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Navn har ikke vært like enkelt som det er i dag.  
I år er det 100 år siden Norge fikk en egen navnelov. 
Den slo fast at alle skulle ha et slektsnavn, og at navnet 
skulle ha én bestemt skrivemåte. Tiden med løse 
navneforhold var dermed over.

Du har kanskje opplevd i slektsforskningen din at  
en persons fornavn og etternavn kan være skrevet  
på ulike måter i kildene? I så fall er du ikke alene. 
Nettopp derfor er det viktig å kjenne til navneskikker 
og oppkallingsregler, slik at det blir enklere å finne 
den du leter etter. 

Selv har jeg opplevd gjennom slektsforskningen  
at min oldefar brukte flere forskjellige etternavn.  
Det var ingen regelmessighet når det kom til tidsrom 
som avgjorde hvilken kombinasjon av etternavn  
som jeg har klart å avdekke. 

Det har variert mellom hans opprinnelige etter- 
navn som er Petersen, Pettersen, Pettersen/Petersen 
Ringsrød og Ringsrød. Det hører med til historien  
at han ble satt bort til en familie, som senere tok 
bostedsnavnet Ringsrød som sitt etternavn.

Min oldefar bosatte seg også på stedet Ringsrød,  
som også ble hans endelige etternavn, så jeg antar at 
valg av etternavn ble en kombinasjon av både bosteds- 
navn og tilknytningen til familien han vokste opp hos.

I årets første utgave av medlemsbladet får du  
mye relevant informasjon når det kommer til 
navnetradisjoner, i tillegg til medlemmers egne 
historier om samme tema. Hvorfor fikk forfedrene 
våre de navnene de fikk, samt tok, når det kom til 
fornavn og etternavn? Hvilke gamle fornavn har 
kommet tilbake og brukes igjen i dag? Hvorfor er 
gårdsnavn så populære? Hva er viktig å huske på  
når du søker etter navn i kildene? Dette, som er 
kjempegivende lesning, er bare noe av det du kan 
lese mer om. 

Jeg håper du blir inspirert til å forske på din  
egen slekt. Selv om våre forfedres navnevariasjoner  
i kildene kan skape problemer,  
er dette likevel en spennende  
del av letingen. Tålmodighet  
er en dyd sies det, og passer  
vel oss slektsforskere?  
Vi finner svaret til slutt!

Å kalles ved
sitt rette navn

Du har kanskje opplevd  
i slektsforskningen din 
at en persons fornavn  
og etternavn kan være 
skrevet på ulike måter i 
kildene? Nettopp derfor 
er det viktig å kjenne  
til navneskikker og 
oppkallingsregler, slik at 
det blir enklere å finne 
den du leter etter.

“
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Navneskikker og 
oppkallingsregler
Hvorfor fikk forfedrene våre de navnene de fikk, samt tok,  
når det kom til fornavn og etternavn? Og hvordan kan kunnskap om norske 
navnetradisjoner gjøre slektsforskningen enklere når det søkes i kilder?

A KNUT S. SØR HUS BAK KEN

ETTERNAVN
For å ta etternavnet først: I skriftlige kilder kan du 
komme over mange forskjeller typer etternavn. Navn 
som for eksempel Nilsen, Haugen og Møller kalles for 
henholdsvis patronym, gårdsnavn og yrkesnavn. Ellers 
finnes det slektsnavn med mange andre typer opphav, 
som Ancher, Sverdrup, Beyer og Bruun.

Det er særlig navnetypene patronym og gårdsnavn 
som dominerer og har dominert i Norge. I dag har 
rundt 20 prosent patronym som etternavn, mens nær 60 
prosent bruker et gårdsnavn. La oss gå litt i dybden:

PATRONYM
Patronym vil si et etternavn som er basert på fars fornavn, 
eller -sen/-son/-sønn-navn om du vil. Det var ditt eget 
personlige tilleggsnavn, og forente ofte en søskenflokk. 
Om Kristian Olsen fikk en sønn som ble døpt Ole, ville 
guttens navn bli Ole Kristiansen.

En datter som fikk navnet Anna, ville fått navnet Anna 
Kristiansdatter eller -dotter. Etter at navneloven ble 
vedtatt av Stortinget i 1923, skulle derimot alle inn- 
byggere i Norge ha et fast etternavn eller slektsnavn. 
Dersom dette faste navnet skulle være et patronym, måtte 
det være farens ekte eller eventuelt et stivnet patronym. 
Da ville det bli Anna Olsen etter farens patronym.

Det kan også skilles mellom ekte og stivnede 
patronymer. Et ekte patronym innebærer første del av 
fars fornavn – og navnet skiftes med hver generasjon. Et 
stivnet patronym er opprinnelig ekte patronym, oppkalt 
etter en forfar, som har blitt arvelige og dermed 
slektsnavn, for eksempel et sen-navn. Dette var en 
konsekvens av navneloven, men hadde kommet mye i 
bruk i byene fra slutten av 1800-tallet. Familien tok da 
gjerne familiefarens ekte patronym og brukte det som 

fast slektsnavn videre. Olsen kan for eksempel gå igjen 
videre i slekten, uavhengig av hva fedrene heter.

Matronym er derimot etternavn dannet av morens 
fornavn. Etternavn som Estridsson og Annesdatter er 
eksempler på dette. Matronym er, og har vært, veldig 
uvanlig i Norge. Unntaket er i den samiske kulturen,  
der man av og til finner dette. I likhet med innføringen 

Her ser vi et bilde av Leonhard Greger Nilsen og familien 
hans på 1910-tallet. Nilsen er et veldig typisk patronym.

EIER: N
O

RDLAN
DSM

USEET
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av slektsnavn, fastslo også navneloven at kvinner som 
hovedregel skulle ta mannens etternavn når de giftet  
seg.

Kvinner kjent for tidligere etternavn gjennom 
karriere, som blant annet lege eller kunstner, kunne få 
beholde etternavnet. Det gjaldt i praksis ikke ekte 
patronym med datter-ending. Denne retten for kvinner 
ble utvidet gjennom 1930- og 1940-årene etter hvert 
som kvinner kom mer ut i yrkeslivet. En endring av 
ekteskapsloven i 1949 ga kvinner rett til å beholde 
etternavnet med ektemannens samtykke.

GÅRDSNAVN
Et stort flertall av nordmenn i tidligere tider levde av 
jordbruk, fiske og fangst. De som eide jord eller var 
knyttet til jordbruk på annen måte, tok ofte navn etter 
hvor de bodde. Som oftest gjaldt dette gårdsnavnet, og 
kunne bli ansett som det vi i dag mener med adresse.

Om for eksempel Ole Kristiansen bodde på gården 
Huseby, ville hele navnet være Ole Kristiansen Huseby. 
Når folk flyttet, endret gjerne denne delen av navnet 
seg. Da kunne Ole Kristiansen Huseby kanskje ta navnet 
Ole Kristiansen Haugen. Etter hvert stivnet også denne 
typen navn når folk flyttet til byer, slik at man beholdt 
navnet selv om en ikke lenger bodde på gården eller 
plassen navnet viste til. Blant kjente personer med 
typiske bostedsnavn finner vi blant annet Ivar Aasen og 
Johan Falkberget.

Navneforsker Olav Veka har i Store norske leksikon 
skrevet om et eksempel angående de bofaste, som ikke 
flyttet vekk: «Bonden Tormod Kittelsen på gården 
Helland tok ikke farsnavnet Kittelsen som etternavn, 

men grenda Helland, og husmennene valgte enten 
Helland etter hovedgården eller navnet på husmanns-
plassen, som Bakken, Brenden, Kåsa, Sveen eller Trøen.»

SLEKTS- OG YRKESNAVN
Slektsnavn er navn som går i arv fra generasjon til 
generasjon fra langt tilbake i tid. Skikken kom til landet 
fra Danmark, som igjen fulgte tysk navneskikk, og 
direkte fra Tyskland og flere land. Slike navn fikk økende 
utbredelse i Norge utover på 1600-tallet, spesielt i byene 
og blant prester og andre mer velstående familier. Men 
det finnes flere eksempler på slike arvelige etternavn 
også blant mer vanlige familier.

Adels- og godseierslekter, samt danske presteslekter, har 
hatt slektsnavn fra middelalderen. Bruk av slike navn i dag 
er mest sannsynlig ny bruk av gamle navn. Slektsnavn med 
dekning tilbake til 16- og 1700-tallet kan for eksempel 
være Ancher, Wedel Jarlsberg, Astrup og Sverdrup.

I mange land i Europa er det dessuten vanlig med 
yrkesnavn, som Müller (møller) i Tyskland og Smith 
(smed) i Storbritannia. Dette var kjente yrker også i 
Norge, men hverken på landsbygda eller i bymiljøet slo 
dette ordentlig an som en navnekultur.

FORNAVN OG OPPKALLINGSREGLER
Hvordan var reglene når det gjaldt fornavn? Opp- 
kallingsregler er et kjent og viktig hjelpemiddel for 
slektsforskeren. Dette gjelder både for å finne gode 
kandidater når du vil snevre inn søket etter mulige aner 
innad i bygda, og kanskje enda mer for å søke spor 
utenfor bygda når et uvanlig navn plutselig dukker opp 
på slektsgården. 

Johan Sverdrup, Norges statsminister fra 
1884–89. Sverdrup er et slektsnavn med et 
dansk opphav. FOTO: LUDWIK SZACINSKI / OSLO MUSEUM

I bondesamfunnet var hovedregelen at barna 
ble oppkalt etter besteforeldre, og deretter olde- 

foreldre. FOTO: ANDERS BEER WILSE / NORSK FOLKEMUSEUM
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Selv om navnelikhet alene ikke duger som bevis på 
slektskap, var det likevel så strenge regler for oppkalling at 
det skulle gode grunner til for å avvike fra disse reglene.

PÅ BYGDA
I bondesamfunnet var hovedregelen at man ble oppkalt 
etter besteforeldrene. Eldstesønn ble oppkalt etter farfar og 
nesteldstesønn etter morfar, mens eldstedatter ble oppkalt 
etter farmor og nesteldstedatter etter mormor. Var alle 
besteforeldrenes navn brukt, gikk man over til olde-
foreldrene. Skikken førte ofte til at flere søsken i samme 
søskenflokk fikk samme fornavn. Het begge bestefedrene 
Ola, skulle jo begge kalles opp. Selv om dette var 
hovedregelen, ble likevel ikke skikken alltid gjennomført.

Oppkallingsreglene sørget for at slektens fornavn ble 
værende på gården. Kirkebøkene avslører at det nesten 
alltid innimellom de barna som vokste opp, også manglet 
navn fra beste- eller oldeforeldrene, men at barn med 
slike navn døde som unge.

Det kunne også forekomme særregler, som kom inn 
der hvor det ellers ville blitt uorden i rekkefølgen eller 
hvis tidlige dødsfall skapte særlige behov for å reise 
navnet på nytt. Først og fremst skulle tidligere ektefelle 
oppkalles. Dersom det var odelsmannen som var død, 
skulle hans navn brukes før den nye ektemannens far 
kunne kalles opp. Døde faren før guttebarnet ble født 
eller døpt, fikk dette barnet farens fornavn. Det samme 
gjaldt hvis det var moren som var død. Også pikebarn 
kunne i slike tilfeller få navn som var avledet av farens 
fornavn, samt guttebarn av morens fornavn.

Denne oppkallingsskikken var vanlig på bygda frem 
til slutten av 1800-tallet. Senere ble forbokstavoppkalling 
og nye navnetrender mer vanlig, selv om den gamle 
oppkallingsskikken forekom også da.

I BYENE
I byene var oppkallingen sosialt bestemt. Handelsborger-
skap og embetsfolk hadde mye oppkalling fra 16-1700- 

tallet, som en ofte kan se i slektregister. Det var ganske 
vanlig med to eller flere navn før etternavnet. Det siste 
før etternavnet tilsvarte ofte mellomnavn i dag, og var da 
etternavn fra tidligere slekt. Navn nummer to kunne 
enten være fra tidligere etternavn, eller ofte et fornavn 
fra tidligere slekt. 

Bruken av mellomnavn ble sterkt begrenset med 
navneloven fra 1923, for å unngå at etternavn kunne 
bli blandet med fornavn. I de samme sosiale lagene har 
nok oppkalling med fornavn for mange også holdt  
seg godt ut over 1900-tallet, i alle fall som andre 
fornavn. 

For folk som flyttet fra landet til byene, som gjelder 
de fleste byboerne, kan det se ut til at oppkallingsskikkene 
for ganske mange gikk ut av bruk allerede fra et par-tre 
tiår før 1900, men ulikt fra by til by. Halvparten av ti på 
topp-navn for begge kjønn i Oslo i perioden 1875–99 
var nordiske navn som kom i bruk på nytt i andre 
halvdelen av 1800-tallet. Det viser at det må ha vært et 
betydelig brudd med fullnavnsoppkalling blant dem 
som hadde flyttet fra landet. 

Med dette omfanget må også første og andre barn 
ofte ha fått slike nye navn. Foreldre førte ikke videre 
navn som var blitt umoderne med nye trender. De ville 
ofte neppe markere tilknytningen til landsbygdene. Nye 
trender var nordiske navn og navn fra utlandet.

BARN UTENFOR EKTESKAP
Ved fødsel utenfor ekteskap kunne oppkallingsregler 
variere. Om barnefaren vedkjente seg farskapet, var det 
ikke uvanlig at et guttebarn fikk hans navn. For pikebarn 
ble det normalt kalt opp etter en i morens familie.

Barn født utenfor ekteskap kalte derimot ikke opp 
sine fedre når de selv fikk barn. De sjeldnere avvikene 
kunne gjelde dersom et ektepar hadde fått gården i 
gave fra barnløse slektninger eller dersom forrige 
generasjon forgjeves hadde forsøkt å kalle opp en 
bestemt person.

Mange tok ofte etternavn etter hvor de bodde. Det sier mye om hvor navnet geografisk kommer fra.  
Bildet viser en gård på Ringsaker i Innlandet på begynnelsen av 1900-tallet. FOTO: KRISTOFFER HORNE / ANNO DOMKIRKEODDEN
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SLEKTSSØK PÅ ETTERNAVN OG FORNAVN
PÅ LETING ETTER PATRONYMER
Når du leter etter slekt i kilder, er den åpenbare fordelen 
for de som har patronym, at en raskt kan snevre inn 
mulighetene for hvem som var far til hvem. Samtidig er 
det også noen ulemper som det er viktig å være klar 
over. Dette gjelder på den tiden, fra rundt 1870–1925, 
da en gikk bort fra ekte patronym og over til et arvelig 
slektsnavn. Særlig i byene begynte en tidligere med 
dette, mens det tok lengre tid på bygda.

En person kan derfor stå med et arvelig slektsnavn i 
folketellingen for 1910, men med et ekte patronym i 
kirkeboken. Av den grunn må en derfor ofte søke både 
etter fars etternavn, uavhengig om det er et patronym 
eller om det allerede hadde blitt et slektsnavn, og etter et 
patronym som en da må lage selv. En norsk statsminister 
var ført opp som Einar Olsen med sin fars stivnede 
patronym i 1900- og 1910-folketellingene i Oslo, og 
endret senere til Einar Gerhardsen, som var ekte 
patronym etter sin fars fornavn.

Noen navn endres ofte i overkant mye når det lages 
patronym. Med patronymet Olsen eller Olsson kan 

farens navn være Ola, Ole, Olav, Olaf eller Oluf. Mange 
steder holdt seg til Olsen, mens andre plasser ble det 
brukt Olufsen eller Olavsen. Det kunne være ulike 
versjoner av farens navn, da skrivemåten kunne variere. 
Letes det etter noen som er sønn av en Olav, er det av 
den grunn viktig å huske på at sønner og døtre kan 
heter Olavsen/Olavsdatter, Olafsen/Olafsdatter og Olsen/ 
Olsdatter. Dessuten ble -sen ofte brukt i ekte patronym 
for døtre fra sent på 1800-tallet.

Patronymbruken kunne være vanskeligere for barn 
født utenfor ekteskap. Ble det oppgitt en far ved dåpen, 
var det hans navn som ofte ble brukt. Det var også 
mulighet for at en senere tok patronym etter en stefar 
dersom moren ble gift, eller at det viste seg at det var en 
annen far slik at man skiftet patronym.

Ste- og pleiebarn fikk dessuten ofte patronym etter 
en ste- eller pleiefar. Om det ikke var bevisst, kunne 
årsaken være at den som førte folketellingen selv, lagde 
et patronym ut ifra den som presenterte seg som far.

GEOGRAFISKE GÅRDSNAVN
Der et patronym som etternavn, ikke forteller så mye 
om forfedrene dine og stedene der de bodde, da det kun 
sier hva navnet til forfaren het, er situasjonen annerledes 
med et gårdsnavn. Det kan avsløre flere ting.

For det første sier det hvor etternavnet geografisk 
kommer fra, enten landsdel eller bygd. For mange var 
navnet på gården de bodde på et enkelt valg som et fast 
slektsnavn, da navneloven kom i 1923, altså et godt og 
innarbeidet navn som allerede eksisterte på stedet. 
Mange av gårdsetternavnene kommer også bare fra én 
bestemt gård eller sted. Finner du flere personer med et 
slikt sjeldent etternavn i kildene, kan det kanskje tyde på 
at de var i slekt med hverandre. Det kan selvsagt også 
være snakk om to ulike gårdsbruk. 

Ved å søke på nettet kan du med andre ord raskt og 
enkelt finne den geografiske opprinnelsen, altså hvor 
navnet kommer fra. Det er viktig å huske på at frem til 
1900-tallet hadde norske etternavn dansk skrivemåte. 
Med navneloven fra 1923 ble det krav om at nye faste 
etternavn skulle være lik de offisielle skrivemåtene på 
gårdene de var hentet fra. Offisielle skrivemåter for 
gårder var særlig blitt endret til norske stavemåter med 
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ERI kilder kan du oppleve at en persons navn kunne stå oppført på ulike måter, som for eksempel i en kirkebok. EIER: ARKIVVERKET

Når du leter etter slektninger hadde de ofte et patronym  
eller gårdsnavn som etternavn. I mange familier var det også 
vanlig at man ble oppkalt etter hverandre. De ulike navne- 
skikkene gir oss flere hint i slektsforskningen. 

FOTO: KRISTIAN HERAMB / ANNO DOMKIRKEODDEN
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matrikkelen, som er skattelistene for jordeiendom, fra 
tidlig på 1900-tallet. 

Siden folk på gårder stort sett først tok faste etternavn 
med den nye navneloven, måtte de ha fornorskede 
former. De som hadde flyttet til byene før loven eller 
utvandret, eller bønder som hadde tatt seg fast etternavn 
fra før, beholdt oftest den danske skrivemåten. Det er 
derfor det finnes mange navnevarianter fra samme sted, 
som Wiig og Vik.

Det kan også være at etternavnet som ble valgt i sin 
tid, ble skrevet på en litt annen måte enn det gårdsnavnet 
som var mest kjent i skrift eller tale. Da var det slik at 
gården var mest kjent med et annet navn lokalt enn det 
etternavnet tilsa. Dette var oftest fordi det ikke var faste 
måter å stave navn på, og dessuten ble selve gårdsnavnet 
sagt og skrevet på dialekt, mens det tillagte etternavnet 
var mer tilpasset en eldre dansk skrivemåte eller det 
norske skriftspråket. For å søke etter gårder kan du blant 
annet bruke Norgeskart.no eller Gardskart.nibio.no.

Det bør også nevnes at det på 1940-tallet ble gitt ut 
to bøker av forfatteren Astrid Moss, som ga forslag til et 
stort antall nye slektsnavn. Dette var oppkonstruerte 
gårdsnavn som hørtes ut som gårdsnavn, men som ikke 
kommer fra et bestemt sted. Mange familier kikket i 
bøkene og plukket seg ut etternavn. Disse navnene har 
dermed ikke geografiske røtter. 

FORNAVN-VARIASJONER
En av utfordringene med fornavn i de skriftlige kildene 
har sammenheng med at navn kunne opptre i forskjellige 
former. Et navn som Brita kunne for eksempel bli 
skrevet Brite av én prest, mens en annen skrev Berte og 
en tredje skrev Birgitte. Du kan også oppleve at en og 
samme prest selv brukte forskjellige skrivemåter på 
samme navn, til og med i samme dokument.

Dette kunne komme av at man ikke var så opptatt av 
eller bevisst på hvordan navnet deres skulle staves, særlig 
om en går drøyt hundre år tilbake i tid. Det kan også 
selvsagt handle om feil eller misforståelser fra prestens side. 

Når du søker i kildene, kan det også ha blitt skrevet  
feil i forbindelse med transkriberingsarbeidet i etterkant 
(gjelder også feilskrevne etternavn), slik at navnene blir søk- 
bare. Forfedrene selv kunne også endre navnet sitt gjennom 
livet, særlig etternavnet. Det anbefales derfor alltid å søke 
med flere ulike navnekombinasjoner når du leter i kildene 
etter dine slektninger. 

Husk også webinaret om navnetradisjoner 22. mars. Foredrags-
holder er historiker Chris Nyborg, som jobber på Norsk lokal-
historisk institutt på Nasjonalbiblioteket.

KILDER
• Artikler på Slekt og Datas nettside.
• Lokalhistoriewiki. «Navneskikker». 2022.
• Stoff og kommentarer fra navneforsker Ivar Utne.
• Veka, O. «Etternamn». SNL. 2019.
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Hvordan få best mulig treff på kilder  
på Digitalarkivet når du søker etter 
forfedrene dine? Da er det nyttig å 
kjenne til de ulike søketegnene som 
finnes. Her får du tips til hvordan  
de brukes.

A KNUT S. SØRHUSBAKKEN

Ved bruk av spesielle søketegn kan du avgrense eller 
utvide søket. Disse kan brukes når det gjelder for 
eksempel for- og etternavn, samt gårdsnavn.

Før vi kommer nærmere innpå dette, er det viktig 
å merke seg betydningen av «variantsøk» i søke- 
funksjonen.

VARIANTSØK
Variantsøk, som er en automatisk innstilling på 
Digitalarkivet, gjør at du får treff på ulike skrivemåter 
av navn. Det søkes dermed på alle kjente varianter av 
navnene du skriver.

Det betyr at du får treff på Kristoffer, Krestofer og 
Christopher uavhengig av om du søker på den ene 
eller den andre skrivemåten. Navn som slutter på -a 
eller -e, som for eksempel Anna og Anne eller Ola og 
Ole, regnes normalt sett ikke som samme navn. 
Unntaket er jentenavn som ender på -ina eller -ine, 
som eksempelvis Martina og Martine.

Du kan skru av variantsøk ved å huke av for «skru 
av variantsøk» i søkeskjemaet ved avansert personsøk 
eller i trefflisten. Ved bruk av søketegn i noen av 
søkefeltene bør du vurdere å skru av variantsøk, for 
å unngå unødig mange treff.

ASTERISKTEGN
Over til søketegn: Det første vi vil ta opp er 
søketegnet * (asterisk). Ved bruk av dette tegnet kan 
du søke etter ord som begynner eller slutter på 
bestemte bokstaver eller fraser.

Søk etter Ann* vil dermed finne alle navn som 
begynner på ann-, slik som Anne, Anna, Anni, 
Annette og så videre. *ristian kan gi treff som 
Christian eller Kristian.

Søketegnet * kan kun benyttes på begynnelsen 
eller slutten av søkefrasen. Det er ikke mulig å bruke 

Tips til søk etter navn

http://Norgeskart.no
http://Gardskart.nibio.no
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dette tegnet inni søkefrasen eller både foran og bak 
søkefrasen. Det holder for øvrig å bruke bare ett tegn i 
søkefrasen, for eksempel K*.

STOLPETEGN
Det neste søketegnet vi vil ta for oss er | (stolpe), som 
betyr «eller» i søkesammenheng. Du finner det som 
regel øverst til venstre på tastaturet. Stolpetegnet kan 
brukes til å søke på ulike stavemåter av et ord, eller til å 
søke etter flere ord samtidig.

Søk etter fornavn som Carl|Karl|Charl vil gi treff på 
alle som heter enten Carl, Karl eller Charl til fornavn. 
Gjør du et søk etter gårdsnavn lik Nes|Næs|Næss vil 
du få opp alle gårdsbruk som heter Nes, Næs eller Næss. 

Selv om dette søketegnet betyr «eller», kan det også 
praktiseres som «og». Søker du etter fornavn som 
Per|Martin, får du ikke bare treff på Per eller Martin, 
men også på Per Martin. 

PLUSS- OG MINUSTEGN
De to siste søketegnene som er nyttig å kjenne til er + 
(pluss) og - (minus). 

Pluss: Det betyr at ordet som har dette tegnet foran 
seg skal være med. Dette kan kun brukes i enkelt 
personsøk, altså ikke i avansert personsøk. Personsøk 
etter Marit +Pettersen reduserer trefflisten ettersom 

Pettersen må finnes i et av feltene det søkes i. Du får 
også treff på personer hvor Marit og Pettersen fore- 
kommer i andre felt, for eksempel adressen.

Minus: Tegnet brukes foran ord som du ikke vil ha 
med i trefflisten når du søker. For eksempel vil søk etter 
Anne -Lise i fornavnsfeltet, finne alle som har Anne som 
fornavn og som ikke heter Lise.

KOMBINER FLERE SØKETEGN
Hvordan bruke flere søketegn i samme søk? Her er 
noen eksempler fra Digitalarkivets veiledningsside:
	: Søk etter fornavn lik Kristo*|Christo* vil finne alle 
fornavn som begynner på enten Kristo- eller Christo-.
	: Søker du etter fornavn lik Carl|Karl og etternavn lik 
Ols* i henholdsvis fornavn- og etternavnsrubrikkene 
i søkeskjemaet for avansert personsøk, får du treff på 
alle som het Carl eller Karl og hadde et etternavn 
som begynte på Ols-.

Tips ved bruk av «avansert personsøk»: Begynn med få 
opplysninger og legg heller til flere dersom du får for 
mange treff. Når du står i trefflisten, kan du justere og 
snevre inn søket ved å bruke menyen til venstre i 
skjermbildet. Her finner du de samme valgmulighetene 
som i søkeskjemaet.
Ønsker du å vite mer om disse søketegnene? Sjekk ut webinaret 
«Slik bruker du søketegn», som du kan se når du vil på nettsiden vår.

Tips til søk etter navn* +| -
KILDER
• Arkivverket. «Søk med 

spesielle søketegn». 
Digitalarkivet.

• Artikler på Slekt  
og Datas nettside.

• Korrespondanse  
med Marit Bue.

Variantsøk kan  
skrus av og på. 

 
SKJERMDUMP: ARKIVVERKET

Bruk av søketegn på 
Digitalarkivet kan gjøre 
det enklere å finne  
dine slektninger.

 FOTO: ANDERS O. SØRHUUS / ANNO MUSEA I NORD-ØSTERDALEN
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Etternavnets historie
Opp gjen nom åre ne har sy net på og prak si sen rundt et ter nav net end ret  
seg mye i Nor ge, da det har gått fra fri flyt til fas te for mer. Hva har vært  
år sa ke ne til den ne ut vik lin gen, og hvor for?

A KNUT S. SØR HUS BAK KEN

I dag kjenner vi etternavn som det siste navnet i en 
navnerekke til en person, og kommer etter fornavnet og 
et eventuelt mellomnavn. Mellomnavn er et navn som 
også kan være et etternavn, og har som oftest vært et 
etternavn i familien.

Før i tiden ble etternavn ofte omtalt som slekts- eller 
familienavn. Navnets funksjon var å kunne plassere en 
person i forhold til familie og bosted, og handlet mindre 
om slektsnavn og faste navnerekker slik vi har i dag. I 
dagens samfunn skal et slekts- og familienavn vise til 
felles navn på medlemmer i en familie eller slekt, og er 
normalt sett arvelige.

FÅ MED ARVELIG SLEKTSNAVN
Et stabilt og arvelig slektsnavn, brukt av alle i samme 
slekt, ble i Norge først så smått brukt fra 1600-tallet og 
utover. Det var i borgerlige bymiljøer det ble mest vanlig 
med fast slektsnavn, inspirert av utviklingen i Danmark. 
Gradvis spredte skikken seg rundt om i landet, særlig i 
byene og blant prester og andre mer velstående familier.

På begynnelsen av 1800-tallet var det likevel bare 
rundt to prosent av befolkningen som hadde begynt 
med dette. De fleste hadde ikke faste etternavn, men ble 
fremdeles ført inn i kirkebøker og andre register med 
den gamle skikken med patronym, der barna ble oppkalt 
etter faren med et sen-navn, slik at navnet endret seg for 
hver generasjon. Til daglig brukte man andre muntlige 
former. Eide man jord, ble også gårdsnavnet lagt til som 
en adresse for å gjøre identifikasjonen lettere.

VARIERTE SKRIVEMÅTEN
Utover 1800-tallet gjennomgikk Norge store sam- 
funnsendringer. Det var industrialisering, bedre helsestell, 
utvidet stemmerett, flyttestrømming til byene og ut-
vandring til Amerika. Utviklingen skapte et behov for 
faste navn for familier. 

Frem til 1900-tallet hadde norske etternavn dansk 
skrivemåte. Med matriklene, som er skattelistene for 
landeiendom, i 1880-årene og tidlig på 1900-tallet, ble 
gårdsnavn fornorsket. Når folk skulle ha faste etternavn, 
som følge av navneloven i 1923, måtte slektsnavn fra 
gårdsnavn ha de fornorskede navneformene. Det var 
mest aktuelt på landet, for der hadde folk sjelden fast 
etternavn fra før. 

I byene var det rundt år 1900 stort sett faste slektsnavn, 
og der hadde folk enten sen-navn (patronym) eller 
gårdsnavn med de eldre danske skrivemåtene som 
etternavn. Før det ble faste slektsnavn hadde nok mange 
særlig i byene ekte patronym, som til slutt ofte ble faste 
slektsnavn for menn og ugifte kvinner, og da med sen-
ending også for ugifte kvinner. I familier var det mannens 

Ut over 1800-tal let flytt et sta dig fle re til by ene. I år 1900 
had de de fleste av inn byg ger ne i by ene stort sett fas te 
slekts navn. Den ne over gan gen fore gikk også på byg da.  
Bil det vi ser Oslo, da Kris tia nia, fra slutt en av 1800-tal let.  
FOTO: PER AD OLF THOR ÉN / OSLO MU SE UM
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patronym eller gårdsnavn som ble til fast slektsnavn for 
kone og barn. Fra sent på 1800-tallet og frem til den 
første tiden med navnelov, ser man både i byene og på 
bygda en overgang til bruk av gårdsnavn som slektsnavn 
og veksling i navnebruken for samme person.

Variasjon for en persons etternavnsbruk kom helst til 
uttrykk i offentlig forvaltning som veksling mellom 
forskjellige sen-navn etter far og tidligere forfedre, ulike 
gårds- og bruksnavn, samt forskjellige skrivevarianter av 
samme navn. Dette forekom både i byene og på landet. 
Veksling mellom gårds- eller andre stedsnavn som 
slektsnavn, kunne komme av flytting.

NAVNELOVENS INNTREDEN
I 1923 kom navneloven, som var den første loven i 
Norge som fastsatte regelverket for personnavn. Det er 
særlig to krav som har blitt stående som sentrale prinsipper 
også i ettertiden: Den ene er at alle skulle ha et slektsnavn, 
og den andre er at navnet skulle ha én skrivemåte. Tiden 
med løse navneforhold var dermed over.

Da vedtaket kom, hadde likevel svært mange allerede 
gått over til samme etternavn for alle i familien. Dermed 
ble disse navnene «fryst», om det var sen-navn eller et 
gårdsnavn, slik at det skulle gå i arv fra generasjon til 
generasjon. Gudbrand i Lia kunne få gårdsnavnet 
Gudbrand Lie, mens en familie som het Olsen, skulle 
fortsette med dette slektsnavnet, uavhengig av om 
fedrene i fremtidige generasjoner skulle ha et navn som 
lignet på Ole eller ikke.

KVINNER OG ETTERNAVN
Samme lov fastslo også at alle kvinner ble påbudt å bytte 
navn til ektemannens navn. Det hadde gradvis blitt 
vanligere og vanligere etter at de øvre klassene startet 
med dette på midten av 1800-tallet, men det ble ikke 

påbudt før nå. Kvinner som var kjent gjennom tidligere 
navn i yrkespraksis, blant annet leger og kunstnere, 
kunne slippe å skifte etternavn. Denne muligheten førte 
til at kvinner i flere andre yrker også i kommende tiår 
fikk beholde etternavnet.

Alle kvinner som ikke skiftet etternavn, kunne holde på 
sitt opprinnelige navn, men da som mellomnavn. På den 
andre siden fikk heller ikke menn ta navnet til kona si. Da 
kunne for eksempel ikke mannen ta konas familienavn 
om de tok over familiebedriften eller slektsgården hennes. 
Mannen kunne heller ikke få navnet på hennes slektsgård 
fordi det ble innført strenge begrensninger for å bytte ut et 
fast etternavn med et annet. Grunnen var navnestabilitet. 
Dette er sannsynligvis den viktigste grunnen til at gårder 
og beboere ofte har forskjellige etternavn.

Med endring i ekteskapsloven i 1949 kunne kvinner 
få beholde tidligere etternavn med samtykke fra mannen. 
Da ny navnelov kom i 1964, ble det derimot valgfritt for 
kvinner å ta ektemannens etternavn, eller beholde etter-
navnet fra før ekteskapet. En endring av 1964-loven i 

Nav ne lo ven fra 1923 fast slo at alle skul le ha et slekts navn som ble skre vet på én måte. Dett e bil det er tatt to år ett er.
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1979 gjorde at man sto fritt til å bestemme om barnas 
navn skulle ta farens eller morens etternavn, eller å bruke 
begge, med det ene som mellomnavn. Da ble det også 
mulig for begge ektefellene å få hennes etternavn som 
felles etternavn.

Rundt halvparten som går inn i familiære og etablerte 
parforhold nå, er samboere. Dette har økt mye de siste 
tiårene. Blant gifte kvinner tar sannsynligvis et lite flertall 
av kvinnene fortsatt ektemannens etternavn, mens rundt 
halvparten av dem også tar med tidligere etternavn som 
mellomnavn. Blant kvinnelige samboere beholder de 
fleste etternavnet sitt. Siden samboerskap har blitt en 
vanlig samlivsform, har dette ført til at kvinner mye 
mindre enn før tar etternavn fra sin mannlige partner.

Midt på 1970-tallet beholdt rundt sju prosent av 
kvinnene etternavnet sitt som etternavn da de gikk inn i 
parforhold. De årene var det stort sett giftermål og lite 
med samboerforhold. Økning etter det kommer både av 
endring i navnevalg blant gifte, men mest med overgang til 
samboerforhold med lite navneskifte. Bare fire prosent av 
mennene tar konas etternavn samlet for gifte og samboere.

NY LOV MED FLERE MULIGHETER
Dagens navnelov er fra 2002, og er dermed den tredje i 
rekken. Blant endringene var at man igjen kunne sette 
sammen slektsnavn med bindestrek, som for eksempel 
Wiig-Hammerseng. Dette var populært blant borger- 
skapet allerede på slutten av 1800-tallet, og oppsto når 
både mannen og kvinnen kom fra en fin familie. Også 
blant folk i bredere lag var slike navn brukt for å skille 
seg fra mange med vanlige sen-navn. De tok en 
kombinasjon av gårdsnavn og sen-navn. Praktiseringen 
av navneloven fra 1923 hindret folk i å ta nye doble 
etternavn med bindestrek, uten at dette gikk frem av 
loven eller forarbeidene. Praksisen ble derimot stadfestet 
ved behandlingen av 1964-loven.

Rundt ti prosent av nyfødte barn får i dag slike 
bindestreks-/dobbeltnavn, og er valg foreldre i så fall 
gjør for å videreføre begge etternavnene. Rundt halv-
parten får mellomnavn, som Wiig i Wiig Hammerseng.

Loven fra 2002 åpnet også opp for mye friere 
navnevalg. Så lenge det er over 200 personer i landet som 
har det etternavnet, kan det velges uten samtykke, mot 
tidligere 500. Den viktigste åpningen er i praksis at man 
får velge etternavn fra egen slekt til og med tippolde-
foreldre. Tidligere mellomnavn og etternavn kan begge 
gis som mellomnavn eller etternavn. En kan også få slike 
navn fra partner (ektefelle og etablert samboer), mens 
dette ikke var mulig for mellomnavn mellom partnere 
før. Helt nye og oppkonstruerte navn har alltid vært 
mulig, men utformingen har blitt mer liberal.

 
FÆRRE PATRONYMER, FLERE GÅRDSNAVN
Det er i dag to tydelige tendenser i etternavnsbruken i 
Norge: Antall sen-navn med opphav i farsnavn har en 
synkende popularitet, mens gårdsnavn holder seg bedre. 
I dag har rundt 20 prosent av befolkningen et patronym 
som etternavn, mens nær 60 prosent bruker et gårdsnavn. 

Årsaken til dette er at sen-navn fremstår som noe ano- 
nyme, mens gårdsnavn signaliserer både slektstilknytning 
og geografisk opphav. Ved inngåelse av ekteskap der en av 
partnerne har sen-navn, kan ektefeller uten sen-navn la 
være å skifte til den andres sen-navn, eller de kan ta felles 
etternavn fra den som ikke har sen-navn. For barn kan de 
velge etternavn fra den som ikke har sen-navn. Det kan da 
blant annet være gårdsnavn eller navn med gammelt dansk 
eller tysk opphav. Siden eldre oftere har sen-navn enn 
yngre, faller også andelen sen-navn med at folk dør.

Patronymet blir derfor heller ikke med videre i 
slekten. Dette er grunnen til at navn som blant andre 
Olsen, Nilsen og Johansen synker, mens gårdsnavn og 
gamle utenlandske slektsnavn har økt.

Blant ikke-gårdsnavnene som øker i antall og prosent 
i Norge er for eksempel Smith, Winther, Sverdrup, Ravn 
og Mentzoni. For gårdsnavnets del gjelder det samme 
for navn som eksempelvis Salte, Wergeland (også av 
annen grunn), Norberg og Østerhus.

Antall etternavn med flere enn én bærer har, blant 
annet på grunn av innvandring, også økt fra litt over 
100 000 i 1993 til rundt 175 000 i 2016. Dette skyldes at 
innvandrere kommer fra mange ulike navnetradisjoner 
og samme navn på andre alfabet blir skrevet om på flere 
måter til vårt alfabet. 

Blant de med flere enn én bærer er Hansen, som 
fortsatt er det mest vanlige etternavnet i Norge, selv om 
andelen stadig synker.

KILDER
• Amundsen, B. «Nå er to av tre norske etternavn et gårdsnavn».  

Forskning.no. 2018.
• Artikler på Slekt og Datas nettside.
• Dæhlen, M. «Hvorfor får barnet som regel mannens etternavn?»  

Forskning.no. 2020.
• Lokalhistoriewiki. «Navneloven». 2019.
• NOU 2001: Lov om personnavn. Tradisjon, liberalisering og forenkling. Statens 

forvaltningstjeneste. Justis- og beredskapsdepartementet, 2001.
• Stoff og kommentarer fra navneforsker Ivar Utne.
• Veka, O. «Etternamn». SNL. 2019.
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Gjen nom fle re år har det vært en trend at sen-navn blir bytt et ut med gårds navn,  
på sam me måte som i dag. Her en sak fra Avi sa Sør-Trøn de lag i 1989. EIER: NA SJO NAL BIB LIO TE KET
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Gårdsnavnets  
attraktivitet
– At nær to av tre nordmenn har etternavnet sitt etter en  
gård må trolig være rekord i Europa, sier navneforsker Olav Veka.  
Gjennom årene har mange byttet ut sen-navnet sitt med et gårdsnavn,  
også i dag. Hva er årsakene til navnetypens popularitet?

A KNUT S. SØRHUSBAKKEN

Hva har etternavnene Bakken, Gjelstad og Telhaug til 
felles? Jo, de er alle gårdsnavn, og ifølge Statistisk 
sentralbyrå er det henholdsvis cirka 7600, 310 og 100 
nordmenn som har dette som etternavn. I dag har nær 
60 prosent av befolkningen i Norge et gårdsnavn som 
etternavn.

Den andre mest brukte etternavnstypen i Norge er 
patronymer, også kjent som sen-navn. I dag er det rundt 
50 000, 47 000 og 32 000 personer som har henholdsvis 
Hansen, Johansen og Nilsen som etternavn. Antallet blir 
imidlertid stadig færre, og siden 1993 har for eksempel 
Hansen gått tilbake med 15 000 personer.

Det finnes mange gårdsbruk rundt om i Norge. Her er husmannsplassen Kjelvik i Sørfold i Nordland.  
85 personer har Kjelvik som etternavn ifølge SSB. FOTO: IDABEAO
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MANGE TYPER GÅRDSBRUK
Olav Veka har gitt ut boken Norsk etternamnleksikon, som 
kom i revidert utgave i 2016, som inneholder alle 
etternavn i Norge som har flere enn 25 brukere, samt 
opprinnelsen til disse. 

– Et gårdsnavn kan ha opprinnelse enten i en eldre 
gård med røtter i middelalderen fra år 500–1500 eller 
før, samt et nyere gårdsbruk, småbruk eller en 
husmannsplass. Gårdsnavn kan derfor også være et 
småbruk med en liten jordvidde, et lite nyryddingsbruk 
i utmarken eller en husmannsstue, forklarer Veka.

De yngre navnene oppsto i tiårene før og etter 1900, 
og småbrukene kunne bli navnsatt av eieren etter 
nydyrkingen. Da navneloven kom i 1923, som krevde at 
alle skulle ha et slektsnavn på én skrivemåte, var det 
derfor mange av de som bodde på bygda som tok 
gårdsnavnet som etternavn.

FORNORSKET GÅRDSNAVNET
Å bruke gårdsnavnet som et tilnavn, var dessuten noe 
flere begynte med allerede mot slutten av 1800-tallet. 
Frem til 1900-tallet hadde norske etternavn dansk 
skrivemåte. Senere fornorsket mange navnet sitt, særlig 
blant de på bygda. Veka nevner sin egen bestefar som et 
eksempel.

– Da jeg fant ham i folketellingen for 1875, het han 
Ola Mikkelsen på gården Vegge. I 1900 sto det bare Ola 
Mikkelsen, mens i 1910 var han oppført som Ola M. 
Veka. Den danske skrivemåten Vegge hadde forsvunnet 
og det ekte patronymet var på vei ut, sier han, og legger 
til at etterkommerne av de som utvandret fra gården til 
Amerika på den tiden, fortsatt bruker Vegge.

– Det gjaldt ikke bare de som utvandret i sin tid, 
men også de som flyttet til byene innenlands. De 
beholdt også ofte den danske skrivemåten. Det er 
derfor vi ser flere navnevarianter fra samme sted, som 
for eksempel Wiig og Vik, Egeland og Eikeland, samt 
Skeie og Scheie.

GEOGRAFISKE SPOR
Med de fleste av landets gårdsnavn kan man avsløre 
hvilken landsdel eller bygd det kommer fra. Dette kan 
en naturlig nok ikke med et sen-navn, da det kun er 
oppkalt etter en forfar.

– Heter du for eksempel Stuen, Sveen eller Brenden 
kommer navnet ditt fra Østlandet. Til sammenligning er 
navn som Reiten, Trøen eller Aune fra Trøndelag, Bø fra 
Agder eller Vestlandet og Tveit fra Sør-Vestlandet eller 
Agder, sier navneforskeren.

Ofte er det bare første eller siste ledd i etternavnet 
som trengs for å avsløre geografien.

– Har du for eksempel etternavn som slutter på -jord 
eller -slett, kommer navnet fra Nord-Norge. På 
Østlandet er det typisk med lange etternavn, som for 
eksempel Tørudbakken og Rønningsbakken i Ringsaker. 
De lange endingene kommer fra de mange husmanns- 
plassene, som var knyttet til et hovedbruk, påpeker Veka, 
som deler etternavnet sitt med 127 andre i Norge.

Kontakt:
Kursveien.no
95 85 75 09 • mette@kursveien.no

Presenter slekten din
Flotte prydtavler kr. 145,- pr. stk.
Størrelse 60 cm x 50 cm.

Navneforsker Olav Veka og faksimile av boken hans. FOTO: PRIVAT
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IDENTITETSBÆRENDE
Selv om gårdsnavn er vanlig i så måte at mange bruker 
denne navnetypen, er den likevel mer individualiserende.

– Et gårdsnavn signaliserer tradisjoner langt tilbake i 
tid, og forteller mye om slektsopphavet ditt og din 
geografiske tilknytning. Det blir en del av identiteten 
din og fremstår litt eksklusivt.

– Presenterer du deg som Johansen, sier navnet lite 
om deg. Har du et gårdsetternavn får man fort mer å 
snakke om. «Det navnet har jeg hørt før. Du er fra 
Trøndelag?». Det blir litt som med dialekter, sier Veka.

Det er særlig når man gifter seg at et patronym skiftes 
ut med et gårdsnavn.

– Har du valget mellom ditt eget Johansen og ektefellens 
Helland, velger du gjerne Helland, sier han, og legger til at 
dersom noen vil ha et norsk gårdsnavn eller stedsnavn som 
etternavn, anslås det at det finnes minst 100 000 å velge 
mellom. Av disse er halvparten middelaldergårder.

IKKE YRKESNAVN
Norge skiller seg veldig ut sammenlignet med andre 
europeiske land når det kommer til gårdsnavn som 
etternavn.

I Tyskland har de ti mest brukte etternavnene sitt 
utspring i yrkesnavn, for eksempel Schmidt. Men å ta 
yrkestittelen som etternavn har vært svært uvanlig i 
Norge, noe som er ganske enestående i Europa, der yrke 
ofte er en kilde til et etternavn.

– Du finner for eksempel ingen som har etternavnet 
Smed i Norge. Her i landet tok smeden heller navnet 
etter gården hvor han jobbet eller et patronym. Hvorfor 
yrkesnavn ikke ble brukt finnes det ingen enkel 
forklaring på, men det kan blant annet skyldes at Norge 
var en utkant i Europa. Folk bodde langt fra hverandre. 
Ettersom det var mange gårder rundt om i landet, var 
det naturlig for mange å kalle seg opp etter stedet de 
bodde, sier Veka.

VÅRE NABOLAND
Finland ligger nærmest oss når det gjelder bruken av 
gårdsnavn som etternavn. I naboland som Sverige, 
Danmark og Island er situasjonen helt annerledes.

– I Sverige brukes ofte «kunstnavn», som for eksempel 
Ekblad og Løvmark. I Norge slo ikke dette an, da vi ikke 
hadde en dominerende overklasse som påvirket valget 
av etternavn, sier han.

I Danmark og Island er det patronymer som gjelder. 
Sistnevnte skiller seg likevel ut, da de bruker ekte 
patronymer. Det vil si at man fortsatt blir oppkalt etter 
fars fornavn, som vi gjorde i Norge før i tiden, og ikke 
etter en forfar langt tilbake i tid.

– Anslagsvis 90 prosent av alle islendinger har slike 
etternavn. Utfordringene er likevel at den islandske 
telefonkatalogen må alfabetiseres etter fornavn, avslutter 
Veka.

Har du etternavnet ditt etter en gård, sier det mye om 
slektsopphavet ditt og din geografiske tilknytning. 

EIER: SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM

Ledd i slektsnavn av gårdsnavn med et visst geografisk 
tyngdepunkt. De fleste leddene dekker større områder som 
(deler av) fylke eller landsdel. 
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Fornavnets historie
Både i dag og før i tiden har navnestatistikken i Norge  
vært preget av impulser fra andre land. Hva har vært årsakene til dette,  
og hvordan har valg av navn utviklet seg opp gjennom årene?

A KNUT S. SØRHUSBAKKEN

I dag kjenner vi fornavn som navnet som står først i en 
navnerekke, mens etternavn antyder at det kommer 
«etterpå» i navnerekken.

Begrepet fornavn gir imidlertid lite mening i tiden 
før faste slekts- og etternavn festet seg mot slutten av 
1800-tallet. Årsaken var at en bare hadde ett navn, for 
eksempel Olav. Man hadde også et tillegg som viste 
farskapet, som i Haraldsen, og eventuelt hvilken gård de 
bodde på, for eksempel Berg.

FORNORSKEDE NAVN
Frem til innføringen av kristendommen rundt år 1000 
var navnene stort sett nordiske eller germanske, der 
navnene kunne være blant annet Tor, Geir, Bjørn, Åsa, 
Tora og Gerd. 

Fra 1000-tallet og utover kom kristne- og helgennavn 
som Maria, Johannes (Jon), Lafranz (Lavrans og Lars), 
Cecilie (Sissel og Silje) og Birgitte (Berit, Bergit og 
Brita). De kristne navnene var av hebraisk, gresk eller 
latinsk opphav. De kom gjerne til Norge i latinsk form, 
men mange av dem ble fornorsket, som du ser i 
eksemplene over.

På 1500-tallet var fremdeles 75 prosent av alle navn på 
bygdene av norrønt opphav, men frem til 1800-tallet fikk 
norske former av innlånte navn en stadig større utbredelse. 
Slike navn kunne være Per, Anders, Nils, Anna, Marit, 
Kari (Katrine), Mari og Marte. Man fikk også impulser 
fra andre land. Gjennom tyskdominerte handelsbyer i 
Norge, spredte også tyske navn og navneformer seg som 
Fredrik, Henrik, Magnhild og Valborg.

Tendensen var at de kirkelige navnene styrket seg 
frem mot midten av 1800-tallet, med en tilsvarende 
nedgang for de nordiske. Norske oppkallingsskikker 
sørget likevel for at de norrøne navnene ikke ble borte.

NORDISK NAVNERENESSANSE
På 1800-tallet blomstret nasjonalromantikken, og man 
ønsket å hente tilbake de gamle navnene i sin original-
form eller noe som lignet originalformen. Dette blir kalt 
for den nordiske navnerenessansen. Mens mange land 
hadde mistet de fleste av sine førkristne navn, eksisterte 
de i Norge i forskjellige dialektformer.

Peter Andreas Munch og Ivar Aasen var to kultur-
personligheter som var opptatt av at denne navne-
tradisjonen skulle holdes vedlike. Aasen ga i 1855 ut en 
liste over Register over norske Folkenavne, som han utvidet 
til Norsk Navnebog i 1878. Etter hvert kom det ut flere 
navnebøker for foreldre som ville velge nordiske navn.

En del av de norrøne navnene ble nå tatt frem igjen 
med skrivemåter og uttaler som lå nærmere det norrøne. 
Et navn som Øyvind ble foretrukket fremfor Even, det 
samme med Sigrid i stedet for Siri. Andre navn som kom 
tilbake var Sverre, Tryggve, Snorre og Svanhild, i tillegg 
til nye navnevarianter som Oddveig, Solfrid og Oddvar. 
Nordiske navn som allerede var i bruk, fikk naturlig nok 
også økt popularitet.

Ivar Aasen og faksimile av hans Norsk Navnebog  
fra 1878, som viste en oversikt over nordiske navn.

FOTO: CARL CHRISTIAN WISCHMANN / FAKSIMILE: NASJONALBIBLIOTEKET

A
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Navnerenessansen tok først av i byene, mens over- 
gangen tok noe lengre tid på bygda på grunn av strenge 
og tradisjonelle oppkallingsskikker. Men særlig etter 
unionsoppløsningen med Sverige i 1905 og navne- 
valgene til den nye kongefamilien, ble de nordiske 
navnene også mye brukt ute i distriktene. Populariteten 
varte frem til tiden rundt andre verdenskrig, da navn 
som Aud, Bjørg, Inger, Jorunn, Bjørn, Harald, Helge og 
Kjell forekom ofte.

INTERNASJONALISERING
I tiårene etter 1950 har internasjonaliseringen stadig blitt 
mer sentral. Det blir et større mangfold, blant annet når 
det gjelder moter og språk, som også får følger for valg  
av navn. Navnestatistikken preges i dag også av inn- 
vandring. Et av utslagene er navnet Mohammed, som 
også forekommer i flere varianter som Mohammad og 
Mehmet. 

Personlig smak og internasjonal popularitet har gradvis 
preget navnevalget i Norge i stadig større grad, særlig etter 
tusenårsskiftet. Oppkallingssystemet som tidligere var 
strengt, er i dag mer fleksibelt. Foreldre kan hente navn fra 
oldeforeldregenerasjonen eller eldre generasjoner, og da 
gjerne navn som også hadde et internasjonalt preg. 
Oppkalling kan også dreie seg om forbokstaven fra foreldre 
eller besteforeldre, eller en navnevariant som passer 
trendene nå. Det vanlige er likevel at mange velger navn 
rimelig fritt, uten å kikke på tradisjonen.

Fra sent på 1900-tallet har foreldre jaktet på navn fra 
norrøn mytologi. Mange nordiske navn, som ble mye 
brukt i Norge fra 1800-tallet og før, eller fra rundt år 
1900, begynner å komme tilbake. Dette kan leses mer 
om i artikkelen «Gamle navn på moten igjen».
KILDER
• Alhaug, G. «Den nordiske namnerenessansen». SNL. 2023.
• Artikler på Slekt og Datas nettside.
• Lokalhistoriewiki. «Fornavn». 2019.
• Veka, O. & Allkunne. «Fornamn». SNL. 2023.

Nordiske navn, kristne navn eller navn fra utlandet? Ulike fornavns popularitet har gått i bølger gjennom alle år,  
av ulike årsaker. Her er tre barn fotografert i 1955. EIER: ANNO DOMKIRKEODDEN
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Tidenes mest  
populære navn
Navnestatistikk viser at varianter av Anna og Olav har vært landets  
mest brukte navn fra 1600-tallet og frem til i dag. I motsatt ende finner  
vi navn som Grissilde, Uff, Gjær og Ragla.

A KNUT S. SØRHUSBAKKEN

I tabellene nederst på siden ser du landets fem mest 
populære navn i ulike perioder fra midten av 1600-tallet 
til i dag. Her finnes blant annet nordiske, kristne og 
internasjonale navn.

TO NAVN PÅ TOPP
Ved å ta en kikk på listen, er det lett å få øye på at Anna/
Anne må anses som landets mest populære jentenavn 
gjennom alle tider. Selv om navnet ikke er topp fem i 
1997 og 2022, er likevel Anna på henholdsvis 12. og 19. 
plass for disse årene. Selv om bruken har hatt en nedgang 
siden rundt år 1900, er bruken stabil.

Navneforsker Ivar Utne, som er førsteamanuensis ved 
Universitetet i Bergen, påpeker at årsaken til navnets 
popularitet fra langt tilbake i tid har en logisk forklaring.

– Anna er navnet på Jesu mormor, som vil si moren 
til Maria. Innenfor kirken i store deler av Europa spredde 
det seg en omfattende dyrking av denne Anna, og med 
det kom også navnet mye i bruk. Bruken kan da ha 
holdt seg godt gjennom oppkalling, og fordi Anna og 
varianter er et kort og velklingende navn som passer på 
tvers av språk og dialekter, sier han.

På guttesiden ser vi at det er Ola/Ole/Olaf/Olav 
som skiller seg ut som det mest brukte. Dette gjaldt 
særlig frem til midten av 1900-tallet, men bruken har 
også holdt seg etter det. Olav-navnet var på cirka 20. 

plass på 1940-tallet, mens Ole var rundt topp 10 fra 
1950–90-tallet, før Olav har kommet inn igjen nå rundt 
topp 20 de siste årene.

– Navnet ble tidligere mye brukt på grunn av 
dyrkingen av Olav den hellige, som tydelig økte i alle 
fall fra 1300-tallet. Vi ser at Olav-variantene er samlet på 
tredjeplass på listen av voksne allerede før midten av 
1300-tallet, og har alt i alt holdt seg ganske stabilt 
gjennom alle år, sier Utne.

MYE BRUK AV FÅ NAVN
Det var de strenge og tradisjonelle oppkallingsreglene 
som gjorde at noen få navn ble mye brukt frem til slutten 
av 1800-tallet.

– I Norge fikk rundt 11 prosent Anna eller Anne i 
1860-70-årene og nær 9 prosent i perioden 1875–99. 
For jentene lå dernest Marie på 4 og 3,5 prosent. For 
guttene hadde Ole henholdsvis 7 og nesten 3 prosent. 
Tallene har vært høyere før det. Anna og varianter er 
anslått til rundt 14,5 prosent blant fødte på slutten av 
1700-tallet. Former av Ole er anslått til rundt 13,5 
prosent både midt på 1600-tallet og på slutten av 
1700-tallet. Siden det var mulighet for slik oppkalling i 
ganske mange familier, må det ha vært en viktig støtte 
for bruken. Det var også store lokale forskjeller, 
poengterer navneforskeren.

1645/47 1781–1800 1880–99 1925–29 1945–49 1970–74 1997 2022

1. Anne Anna Anna Solveig Anne Anne Ingrid Nora

2. Marit Kari Marie Gerd Inger Monika Ida Emma

3. Kari Berit Ingeborg Inger Kari Hege Marte Olivia

4. Berit Marte Olga Ruth Liv Hilde Karoline Ella

5. Mari Ingeborg Marta Ingrid Marit Nina Silje Sofie

1645/47 1781–1800 1880–99 1925–29 1945–49 1970–74 1997 2022

1. Ola Ola Olaf Arne Jan Jan Andreas Jakob,
Noah2. Per Anders Ole Kåre Per Rune Markus

3. Jon Per Johan Olaf Svein Geir Kristian Emil,
Lucas4. Anders Hans Karl Odd Bjørn Bjørn Martin

5. Lars Lars Hans Jon Kjell Morten Kristoffer Oliver
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Navnelister gjennom årene viser at det først var på 
slutten av 1800-tallet at man tydelig så at den inter- 
nasjonale påvirkningen begynte, deriblant med navn 
som Olga og Jenny. 

– Olga var en russisk form av Helga, og bruken i 
Europa og Norge var inspirert gjennom inngifting i to 
europeiske kongehus. Jenny var dels inspirert fra den 
svenske sangeren Jenny (egentlig Johanna) Lind, men 
også fra USA. Ellers var jo listene for begge kjønn sterkt 
preget av nasjonale bølger, samt navn fra middelalder-
litteraturen, som Olaf, Olav, Einar, Harald, Sigurd, Arne, 
Kåre, Leif, Rolf, Gunnar, Borghild, Astrid, Gudrun, Inga, 
Ingrid og Åse, påpeker Utne.

I tillegg til varige navn som varianter av Anna og Olav, 
vil Utne også nevne navn som Astrid, Brita/Berit, Eli/
Ellen, Gunhild, Hanna, Ingeborg/Ingebjørg, Inger, Ingrid, 
Kari/Karen, Kjersti/Kirsten, Marit, Marie/Maria/Maren, 
Marta og Siri/Sigrid for jentene, og Anders, Erik, Halvor, 
Hans, Henrik, Jakob, Jens, Johan, Jon/John, Knut, Kristian/
Kristen, Lars, Nils og Per for guttene. Dette er navn som 
har vært brukt gjennom mange hundre år, oftest fem 
hundre år eller mer.

UVANLIGE NAVN
Å gi barn sjeldne og unike navn er ikke nytt. Det er bare 
ulike måter å gjøre det på til ulike tider. Gjennom mange 
hundre år har naturlig dialektbruk ført til mange ulike 
navneformer. Også i eldre tider kom ofte navn fra 
utlandet, men kunne få norske varianter. 

– På 1800-tallet la de ofte til endinger, som -ine/ina, 
-a, -e, -ikke, -in og -ius. Rundt 1900 og tidlig på 
1900-tallet ble det laget mange navn fra deler av andre 

navn, slik som de kjente Norunn, Oddvar og Idar, og 
kanskje flere tusen sjeldne, sier Utne.

Fra 1900 kan vi nevne navn som for eksempel Gjær, 
Kemma og Hertovikka for jentene, og Prætorius, 
Thelaus og Veier for guttene.  

– For å ta jentenavnene først: Gjær var vanlig 
dialektform av Gerd, Kemma opphavlig kjæleform av 
Klementine, mens Hertovikka er Hartvig-varianten 
Hertvig laget litt om og fått føyd på kvinneendingen -a. 
Når det gjelder guttene var Prætorius hentet fra utlandet, 
og var opprinnelig et etternavn. Thelaus kan være laget 
av Tellef med blant annet us-ending, eller tatt fra et 
svensk etternavn. Veier kom fra et tysk etternavn, i en tid 
da etternavn ofte ble til fornavn, forklarer Utne.

Fra 1801 kan vi løfte frem deriblant Grissilde, 
Blancheflor og Ragla for jentene, og Nub, Uff og Bønne 
for guttene.

– Her var Grissilde fra fransk gris (grå) og tysk -hild 
(kamp), og kom gjennom tysk til Norge. Blancheflor er 
fransk for hvit blomst. Ragla er ei dagligform av 
Ragnhilda. Nub, og varianten Nup, kommer fra et ord 
for fjellnut. Uff er skrivemåte for Uv, dialektform av Ulv. 
Bønne kan være variant av Bjarne, Bjørne og Bjørn, sier 
han. 

Alt dette kan godt ha vært naturlige navn i sin samtid. 
Selv om navnevalg går i bølger, kan en trygt slå fast at 
det skal mye til for at dette er navn som kommer tilbake, 
mest fordi de virker svært fremmede i formen for dagens 
nordmenn.

KILDER
• Intervju med Ivar Utne.
• Kruken, K. & Stemshaug, O. Norsk personnamnleksikon. 3. utgave, 2013.
• Navnestatistikk hos Statistisk sentralbyrå.

Navneforsker Ivar Utne har trukket frem både 15 gutte- og jentenavn som har vært populære i Norge over flere hundre år. 
Ifølge navnestatistikker ligger varianter av Anna og Olav øverst. FOTO: FRITS SOLVANG / DEXTRA PHOTO
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Gamle navn  
på moten igjen
Navn med lan ge tra di sjo ner i Nor ge, som var mye brukt for  
over 100 år si den, klat rer sta dig høy ere opp på lis ten over po pu læ re  
navn i Nor ge i dag – også de fra nor røn tid. Hvor for gjør dis se det godt  
igjen i da gens sam funn, og hvil ke navn snak kes det om?

A KNUT S. SØR HUS BAK KEN

Tid li ge re i år an non ser te Sta tis tisk sen tral by rå topp 
10-nav ne lis ten for 2022, og er ny he ter som vek ker de 
uli ke me di ers in ter es se hvert år. Hvil ke nye navn har 
kom met inn og hvil ke har hav net uten for? Hvor for 
skjer det te, og hva er ten den sen?

En som ofte kon tak tes da er nav ne fors ker Ivar Utne, 
som er før s te ama nu en sis ved Uni ver si te tet i Ber gen. Er 
det noen som har full over sikt over fa get og nav ne tren-
der ge ne relt, er det ham.

IN TER NAS JO NA LE NAVN
Lis ten for 2022 vi ser at vi fin ner man ge in ter nas jo na le 
navn høyt oppe, sam ti dig som at ten den sen er at sta dig 
fle re nor dis ke navn er på vei til ba ke.

– De ty pis ke in ter nas jo na le nav ne ne som gjør det 
godt i dag er navn som Oli via, Leah, El lie, Ame lia, Luna, 
Noah, Lu cas, Oli ver, Fi lip, Ma theo, Mu ham mad, Birk, 
Leon og Leo. Dis se har en ten li ten el ler in gen norsk tra-
di sjon, sier Utne.

Han vi ser til at 
man ge in ter nas jo na le 
navn all tid har kom-
met og gått i Nor ge, 
for eks em pel  
la tins ke og tys ke fra  
Eu ro pa på 1800-tal let, 
samt eng els ke rundt 
år 1900 og se ne re.

– Sær lig fra 1970- 
tal let for jen te ne og 
1990-tal let for gut te-
ne økte bru ken av 
navn fra ut lan det, 

slik som Hei di, Mo ni ka, Ani ta, Mona, Lin da, Tho mas og 
Alek san der. Dess uten er det jo man ge navn både med 
tra di sjon fra Nor ge og som sam ti dig har blitt styr ket fra 
ut lan det. Med få unn tak har ti på topp for beg ge kjønn 
si den sent på 1900-tal let vært fylt av navn vi de ler med 
man ge and re land. Vik ti ge unn tak er Ing rid og Mag nus, 
po eng te rer han.

I mot set ning til et ter navn, der man i stør re grad 
ten ker tra di sjo nelt og øns ker et sær preg for å vise 
slekts opp ha vet sitt, som en får med et gårds navn, føl-
ger man hel ler hva en opp fat ter som et for navn som 
pas ser i ti den. De siste ti å re ne har det te vært in ter na-
sjo nalt.

NAVN KOM MER TIL BA KE
Når det gjel der navn som har kom met til ba ke og blitt 
po pu læ re igjen de siste åre ne, har dis se en ten vært mye 
brukt i Nor ge på 1800-tal let og før, el ler fra rundt år 
1900.

– De som har kom met ster kest til ba ke er navn brukt 
rundt 1900 og tid lig 1900-tal let. Dis se var brukt i sto re 
de ler av Vest-Eu ro pa, ofte in spi rert fra USA. Det kan 
også være navn som had de gam mel tra di sjon i Nor ge, og 
navn som rundt 1900 ble hen tet frem fra mid del al de ren, 
blant an net kon ge sa ga ene. 

– Vi ser også navn som er hen tet frem fra ti den før 
mid ten av 1800-tal let, og først og fremst brukt i gam-
mel norsk tra di sjon i fle re år hund rer. Dis se nav ne ne fra 
før mid ten av 1800-tal let blir noe mi ndre brukt enn 
navn fra rundt 1900, men det er i de eld re lage ne at for-
eld re hen ter navn som er mer uvan li ge og som ofte har 
gam mel tra di sjon lo kalt el ler i slek ten, for tel ler nav ne-
fors ke ren.

FO
TO

: PRIVAT

Ivar  
Utne
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:

IM PUL SER FRA UT LAN DET
Be ve ger vi oss uten for 2022s topp 10-nav ne lis te, og kik-
ker næ rm ere på topp 50, får man opp gjen syn med fle re 
kjen te navn. Utne trek ker frem noen nav ne eks emp ler 
og hvor de kom mer fra:

– Blant navn som er hen tet frem fra 1800-tal let og 
før, er det navn som vi ser bred den på den ti den. Det er 
sær lig navn fra Bi be len, tys ke navn, klas sis ke navn, kon-
ge li ge navn, ine-navn, for mer fra na bo land og eld re lo-
ka le nav ne for mer. 

– Fra Bi be len er det blant an net Lea/Leah, Sara, 
Anna, Han na, Ja kob, Isak, Johan nes, Ma thi as og Mar-
kus, Elias, To bi as og Ma rie, som er en form av Ma ria. 
Tys ke navn er Ama lie, Hed vig, Ma thil de, Lud vig/Lud-
vik, Hen rik, Ul rik og Her man. Klas sis ke, alt så gres ke 
og la tins ke, navn er So fie, Emi lie, Ju lie, Ag nes, Emil, 
Theo dor/Teo dor og Kris ti an. Kon ge li ge navn er Karl, 
Jo han og Os kar. Ine-navn er Her mi ne med tysk bak-
grunn og Jo se fi ne med bak grunn i bi bels ke Jo sef. Nav-
ne for mer fra na bo land er dan ske Ak sel, av bi bels ke Ab-
sa lon, samt Jens av bi bels ke Johan nes. Eld re ut bred de 
el ler lo ka le nav ne for mer er Live, Mik kel, Even, Vet le 
og Iver, sier han, og leg ger til at noen ble tid li ge re helst 
brukt munt lig som kort for mer, som Maja, Vil de og 
Thea.

Blant navn som er hen tet fra rundt år 1900, er det 
sær lig opp hav li ge nor dis ke navn, eng els ke for mer av 
navn med man ge slags opp hav og and re i bruk in ter na-
sjo nalt på den ti den. 

– Nor dis ke navn er Ing rid, Sig rid, Sol veig, Sig ne, 
Olav, Gus tav, Hå kon og Sver re. Lin nea er også la get i 
Sve ri ge, men med la tinsk form. Navn i eng els ke for mer, 
som også var brukt in ter na sjo nalt før, er Jen ny (av Jen ni-
fer og Jo han na), Lil ly (av man ge opp hav), Wil li am (av 
tys ke Wil helm) og det opp hav lig eng els ke Al fred. And re 
med in ter na sjo nal bruk rundt 1900 var Nora, Emma, 
Oli via, Ella, Alma, Sel ma, Ada og Mia, sier Utne.

Han på pe ker at der som et navn skal kom me til ba ke i 
nav ne top pen i vår tid, må det også ha in ter na sjo nal støt te.

– Gan ske man ge av dis se nav ne ne har både norsk tra-
di sjon fra rundt 1900 el ler før, og var på sam me tid del 
av in ter nas jo na le bøl ger. Når man ge av nav ne ne kom-
mer til ba ke, blir man in spi rert både av eld re norsk tra di-
sjon og ster ke in ter nas jo na le bøl ger i vår tid. For navn 
med bare norsk tra di sjon, er det bare det te som in spi re-
rer, og de kom mer sjel den så høyt opp som navn med 
in ter na sjo nal støt te. Det te ser jeg ut fra hvil ke navn som 
er høyt i Nor ge, og om de er brukt i ut lan det, for kla rer 
han.
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Navn som var mye i bruk i Norge på 1800-tallet og før, eller fra rundt år 1900, har kommet tilbake. EIER: FREEPIK
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NAV NE MO TER GÅR I SYK LUS
Som vist gjen nom eks emp le ne oven for, er det len ge si-
den man ge av da gens nav ne top per var po pu læ re sist gang. 
Det sies nem lig at ol de for eld re navn er i vin den igjen om 
da gen, og at det kan ta opp imot 120 år mel lom top pe ne 
for et navn. Det te er ikke til fel dig. Utne for kla rer:

– Nav ne mo ter fun ge rer slik at for eld re vil unn gå 
navn som er van li ge i eld re le ven de ge ne ra sjo ner, som 
vil si for eld re ge ne ra sjo nen til bar na og tid li ge re. Når vi 
imid ler tid kom mer 100–120 år til ba ke i tid, er de ikke 
van li ge navn i le ven de ge ne ra sjo ner len ger.

– Jeg hus ker ei mor som ring te til meg i 1990 for di 
hun var i tvil om Si men, da det var navn på gam le folk. 
Da fant jeg vel ut at hun kun ne nok ha kjent til Si men 
på eld re i sin barn dom, men at det nep pe var så man ge 
på den ti den hun ring te, og skul le gi navn til barn. Nav-
ne sta tis tik ken vi ser nett opp at Si men steg med full fart 
fra 1990-åre ne, og er jo nes ten ute av bruk igjen nå, sier 
nav ne fors ke ren.

VA RI AN TER AV OPP KAL LING
Selv om eld re ge ne ra sjo ners navn lig ger høyt oppe på 
nav ne lis te ne i dag, be tyr ikke det nød ven dig vis at for-
eld re kal ler opp bar net et ter en olde- el ler tipp ol de far av 

den grunn – det te for di per son lig smak og in ter na sjo nal 
po pu la ri tet vei er tyng re.

Utne på pe ker li ke vel at det fin nes un der sø kel ser svart 
av for eld re, som vi ser at 30–40 pro sent av dem had de 
opp kalt bar net et ter noen i slek ten. Hva de fak tisk har 
ment med opp kal ling, er der imot noe uklart.

– Mest sann syn lig er det to ty per opp kal ling: Det er 
en ten med for bok stav fra for eld re el ler bes te for eld re, og 
da som bare sam me for bok stav el ler en va ri ant som pas-
ser i ti den. El ler det er navn brukt av ol de for eld re el ler 
tid li ge re ge ne ra sjo ner, som også pas ser med tren de ne nå. 
Hos noen kan det være en kom bi na sjon av for bok stav 
hos for eld re og navn fra eld re ledd. Det er i alle fall det-
te for eld re for tel ler meg når de kon tak ter meg for å 
spør re om råd for nav ne valg.

– Om det er en end ring, kjen ner jeg ikke un der sø-
kel ser om. Men si den det nå er knapt 20 pro sent som får 
to for navn, mot over 50 pro sent på 1950-tal let, kan en 
reg ne med at det ikke er så van lig å føre sam me navn 
vi de re, sier han.

KOR TE NOR DIS KE NAVN
Ing rid, Live, Sig ne, Sig rid, Eli da, In ge borg, Liv, Sol veig, 
Iver, Vet le, Olav, Even, Sig urd, Erik, Sver re, Odin, Hå kon, 

Både Aksel og Borghild er to navn som begge har lange tradisjoner i Norge.  
Utviklingen over hvor mange som får disse navnene i dag er derimot ulik. SKJERMDUMP: STATISTISK SENTRALBYRÅ

Skal barnet ha et nordisk navn, kristent  
navn eller kanskje et kongelig navn?  
EIER: FREEPIK

Ønsker du å kalle opp barnet etter  
noen i slekten? EIER: PXHERE   
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Sond re og Amund. Det te er bare noen av de nor dis ke 
nav ne ne som er høyt oppe på nav ne lis ten igjen.

– Men mi nst like spen nen de er navn med nor disk 
opp hav som knapt har vært brukt før, og der noen er 
la get på 1800-tal let og se ne re. For jen te ne er det blant 
and re Saga, Eira, Fri da, Vil de, Erle, Tuva, Ylva, Alva, Ti ril, 
Lyk ke og Frøya. For gut te ne er det sær lig my to lo gis ke 
navn som Ask, Trym, Bra ge, Loke og Ska ge, sier Ivar 
Utne.

Fel les for dis se, og som også kan ses i lys av alle nav-
ne ne på topp lis ten, er at det er kor te navn med to sta vel-
ser som gjel der nå, samt lite bruk av dob le for navn. Det-
te kom mer også av nav ne mo ter som kom mer og går. 

– Leng re sam men sat te navn med man ge kon so nan ter, 
som Ragn hild, Borg hild, Hjal mar og Tor vald, er fore lø-
pig lite brukt. Og vi ser også lite til en sta ve de, som Gerd, 
Karl, Odd og Knut, men de var jo også mye brukt et 
styk ke inn på 1900-tal let. De kom mer kan skje til ba ke 
et ter hvert. Nav ne ne var vel dig kor te fra et par tiår før 
mid ten av 1900-tal let, der et ter på det leng ste rundt 
1990-åre ne og kor te re igjen et ter det. Alt går i syk lus, 
po eng te rer Utne.

GJELDER IKKE ALLE
Ikke alle nordiske navn har imidlertid kommet tilbake.

– Det drei er seg ofte om de med vo ka le ne o og u, 
sam men sat te gam le nor dis ke navn og navn med man ge 
kon so nan ter inn til hver and re. Slike navn, som i alle fall 
fore lø pig ser ut til å ven te på seg, er Borg hild, Odd-
laug/Od laug, Gerd, Gud run, Gun hild/Gunn hild, Olaf, 
Gun vald/Gunn vald og Ing olf. Men det har også kom-
met noen få med slike ly der, som Olav og Sol veig, sier 
han.

FREM TI DENS NAV NE TREND
Hva blir så nav ne tren den i frem tiden når det gjel der 
navn med tra di sjo ner i Nor ge? Nav ne fors ke ren tror at 
da gens ten dens, at en hen ter navn fra ge ne ra sjo ner som 
ikke le ver len ger el ler som det er få le ven de fra, vil fort-
set te. I så måte vil for eld re pluk ke navn len ger og len ger 
ut over 1900-tal let.

– Si den det kan se ut som vi er i en pe ri ode med kor-
te navn, vil det nok helst si navn med to sta vel ser, el ler 
kan skje bare én. Det kan dess uten se ut som for eld re li-
ker at det er om trent like man ge vo ka ler som kon so nan-
ter. Og det er fore lø pig helst mest mu lig stem te kon so-
nan ter for jen te ne, men det kan være også ustem te for 
gut te ne (p, t og k).

– Med ti den kan vi kan skje ven te oss navn som Kari, 
Mari, Eli, Guri, Ruth/Rut, Else/Elsa, Karl, Har ald, Arne, 
Leif/Leiv og Odd. Navn som al le re de er noe i bruk, som 
Liv, Ast rid/Ast ri, Ei nar og Ole, vil vi også se mer av. 
Kan skje navn med en stor del kon so nan ter lar ven te på 
seg, som Gerd, Rolf og Bjørn. Det er nok også man ge 
uten lands ke navn fra tid lig på 1900-tal let som vil kom-
me, spår Utne.

Når han for ut ser nav ne tren der i Nor ge, som både 
gjel der de med nor disk og in ter na sjo nal bak grunn, gjø-
res det fle re di ver se må lin ger.

– Jeg ser på sta tis tikk og år. Det sam me gjel der for 
ly de ne; som an tall ly der og hvil ke kon so nan ter og vo ka-
ler som fin nes inne i og sist i navn. Var nav net po pu lært 
på star ten av 1900-tal let er det et godt tegn. Jeg ser også 
på sø ker sta tis tik ker på net tet og litt på tren de ne i Sve ri-
ge, sier han, og leg ger til:

– Hvis for eld re i dag gir bar na et navn fra da gens bes-
te for eld re ge ne ra sjon, vil de der med få et po pu lært navn 
for barn når de blir voks ne!

Z HVA SKAL BAR NET HETE? TIPS TIL HVOR DAN FIN NE NAVN MED TRA DI SJO NER I NOR GE:
	: Se i slekts tre et de res. Pass på for navn num mer to. Der kan det 

være mye uvan lig.
	: Se i byg de bø ker og slekts bø ker, gjer ne fra om rå der der dere har 

slekt. Mye av dett e fin nes også på nett et.
	: Dåps lis ter i me nig hets bla der i vår tid har man ge (sjeld ne) gam le 

navn for di man ge, som tid li ge re nevnt, vel ger det.
	: Bruk gjer ne va ri an ter av navn helt frem til for eld re. Dett e kan for 

eks em pel være Kari/Ka rin/Ka ren/Kat ri ne/Kat rin/Kaja, El len/
Elen/Elin/Eli/He le ne/He len, Anne/Anna/Ane/An ni ken/An nett e/
Anett e/Anja/Anine, Lars/Lav rans/Lo rentz/Lau rits, Er ling/El ling, 
In ge brikt/In ge brigt/En ge bret/En ge brekt/Brigt/Brikt/Emb ret og 
Mar ga ret/Ma rit/Mar te.
	: Se på nav ne top per fra rundt år 1900 og tid li ge re. Mye sta tis tikk 

lig ger på Sta tis tisk sen tral by rås nett si de, som topp 50-navn  
for uli ke tiår fra 1880 og frem til i dag: www.ssb.no/a/navn/
topp10/topp50/1880.html. Topp 100-navn for uli ke pe ri oder  

fra 1850–1982 lig ger ute på Uni ver si te tet i Bergens nett si de:  
https://www.uib.no/lle/23822/navnestatistikk-fra-mange-land#norge-
	: Gjør et nav ne søk på Sta tis tisk sen tral by rås nett si de, da kan du se 

den his to ris ke ut vik lin gen som nav net har hatt fra 1880 til i dag. Er 
det på tur opp el ler ned?
	: Norsk personnamnleksikon av Kris toff er Kru ken og Ola Stems haug 

(2013) er den fyl dig ste bo ken om navn brukt i Nor ge i man ge hund re 
år. Her står det mye om hvor og når navn har vært brukt, va ri an ter 
og opp hav. Den fin nes i bib lio tek og nett bok hand ler. 
	: Der som lo kal iden ti tet er vik tig for dere, så velg navn som har 

tra di sjon i sam me lands del og ikke bare and re ste der. Ådne har f.
eks. sær lig tra di sjon på Sør-Vest lan det og Emb ret på Øst lan det.
	: De fles te navn vil nok gå bruk bart i ut lan det. Der som dere sy nes det 

er vik tig at nav net blir lett å bru ke i and re land, kan dere prø ve ut om 
vo ka ler og kon so nant kom bi na sjo ner går lett å utt a le uten for Nor ge.

KIL DE: IVAR UTNE

A A
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Navneregistrering  
i slektsprogram
Når du registrerer navn i slektsprogrammet  
ditt, kan du møte på mange kjente problemstillinger.  
Her finner du tips til hvordan løse noen av disse.

A KNUT S. SØRHUSBAKKEN

1 NAVNEVARIASJONER
Hvordan registrer du Christoffer Knutsen når han står 
oppført i kildene også som Kristoffer Knudson?

En av de vanligste utfordringene med navn i de 
skriftlige kildene er at navn kunne opptre i forskjellige 

former. Et navn som Christoffer kunne for eksempel 
bli skrevet Christopher av én prest, mens en annen 
skrev Kristoffer og en tredje skrev Kristopher. Du kan 
også oppleve at en og samme prest brukte forskjellige 

Det er viktig å være konsekvent når du registrerer navn i et slektsprogram. FOTO: LEIF ØRNELUND / OSLO MUSEUM
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skrivemåter på samme navn, attpåtil i samme doku-
ment.

I de fleste slektsprogrammer kan du legge inn flere 
varianter av navn på hver person. Det er ikke etablert noen 
faste regler blant slektsforskere for håndtering av navn. Velg 
den løsningen du synes er mest praktisk, men vær 
konsekvent. 

Når du skal registrere personer i et slektsprogram, 
anbefaler vi at du bestemmer deg for en normert 
skrivemåte for både fornavn og etternavn. Normering 
av skrivemåten betyr at du bestemmer deg for en versjon 
av navnet. Om du vil bruke «K» eller «Ch» først i navnet 
er ikke så viktig, bare du er konsekvent. 

Normeringen mister noe av sin relevans når vi 
kommer inn på 1900-tallet. Da ble nemlig både 
embetsverket og folk selv gradvis mer bevisst på at navn 
skulle ha en fast skrivemåte, særlig som følge av 
navneloven fra 1923.

Slekts pro gram me ne til la ter at du re gist re rer al ter-
na ti ve navn, så kalt «ali as». Der kan du også søke på alle 
va ri an te ne. Li ke vel må du be stem me deg for hva du 
skal vel ge. Et ter navn har sam me di lem ma. Vi kan en-
ten gjen gi alle va ri an ter av Knut sen, Knutssen, Knut-
son, Knud sen og lig nen de, el ler bare skri ve Knut sen. 
Uan sett bør nor mal ver sjo nen, Knut sen, re gist re res 
som ett av nav ne ne.

2 KALLENAVN ELLER KORREKT NAVN?
Skal du bruke kallenavnet eller navnet som står oppført 
i kildene? For eksempel Tulla eller dåpsnavnet Anne 
Cathrine? Om en person er registrert med et navn, men 
bruker et muntlig kallenavn i det daglige, må du vurdere 
hvilke navn du skal registrere.

Vi anbefaler at du bruker de skriftlige navneformene 
som utgangspunkt, altså Anne Cathrine. Det vil imidlertid 
gi best oversikt om du kan søke på alle variantene. Da må 
du legge variantene inn som «alias». Det gjør ikke noe 
om det er mange av dem, så lenge du og programmet ditt 
vet at det er snakk om samme person.

3 PIKENAVN ELLER GIFT ETTERNAVN?
Skal du velge pikenavnet til oldemor eller etternavnet 
hun tok da hun giftet seg? For kvinner som skiftet navn 
da de giftet seg, som også gjaldt menn, anbefaler vi at du 
bruker etternavnet fra tiden før giftermålet. Dette er det 
lang tradisjon for blant slektsforskere. Det gir nemlig 
ekstra informasjon om kvinnens bakgrunn som det er 
viktig å ta vare på også i navnet.

4 HVILKET GÅRDSNAVN?
For personer i slekten som flyttet mye i løpet av livet; 
hvilket gårdsnavn skal du bruke som etternavn da? I norske 
navnetradisjoner var bosted i realiteten også en del av 
navnet. Når folk flyttet, endret denne delen av navnet seg. 

Det er bare de norske slektsprogrammene som har 
egne felt for patronym og det er derfor lurt å bestemme 
seg for hvordan du skal registrere dette i et program som 
ikke kjenner begrepet. Fornavnet har eget felt, så det er 
naturlig å la det stå der. Et alternativ er å skrive «Olsen 
Huseby» i feltet for etternavn. Hvis han skulle flytte med 
familien til Nordby, vil han få et alias etternavn «Nilsen 
Nordby». Da ser vi at det er samme person.

Noen vil gjerne bruke gården eller plassen der personen 
ble født som etternavn. Andre argumenterer med at det 
må være riktig å bruke det etternavnet personen benyttet 
da vedkommende døde. Det finnes ingen fasit på dette. 
Bestem selv hvilken praksis du ønsker å bruke for personer 
som flyttet i løpet av livet, men vær konsekvent.

5 GAMMELT ELLER NYTT GÅRDSNAVN?
Navnet på en gård kan endre seg opp gjennom årene. 
Skal du da bruke det gamle gårdsnavnet eller dagens 
navn på gården? 

Når etternavnet er et gårdsnavn, bør også dette 
normaliseres. Det anbefales at de bør skrives etter 
dagens rettskrivningsregler. Også her må en kunne 
gjøre unntak for familier som har tatt med seg gammel 
skrivemåte i etternavnet opp mot vår tid, for eksempel 
Aas med to a-er i steder for å.

Z EKSEMPLER PÅ SLEKTSPROGRAMMER
	: PC-basert: Brothers Keeper, Disgen, Legacy, Embla Familie og 

Slekt, Family Historian, MyHeritage Family Tree Builder, Genbox 
Family History, Gramps, Heredis, Holger, Min Släkt og 
RootsMagic.
	: Mac-basert: Reunion, MacFamilyTree, RootsMagic, Heredis, 

Gramps og Family Tree Maker.
	: Nettbasert: FamilySearch, TNG, Ancestry, MyHeritage og Geni.
	: Norsk eller engelsk? Flere av programmene finnes tilgjengelig 

på norsk. Sjekk før du kjøper eller les mer om dette på våre 
nettsider.

A A

Noen personer brukte kallenavn.  
Det opprinnelige navnet bør skrives i slekts- 
programmet, alternativt begge. EIER: BØ MUSEUM    
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Minoriteters 
navnetradisjoner
I Norge har samer status som urfolk, mens kvener, skogfinner,  
jøder, romanifolk og rom er våre nasjonale minoriteter. Hvilke tradisjoner  
gjelder når det kommer til navneskikkene deres?

SAMER
Samer var tradisjonelt et nomadisk folk som levde over 
store områder. Fra sør i Norge til Telemark og øst i 
Russland til Kvitesjøen. Kjønnene er tradisjonelt likestilt, 
og ikke patriarkalsk som i samfunn lenger sør.

På samisk kommer patronym først, ikke sist som i 
tradisjonen lenger sør. Man har utgangspunkt i en 
forelder, besteforeldre eller oldeforeldre som er berømt 
og kjent i lokalsamfunnet. Så beskrives slektskapsforholdet 
til vedkommende. For eksempel Niljasaš-Jovnna Mággá. 
Transformert til norsk: Nils fra Garagasniemi sin sønn 
Jon sin Magga, Magga Jonsdatter Niittyvuopio. Det 
samiske navnet er det folk oftest presenterer seg med til 
de danske og norske offentlige personer. En må være 
klar over muligheter for feiltolkninger. Vi ser i original- 
kilder at navn er rettet på, spesielt rekkefølgen av 
fornavn-patronym av denne grunn.

Etternavn har vært brukt i samiske slekter i lang tid. 
Etternavn kan oppstå av et bestemt yrke, stedet man 
kom flyttende fra eller bodde på, spesielle trekk og 
lignende. For eksempel Luhkkár etter en forfader som 
var klokker (i Tanadalen, oftest Pehr Josephsson, Utsjok, 
1726–77) eller Kemi etter en forfader som kom flyttende 
fra Kemi (i Kautokeino, Mickel Andersson Kemi, 1699–
1781). Etternavn følger ofte farsleddet, men kan like 
gjerne følge morsleddet.

Man har rike navnetradisjoner for å kalle opp barn. 
For eksempel: eldstesønn skal kalle sin førstefødte sønn 
etter sin far, andrefødte etter seg selv og så videre. Opp-
kalling kan også være for å forsterke bånd til personer. 
Gudforeldre er oftest fra nær familie og et viktig bånd.

Som slektsforsker må man også være oppmerksom på 
oversetting og fornorskning av navn. De danske og 
norske offentlige personene oversatte navn til «norsk». 
Det gjør at for eksempel Marit går mye igjen, mens 
vedkommende kunne ha hett Marét, Marge, Mággá, 
Márja eller Májá.

KVENER
Kvener stammer fra finskspråklige bønder som kom til 
Nord-Norge fra Sverige og Finland (som lenge var 
underlagt Sverige). Hit kom de allerede fra 1500-tallet, 
men den første store eksplosjonen av kvener kom først 
på begynnelsen av 1700-tallet, og da hovedsakelig til 
Nord-Troms og Vest-Finnmark.

En stor utfordring er at navn kan være nedtegnet 
veldig forskjellig. Kvenene hadde gjerne et hjemmenavn 
på kvensk og et «offisielt» navn de ble registrert med. 
Det siste var ofte et patronym. Kvenske etternavn er 
gjerne gårdsnavn, og det skjedde ofte at det ble gjort  
et navnebytte ved flytting. Det var ingen vits å hete «Per  
i Lia» om du flyttet til en strand, for eksempel. 

Enda mer utfordrende er det å finne rett person før 
de flyttet over grensen. Her kan et navn være skrevet så 
forskjellig at du må kjenne igjen forhistorien deres eller 
en konkret sak for å vite at det er snakk om riktig person. 
En person kan også ha ulike fornavn i norske og svenske 
kilder. For eksempel kan en mann med navnet Per Ole 
Nils bli omtalt som Per i norske kilder, og Nils i de 
svenske. I Sverige kan dessuten Per bli Pär. Ellers er det 
verdt å merke seg at en person gjerne kan dukke opp 
med tilnavnet «qven» i kildene. For eksempel Per Hansen 
Qven.

SKOGFINNER
Skogfinnene, som kom fra øst til det svenske «Østerlandet» 
(senere Finland) i middelalderen, hadde utviklet en 
spesiell form for svedjebruk i granskog. På 1500-tallet 
begynte det å bli tettere befolket i Savolax-området,  
så de flyttet ut derfra i alle retninger. En liten del kom fra 
1570 til Sverige, senere Norge.

Oppkallingsreglene og navnetradisjonene i den skog- 
finske kulturen følger flere ulike mønstre. Et mønster 
var at gården eller grenda fikk navn etter den første 
personen som bosatte seg der, mens bonden fikk navn 
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 A TEMA A

etter plassen han bodde. Hvis gården ble lagt øde og 
senere tatt opp igjen, kunne den bytte navn etter 
personen som bosatte seg der på ny. Når utflytting 
skjedde fra hovedgården, fikk den nybygde gården navn 
etter den yngre generasjonens fornavn.

Vi vet også at flere skogfinske etternavn er oppstått 
med bakgrunn i familieoverhodets personlige egen- 
skaper, som kunnskap, tilnavn, opprinnelse eller utseende. 
Navnet Suuroinen kan for eksempel komme fra «den 
store» eller «sura», som er det russiske kallenavnet for 
Alexander. Etternavnet Lehmoinen kommer fra «lehmä» 
som betyr ku. Kettunen fra rev. Andre slektsnavn kan ha 
sin opprinnelse i helgennavn og geografi. Etternavnet 
Kuosmanen stammer for eksempel fra det greskortodokse 
helgennavnet Kuosmas.

JØDER
Jødene som bosatte seg i Norge etter at § 2 i grunnloven 
om utestengelse av jøder ble opphevet i 1851, kom 
hovedsakelig fra områder som ligger i dagens Tyskland, 
Polen, Litauen, Belarus og Russland. En fellesbetegnelse 
på disse er askenaser (til forskjell fra sefarder, jøder med 
opprinnelse i middelalderens Spania og Portugal). 

Det er stor variasjon blant askenasiske etternavn. 
Mange navn kommer fra slaviske språk, jiddisk eller tysk, 
og kan være knyttet til stedsnavn, yrker og patronym. I 
mange tilfeller oppsto etternavnene etter at nye lover 
krevde at innbyggerne fikk etternavn. Noen navn, som 
Cohen og Levi og varianter av disse, kommer fra 
bibelhebraisk og representerer en arvelig religiøs status. 
Staving av navnene kan variere, for eksempel Abramovich 
eller Abramowicz. 

Blant askenasiske fornavn finner vi blant annet vari-
anter av bibelske navn (for eksempel Moyshe for Moses 
og Sore for Sara) og jiddiske navn som Hirsh og Leyb 
for menn og Golde og Beyle for kvinner. Hos askenasiske 
jøder har det vært tradisjon å kalle opp en sønn eller 
datter etter en nær og kjær slektning som ikke lenger er 
i live, for eksempel besteforeldre, oldeforeldre, tanter og 

onkler. Slik kan en se at det samme navnet går igjen i 
enkelte familier. 

Det var ikke uvanlig at østeuropeiske jøder som kom 
til Norge, byttet navn. Noen forkortet navnet sitt (for 
eksempel fra etternavnet Benkowitz til Benkow) eller 
tok et helt nytt, mer norskklingende navn. Mange ga 
barna sine typiske norske fornavn.

Mange jøder har, i tillegg til sitt vanlige navn, et jødisk 
navn som brukes i religiøs sammenheng, for eksempel 
David ben Gavriel (David, sønn av Gabriel). Det jødiske 
miljøet i Norge er i dag mangfoldig, og jøder i Norge 
bærer navn fra askenasisk, sefardisk og mizrahisk (jøder 
med opprinnelse i Midtøsten) tradisjon, moderne 
israelske navn, og navn som ikke har jødisk tilknytning.

ROMANIFOLKET
Romanifolket kom til Norden på begynnelsen av 
1500-tallet. Den lange tilknytningen til Norge og den 
hardhendte assimileringspolitikken har ført til at folke-
gruppen har antatt norske for- og etternavn. 

For reisende er slektstilhørigheten fortsatt sentral, og 
mange bruker derfor de opprinnelige og tradisjonelle 
slektsnavnene som mellomnavn eller for å forklare sin 
tilhørighet.

ROM
Rom (sigøynere) har et felles opphav med romanifolket/
taterne, som kommer til uttrykk i både språk og kultur. 
Norske rom kom til Norge fra midten av 1800-tallet. 

De tradisjonelle slektsnavnene de hadde da de kom, 
definerer fortsatt storfamiliene. De fleste bruker norske 
for- og etternavn, men har gjerne et kallenavn på sitt eget 
språk, romanes.

BIDRAGSYTERE
• samer: Gunnhild Engstad.
• kvener: Harald Lindbach og Øyvind Servio Larsen.
• skogfinner: Bo Hansson og Mary Tangen.
• jøder: Anita Christensen.
• romanifolk og rom: Kai-Samuel Vigardt.
• Korrespondanse med Ivar Utne.
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Om å få navn  
– og å ta navn
Tipp ol de fars nav ne end rin ger, ol de fars tid li ge død og bes te fars  
plas se ring på en gård i ung al der. Uli ke hen del ser ble av gjø ren de  
for hvor dan slek tens et ter navn ble frem til i dag. Ikke rart det kan  
ta lang tid å fin ne «den ret te» med alle nav ne va ria sjo ne ne!

A IVAR LE VER AAS

Et ter nav net Zelius (også skre vet som Ce li us, Se li us og 
Se li us sen) kom inn i min slekt gjen nom en «bak dør». 
Han som ble min tippx5-ol de far het Sø ren Joen sen.  
I 1682 gif tet han seg med en ken et ter sin ar beids gi ver. 
En kens far het Hen rich Zelius.

Sø ren og hans ek te fel le fikk fire søn ner og en dat ter. 
Tre av søn ne ne kal te seg Sø ren sen, mens en av dem kal-
te seg Sø ren sen Zelius (også Ce li us). Han gif tet seg og 
fikk barn som også fikk nav net Zelius. Det sam me 
skjed de i nes te ledd – Zelius ble fa mi lie nav net. 

BE HOLDT ZELIUS-NAV NET
Min tipp tipp ol de far, Chris ti an Fre de rich Ol sen Ryning 
Zelius, fikk man ge barn – og med fle re kvin ner. Ett av 
dis se bar na skul le bli min tipp ol de far. Tipp ol de far og 
hans tvil ling søs ter ble født i Trond heim 2. juli 1819 og 
ble døpt i Bak ke kir ke 15. au gust. Tipp ol de far fikk da 
for nav ne ne Oluf Rein holdt. Som nevnt had de nav net 
Zelius fulgt slek ta i tre ledd, så alt til sa at det te skul le 

være hans et ter navn. Slik ble det tro lig også, men bare 
til å be gyn ne med.

Tvil lin ge nes mor døde al le re de i 1823. Vi vet lite om 
hva som der et ter skjed de med bar na. Kan skje løs net «bån-
det» til fa ren. Den enes te helt kon kre te in for ma sjo nen vi 
kjen ner fra Oluf Reinholdts unge år er at han i 1832 sto 
opp ført med sitt opp rin ne li ge navn i en dom. Selv ble han 
fri kjent i sa ken, men en eld re bror fikk en streng straff. 

SKIF TET ET TER NAVN
Tvil lin ge nes far døde i Trond heim i ap ril 1835. Tipp - 
ol de far ble 18. ok to ber sam me år kon fir mert i Al stad-
haug kir ke i Skogn. I kir ke bo ka var han da opp ført som 
Oluf Rein hard Chris tian sen Kle ven, der Kle ven var en 
hus manns plass som han tro lig bod de på. I denne 
kirkeboka ble Oluf den enes te «va ri ge» de len av hans 
opp rin ne li ge navn, så jeg kal ler ham her et ter kun Oluf.

Oluf ble gift to gan ger (han ble en ke mann et ter sin 
før ste kones bortgang). Før ste gang 24. ap ril 1843 i  

Kir ke bok re gist re ring av Oluf Rein hard Chris tian sen Kle vens kon fir ma sjon i Al stad haug kir ke 18. ok to ber 1835.  
Kle ven var hus manns plas sen han da bod de på. FAK SI MI LE: AR KIV VER KET
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:

Lev an ger by sogn. And re gang 22. juni 1866 giftet han 
seg i Ver dal på Stik le stad. Beg ge gan ge ne ble navnet hans 
opp ført som Oluf Rein hard(t) Chris tian sen. Han er 
også opp ført i kir ke bø ker i forbindelse med bar nas dåp, 

kon fir ma sjon og vi el se. Her fin ner vi fle re «va ri an ter» av 
hans navn.

Oluf er re gist rert i fire fol ke tel lin ger i Ver dal: 1875, 
1891, 1900 og 1910. Alle re gist re rin ge ne be kref ter nav-

Oluf ble døpt i Bakke kirke i 
Trondheim 15. august 1819. Bildet 
av kirken er fra 1860-årene.  
FOTO: MARCUS W. NOODT / GUNNERUS

Kirkeboka viser tvillingen Oluf Reinholdts dåp i 1819. Farens etternavn er Zelius.  
FAKSIMILE: ARKIVVERKET

Kir ke bo ka vi ser Oluf Rein hard Christiansens før ste ek te skap i Lev an ger by sogn 24. mars 1843.  
Både han og ek te fel len bod de og ar bei det da på Kle ven. FAK SI MI LE: AR KIV VER KET
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ne end rin ge ne, selv om skri ve må ten va ri er te noe. Ved 
samt li ge er han ført opp som bo satt ved Vinnesmo, kjent 
som Vinnesmoen i dag. Det var en ei en dom som Oluf 
fikk kjøpt i 1867 og som gjor de ham til selv ei er.

Oluf døde 17. au gust 1911, og ble grav lagt i Ver dal 26. 
au gust. I kir ke bo ka var han da opp ført som en ke mann 
og sko ma ker Oluf Rein hard Vinnesmo. 

OPP SUM ME RING OM OLUF
Om Oluf kan vi opp sum me re: Han ble født Zelius,  
og had de det som navn til en gang i pe ri oden 1832–35. 
Av grun ner vi ikke kjen ner, la han det te nav net til side 
og er stat tet det med et navn (pat ro ny m) ba sert på ett av 
fa rens for navn. 

Da han had de vært selv ei er noen år, tok han går dens 
navn som sitt. I kir ke bø ker og fol ke tel lin ger fin nes man-
ge va ri an ter av hans navn. 

Det er be mer kel ses ver dig, men har nep pe noe med 

nav net å gjø re, at Oluf, født i 1819, ble 92 år gam mel. 
Han ble imid ler tid over gått av sin tvil ling søs ter; hun ble 
ett år eld re og døde i 1912. Gjen nom snitt lig le ve al der 
for menn født rundt 1820 var un der 50 år! Blant de 
frem ste år sa ke ne til det te var en la ve re le ve stan dard og 
en høy ere sped barns døde lig het sam men lig net med i 
dag. Folk kun ne bli gam le før i ti den også, men man ge 
fle re blir det i dag. Uan sett var 92 år den gang en svært 
høy al der!

ET TER KOM MER NES NAVN
For tel lin gen om Oluf har en fort set tel se. I beg ge sine 
ek te skap fikk han to barn. Med sin før ste ek te fel le ble 
det to gut ter. Med den and re ble det ett av hvert kjønn. 
Jeg selv ned stam mer fra det før ste ek te ska pet, og kon-
sen tre rer meg om de to søn ne ne de fikk.

Carl Fre de rik (Fred rich) ble født og døpt i 1843, og  
Ni co lai An dre as, ble født og døpt i fire år senere, i 1847. 

Kir ke bok re gist re ring av Oluf Rein hard Vinnesmos død og be gra vel se i Ver dal i au gust 1911. FAK SI MI LE: AR KIV VER KET

 Tipp ol de far bod de på ei en dom men Vinnesmo i Ver dal fra 1867 til hans død i 1911. Bil det vi ser et fly fo to over Ver dal på 1930-tal let. 
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Beg ge guttebarna ble døpt i Lev an ger by sogn. Som søn-
ner av Oluf Rein hard, kun ne de en ten kal le seg Oluf sen 
el ler Rein hard sen. 

Den eld ste ble kon fir mert i Lev an ger by i 1861. 
Han var da ført opp som Carl Fred rik Erts aas. Jeg  
let te len ge et ter opp lys nin ger om hans vi de re liv. Først 
ved fol ke tel lin gen i 1910 fant jeg spor et ter ham.  
Han had de flyt tet til Her øy i Nord land. Der slo han 
seg ned, og le vde res ten av li vet. Han gif tet seg 10. no-
vem ber 1876 og var da opp ført som Karl Fre de rik 
Oluf sen.

Han had de alt så valgt et navn bygd på fa rens før ste for-
navn. Jeg fulg te alle vi de re spor et ter ham. Pa ret fikk fle re 
barn. De kal te seg for Karl sen. Men da Carl Fred rik døde 
i 1926 var han i kir ke bo ka opp ført med Rein hard sen som 
et ter navn. 

Den yng ste, som er min ol de far, ble kon fir mert i  
Lev an ger by i 1862 og var da ført opp som Ni co lai  
An dre as Rein hard sen. Han bod de da på Rin nan. Han 
gif tet seg i Lev an ger. Sam men fikk pa ret tre barn: Ole 
An dre as, In ge borg Ni co li ne og Hans Mar tin. Sist nevn te 
er min far far. Ni co lai An dre as døde i 1875. Hans Mar tin 
var da kun halv an net år gam mel.

Et ter en tid måt te bar na set tes bort og ble plas sert på 
hver sin gård. Ole An dre as ble kon fir mert fra Kolbergvald, 
In ge borg Ni ko li ne fra Gjethe og Hans Mar tin fra  
Le ver aas. Det te fikk, et ter hvert, be tyd ning for de nav-
ne ne de fikk el ler tok. Ole An dre as skif tet navn fra  
Ni ko lai sen til Vold – og se ne re Wold. In ge borg Ni ko li ne 
skif tet fra Andreasdatter til Gjethe. Hans Mar tin Ni ko-
lai sen tok et ter hvert nav net Le ver aas. 

KON SE KVEN SER OG LÆR DOM MER
Kon se kven sen av Olufs nav ne end rin ger er fle re. Den 
vik tig ste er at et ter nav net Zelius ble bor te for den ne 
de len av slek ta. Men det er fort satt man ge i and re de ler 
av slek ta som har det te nav net i en el ler an nen form. Jeg 
har selv fun net kon kre te eks emp ler både i USA, Ca na da 
og Au stra lia. 

Vi som er et ter kom mer ne et ter far far Hans Mar tin 
Le ver aas, har selv holdt på nav net Le ver aas. Det må 
med gis at det te egent lig ikke var vårt navn – det ble vårt 
som føl ge av far fars opp hold på går den Le ver aas, som 
fort satt ek si ste rer i Lev an ger, men nå med nav net Le ver-
ås. Det fin nes fle re i Nor ge som bru ker det te nav net, 
men den slek ta som egent lig het Le ver ås er visst nok 
utdød i Nor ge. 

Den all men ne lær dom men av den ne lil le for tel lin gen 
er langt vik ti ge re: når man le ter et ter slekt og slekt nin-
ger, er det helt nød ven dig å hus ke at en per sons navn 
kan duk ke opp i man ge va ri an ter, og at man må gå 
grun dig til verks for å være sik ker på at man har fun net 
«den ret te». Det tok meg for eks em pel lang tid å fin ne at 
ol de fars bror, Carl Fred rik, had de slått seg ned på Her øy 
og at han der het Oluf sen. Først ved hans død, var også 
han ført opp som Rein hard sen.

KIL DER
• Egne ar tik ler i Slekt og Data,  

Ge nea lo gen og Dis put ten/Med lems bla det  
for Oslo og Akers hus.

• Fol ke tel lin ger i Ver dal fra 1875,  
1891, 1900 og 1910.

• Kir ke bø ker i Trond heim, Lev an ger,  
Her øy og Ver dal.

Tre søs ken med  
uli ke ett er navn.  
F.v. Ole An dre as Wold 
(1868–1931), In ge borg 
Ni ko li ne Gjethe (1871–
1893) og min far far,  
Hans Mar tin Le ver aas 
(1874–1963).
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Navneforkortelser i sle kten
Etternavnene til farfar og farmor,  
Sveen og Eng, kom fra gårdsnavnene 
Kulsveen og Staxängen. Én felles faktor 
var årsaken til at forkortelsene ble  
en realitet.

A AASE JOHANNE LARSEN

Farfar, Ingvald P. Sveen, ble født på husmannsplassen 
Kulsveen på Biri i Innlandet i 1888. Hans far het Peter 
Pedersen, og av det forstår vi at P-en i navnet hans står 
for Petersen og bostedsnavnet fulgte tradisjonelt med. 
Det egentlige navnet var da Ingvald Petersen Kulsveen. 

Da han, som voksen og utdannet boktrykker, kom til 
Halden, eller Fredrikshald som byen het frem til 1928, 
ønsket han ikke lenger å hete Kulsveen. Dette ble ofte 
uttalt som «Kølsvea» (med tykk l), noe han likte dårlig, 
og derfor fjernet han «Kul» i etternavnet og het dermed 
Sveen. I Halden traff han sin Thora som han ble gift med 
i 1919.

VARIANT AV GÅRDSNAVNET
Farmor Thora Alvilde Sveen ble født i Fredrikshald  
i 1896. Da het hun Eng til etternavn. Hun var bok- 
binderske. 

Hennes far, min oldefar, Johan Oskar Eng, kom 
vandrende fra Svarteborg i Bohuslän i Sverige. Han ble 
født på gården Staxängen den 4. februar 1855, og ble 
både døpt og konfirmert i Svarteborg sokn i Bohuslän. 
Da han var 23 år, søkte han lykken etter arbeid i 
Fredrikshald. Han arbeidet blant annet på Cathrineholm 
Jernverk og på Marmorsliperiet på Isebakke. 

Ved fødselen het han Niclasson etter sin far Niklas, 
men da han kom til Fredrikshald tok han navn fra gården 
Staxängen, men kun ved å kalle seg Eng. Derfor ble min 

Øverst til høyre: Farfar Ingvald  
og farmor Thora. EIER: PRIVAT

Til høyre: Kulsveen på Biri i 1930.  
Bakerst f.v. Thora, hennes svigerfar  

Peter Pedersen og en av Ingvalds fire brødre.  
Foran er to av mine besteforeldres barn,  

Karin og Odd Edgar. EIER: PRIVAT
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Navneforkortelser i sle kten

farmor født i 1896 som Thora Alvilde Eng. Hun fikk 
som vanlig sin manns etternavn ved giftermålet og kom 
derfor til å hete Thora Alvilde Sveen resten av sitt liv.

PÅ LETING ETTER OLDEFAR
Det var min farfar som selv fortalte historien om 
navnebyttet fra Kulsveen til Sveen. Jeg hadde også fått 
vite at farmor var født Eng, men det sa jo ikke stort om 
hennes foreldre. 

Dermed var det bare å begynne å lete i kildene.  
I boka Innflytta svensker til Østfold 1812–1920 fant jeg  
på side 185 en mann ved navn Johan Oscar Niclasson. 
Der sto blant annet følgende: «Født 3. februar 1855. 
Bosted: Tistedal. Stilling: Baker.» 

Jeg ble nysgjerrig på om dette kunne være rette 
person, selv om fødselsdagen avvek med en dag. Gjennom 
både svenske og norske kilder fikk jeg bekreftet at det var 
ham. Både fordi jeg fant en bror av ham som også kom 
til Norge, samt i forskjellige kirkebøker og folketellinger 
hvor jeg fant barna hans. Deres navn stemte med det som 
farmor hadde fortalt. 

Underveis i letingen kom jeg for øvrig over at det var 
mye feil og slurv i transkripsjonen. Blant disse var da 
Ingvald var blitt Ingvaed, Fr.hald til Maed eller Trhard, 

Alvilde til Bloieds og Peter Pedersen Kulsveen til Peter 
Andensen Kulsven. Å bla i det skannede materialet er 
derfor alltid lurt!

OLDEFARS SØLVKLOKKE
Hva hadde skjedd hvis ikke farfar og Johan Oskar Eng 
hadde flyttet til Halden? Da hadde nok ikke disse 
navneforkortelsene vært et faktum, heller ikke at farfar og 
farmor hadde møttes. De fikk en sønn som ble min far, og 
derfor hadde jeg Sveen som etternavn til jeg ble gift. 

Jeg synes også det er moro å kunne fortelle at et av 
våre barnebarn har fått en bunad etter sin farfar. Til 
bunaden har han også fått en sølvklokke med et kjede 
som er etter Johan Oskar Eng, som da er hans tipp- 
tippoldefar. På klokka står det: «Til minne om O. Eng.» 
Han brukte ikke navnet Johan til vanlig. På klokka er 
også hans dødsdag gravert inn.

KILDER
• Folketelling 1885 og 1891 for Fredrikshald kjøpstad, Nordre Tistedal.
• Folketelling 1900 for Fredrikshald kjøpstad, Damhauggaden.
• Folketelling 1910 for Fredrikshald kjøpstad, Sørhalden, Gamle Sørhaugen.
• Klokkerbok for Halden 1885–1899.
• Ministerialbok for Halden 1878–1889 s. 157, 1890–1906 s. 108 og 1907–

1925 s. 475.
• Østfold historielag. Innflyttede svensker til Østfold 1812–1920. 2015.

Mine besteforeldre møttes i Fredrikshald, dagens Halden, der de giftet seg i 
1919. Bildet er fra 1920-tallet. EIER: NASJONALBIBLIOTEKET

Johan Oscar Engs sølvklokke, som nå er gitt 
til et av mine barnebarn. At han brukte Eng 
som etternavn er dette et bevis på. EIER: PRIVAT
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Fornavn og tilnavn  
som etternavn
«Du er vel glad, du som he ter Alf Bernt Glad?» Jeg bæ rer et ter nav ne ne  
til mine to bes te fed re: mor far Alf Bernt (1879–1943) og far far Karl Glad  
(1873–1952), beg ge bo satt i Dram men. Hva er opp rin nel sen til dis se to fa mi lie-
nav ne ne, og hva vet vi om ut bre del sen av den ne ty pen et ter navn?

A ALF BERNT GLAD

For å fin ne svar på dis se spørs må le ne gikk jeg til det sen-
tra le opp slags ver ket om nors ke et ter navn: Olav Ve kas 
Norsk etternamnleksikon fra 2016 og Arne Torps in ter es-
san te, mer po pu lært an lag te bok om uli ke ty per et ter-
navn, Et ter nav na våre: fra Ast rup til Ås torp fra 2018.

De mest kjen te et ter navns ty pe ne i Nor ge er fars-
navn/pa tro ny mer som i Han sen og steds-/gårds navn 
som i Berg. I til legg kom det slekts navn fra sær lig Dan-
mark og Tysk land, samt yr kes navn, uten at det te slo 
igjen nom her i lan det. 

Jeg skal nå ta for meg to and re grup per et ter navn, 
som ikke har vært så mye om talt: opp rin ne li ge for navn 
og be skri ven de ad jek tiv som egent lig er til navn.

VALG TE BERNT-NAV NET
Alf Bernt var sønn av Bernt An dre as Ol sen (1827–1907) 
og Ma rie Cle men ti ne Niel sen (1834–1922), som bod de 
i Lyng ør ved Tve de strand. Bernt Olsens far het An ders 
Ol sen. Et ter gam mel skikk skul le Bernt fått nav net 

A TEMA A NAVNETRADISJONER A SLEKTSHISTORIER
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Lyngør i Tvedestrand fra rundt 1910. Morfar vokste opp i huset til venstre.  
Broren drev skipshandel i nabohuset til høyre. EIER: AAMA-KUBEN

Omslag av Arne Torps bok 
Etternavna våre. 
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Bernt An der sen, men al le re de på den ne ti den, len ge før 
nav ne lo ven kom, valg te man ge å be hol de fa rens et ter-
navn. Så også med An ders Olsens ni barn, som alle valg-
te å hete Ol sen som fa ren.

Bernt Ol sen had de åtte barn, som alle fort sat te å 
bære Ol sen-nav net som barn. Se ne re kom ti den da 
det ble for man ge Ol sen-er, og det ikke ble så gjevt 
med det te nav net. Bar na fant da ut at de skul le vel ge 
fa rens for navn Bernt som fa mi lie navn. Først sam men 
med Ol sen, slik at mor far fikk nav net Alf Ol sen Bernt, 
men et ter hvert bare Bernt, som ble et ter navn i fle re 
ge ne ra sjo ner frem til i dag. 

Det var ett unn tak: Den eld ste søn nen til Bernt  
An dre as het An ders Bernt Ol sen (1855–1915), og kun-
ne vel ikke kal le seg An ders Bernt Bernt, så han ble he-
ten de A.B. Ol sen hele sitt liv. Bryg ga i Lyng ør, der han 
had de sin for ret ning ved si den av fa mi lie hjem met, he ter 
A.B. den dag i dag. Hans et ter kom me re valg te bort  
Ol sen-nav net og kal te seg Lyn ge, en va ri ant av Lyng ør. 

Av de øv ri ge sju bar na til Bernt Ol sen var det fire jen-
ter, som et ter hvert gif tet seg og da tok man nens navn. De 
and re gut te ne, Chris ti an, Alf og Johan nes og de res et ter-

kom me re, tok alle Bernt til et ter navn. Av de res et ter kom-
me re var det bare Chris ti an som had de søn ner som fort-
sat te å hete Bernt. Min mor, dat ter av Alf Bernt, het  
Ing rid Bernt inn til hun gif tet seg og tok sin manns navn. 

MAN GE FOR NAVNS ET TER NAVN
Iføl ge Sta tis tisk sen tral by rå var det i 2022 38 og 24 per-
so ner som had de hen holds vis Bernt og Berndt til et ter-
navn. Det er ikke noe ene stå en de at for navn blir brukt 
som et ter navn, det fin nes man ge eks emp ler: T(h)omas 
(474), Mar tin (406), Mag nus (371) og Bjørn/Biørn 
(364). Vi de re er navn som Mon rad, Alex an der, Sver re og 
Ro bert, for å nev ne de van lig ste. Det er hele 660 per so-
ner som har Ro ald som et ter navn, men det te nav net 
kan iføl ge Olav Veka også ha sin opp rin nel se fra et gårds-
navn i Gis ke i Møre og Roms dal. 

Ofte er det per son navn som er kom met fra Tysk land: 
Wer ner (595), Hart man(n) (423), Her(r)man(n) (325) og 
Hart vig/Hart wig (112). Det hen der at en kort form av for-
nav net er blitt til et ter navn, for eks em pel er fa mi lie nav ne ne 
Frich/Frick egent lig for kor tel ser av for nav net Fried rich. 

På tysk var det ofte ge ni tiv for men av for nav net som  
ble brukt som et ter navn. Av Behrent (Bernt) fikk man 
Beh re ns/Beh rentz, Mar tin ble til Mar tens og Arndt til 
Arentz. Dis se opp rin ne lig tys ke fa mi lie nav ne ne har vi  
også i Nor ge. En til sva ren de nav ne skikk kjen ner vi fra 
Nor ge i munt lig tale: Val borg Håkons er kona til Hå kon 
– for å skil le hen ne fra Val borg Jørgens, som er kona til 
Jør gen. 

SLEKTSHISTORIER A  
NAVNETRADISJONER A TEMA A

:
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Begge mine bestefedre bodde i Drammen.  
Bildet viser Bragernes torg. Farfar jobbet som  

politimester i rådhuset til høyre. 

Farfar Karl Glad. EIER: PRIVAT Morfar Alf Bernt. EIER: PRIVAT
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GLAD-NAV NETS LAN GE RØT TER
Mens Bernt-nav net er et slekts navn 
med kor te røt ter, har Glad-nav net 
røt ter til ba ke til 1500-tal let. Nav net 
var i bruk i hele Skan di na via. Den 
eld ste nors ke Glad vi kjen ner til, var 
sog ne prest i Vågå i Gud brands da len, 
Chris to pher Erik sen Glad (cir ka 
1550–1619). 

Han og hans kone, Aas te 
Torstensdatter Mor sing (død 1630), 
had de ni barn, og fra dis se stam mer  
de fles te Glad-fa mi li er i Nor ge i dag, 
samt en rek ke and re slek ter. Slekts - 
his to ri ke ren S. H. Fin ne-Grønn kal te 
ham «pri mus in ter pa res blant lan dets 
pat ri ar ker». Et ter kom me re et ter 
Chris to pher Glad spred te seg over 
hele lan det; sær lig man ge gre ner fin ner

vi i om rå de ne El ve rum, Sort land, Nord fjord, Sunn mø re 
og Oslo. I alt er det i SSBs nav ne sta tis tikk for 2022 re gist-
rert 258 per so ner i Nor ge som har Glad som et ter navn.    

LA TI NI SER TE NAV NET
I Dan mark har Glad-nav net røt ter enda len ger til ba ke. 
Den eld ste kjen te bæ rer av nav net er Jens Glad i 
Lyngsbæk, som nev nes al le re de i 1487. Den mest be røm-
te dan ske Glad på 1500-tal let er hu ma nis ten Ras mus 
Glad (1526–82), som var pro fes sor i Kø ben havn og kjent 
i sam ti den for sitt om fangs ri ke for fat ter skap på la tin. Han 
la ti ni ser te også nav net sitt – slik som var van lig på den 
ti den – til Eras mus Lætus (lætus er la tinsk for glad). Det 
sam me ser vi i Lud vig Holbergs ka rak ter ko me die Eras
mus Montanus, som egent lig be tyr Ras mus Berg. 

Det te vi ser at nav net hele ti den har vært opp fat tet 
som ad jek ti vet «glad». Det he vdes at fa mi lie nav net Glad 
går helt til ba ke til nor rønt glaðr, som be tyr «skin nen de, 
blank og lys», slik vi har det i Glaðheimr (den glans ful le 
ver den) i Ås gard i nor røn my to lo gi. Det te fant jeg i en 
dansk fir ma his to rie: A.M. Duvantiers L.C. Glad & Co.

For bin del sen mel lom de eld ste dan ske og våre nors ke 
Glad-er er ikke på vist, men det er høyst sann syn lig sam-
me slekt. Også de nors ke pres te ne Glad på 1500-tal let 
opp fat tet nav net i da gens be tyd ning som «mun ter og 
lyk ke lig», og de la ti ni ser te sitt navn til Lætus. 

BE SKRI VEN DE AD JEK TIV
I Sve ri ge fin nes det også man ge som he ter Glad. Her var 
det van lig å gi sol da ter et til navn som egent lig be skri ver 

en egen skap ved ved kom men de. Noen eks emp ler er 
Rapp, Rask, Strid og Stål (som i Jo han Lud vig Rune-
bergs dikt syk lus Fänrik Ståls sägner); navn som se ne re ble 
brukt som fa mi lie navn. 

Den sam me ten den sen fin ner vi i tys ke fa mi lie navn. 
Man ge av dis se er også i bruk i Nor ge, del vis nor va gi-
sert, som be tyr å gi lån ord en sta ve må te som føl ger norsk 
rett skri ving. Noen eks emp ler er Frisch/Frisk, Frö(h)
lich, Lang(e), Rasch/Rask, Schwach, Scharff og Stoltz/
Stolt. I navn som Fromm og Grimm vi ser skri ve må ten 
med dob belt-m det tys ke opp ha vet. 

Nor ge har også fle re and re be skri ven de ad jek tiv som 
fa mi lie navn: Mørk, Bratt, Høy, Flit tig, Flink og Ung. 
Som vi ser, er det stort sett po si ti ve egen ska per! Noen 
fa mi lie navn kan se ut som ne ga ti ve til navn, men er 
egent lig noe an net – for eks em pel Grov, som er gårds-
navn fle re ste der og et tett sted i Tjeld sund kom mu ne i 
Troms.

Man ge far ger er også brukt som et ter navn. Her i 
Nor ge har vi Bru(u)n, Grøn(n), Graah, Røed, Hviid og 
Schwarz. På eng elsk og tysk fin ner vi de sam me far ge ne 
som fa mi lie navn: Brown/Braun, Green/Grün, Grey/
Grau, Roth, White/Weiss og Black/Schwarz. 

Hvor for er det ikke noen som he ter Blå el ler Gul? 
An ta ge lig for di nav net går på hår far gen, bort sett fra 
Grønn, som skal ha sin opp rin nel se i be skri vel se av bo-
sted, som er et om rå de med mye grønt. I den sven ske 
for fat te rin nen Elsa Beskows bar ne bø ker fin ner vi rik tig-
nok on kel Blå ved si den av tan te ne Brun, Grønn og 
Fio lett, men her går det på kles drak ten.

FRITT NAVN FOR ALLE
Både i Dan mark og Sve ri ge er det na tur lig vis fort satt en 
rek ke Glad-fa mi li er, for ikke å snak ke om i Ame ri ka og 
Ca na da. Nors ke ut vand re re måt te ofte for enk le nav net 
sitt da de kom over ha vet, men det be høv de ikke «the 
Glads». I 1997 kun ne vi på net tet fin ne hele 528 per so-
ner i USA med Glad som et ter navn!

Glad-nav net er et av de fa mi lie nav ne ne som har over 
200 bru ke re i Nor ge, som iføl ge nav ne lo ven av 2002 er 
navn som da ikke len ger er be skyt tet mot at and re vel ger 
det. Og det er jo et hyg ge lig navn å vel ge! Men vi slekts-
fors ke re vil vel helst be hol de nav net in nen for slek ta, så 
det ikke blir så van ske lig å fin ne frem.

KIL DER
• Bahlow, H. Deutsches Namenlexikon. Gon drom Verlag, 1993.
• Duvantier, A.M. L.C. Glad & Co. Kø ben havn, 1930.
• Olaf sen, O. Nors ke slægtsnavne. Ri sør: Erik Gunleikson, 1922.
• Sta tis tisk sen tral by rå.
• Torp, A. Et ter nav na våre. Vig mo stad/Bjør ke, 2018.
• Veka, O. Norsk etternamnleksikon. Det Nors ke Sam la get, 2016.
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Gravstøtten til den norske Glad-familiens stammor i Vågå, Aaste  
Torstensdatter Morsing, som døde i 1630. FOTO: PRIVAT
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:

 Jeg burde  
hett Margrethe
Slekts forsk nin gen lær te meg at nav net Mar gre the ikke  
bare fin nes i min nære slekt, men også langt til ba ke i tid.  
Un der le tin gen møt te jeg også på en kon ge og en kjent adels- 
kvin ne, som også had de en til knyt ning til nav net.

A GRE THE SEL VIG

Da jeg ble født, vil le far kal le meg Ruth et ter sin søs ter 
som døde da hun var åtte år. Men mor sa nei, in gen 
opp kal ling, og i hvert fall ikke et ter døde. Det skul le bli 
et mo der ne navn – og det ble Gre the – som var mo te-

nav net på 1940- og 50-tal let – vi var fire Gre the-er i 
klas sen da jeg be gyn te på sko len!

Det mor ikke tenk te på var at hun selv had de mel-
lom nav net Mar ga reth, og at mor mor, ol de mor og en 

Fire generasjoner: min oldemor, mormor, mor og meg. Bildet er tatt i oldemors 80-årsdag i 1952. EIER: PRIVAT
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Torstensdatter Morsing, som døde i 1630. FOTO: PRIVAT
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tan te – en an nen av fars søst re – alle had de Mar gre the 
som mel lom navn. Alle ble så gla de da de trod de jeg var 
opp kalt et ter dem!

Men var det fle re Mar gre the-er i slek ten? Var min fars 
søs ter opp kalt? Det te øns ket jeg å fin ne ut av.

TREFF PÅ MORS SIDE
Fars slekt var fra Eids voll, og her var byg de bø ke ne vel dig 
nyt ti ge, sær lig for di man ge av Eidsvolls kir ke bø ker var 
bor te da pres te går den brant i 1877. Men jeg fant in gen 
fle re som het Mar gre the på fars side, ver ken gjen nom 
kir ke bø ker el ler byg de bo ka. 

Var det fle re Mar gre the-er på mors side? Ja, min tipp-
ol de mor het Han na Mar gre the, det fant jeg ved då pen 
til min ol de mor Ju lie Mar gre the. Dess uten had de min 
ol de mor en yng re søs ter som også had de mel lom- 
nav net Mar gre the. 

PÅ LE TING ET TER TIPP TIPP OL DE MOR
Kun ne det være enda fle re som het Mar gre the bak over 
i slek ten? Hva het min tipp tipp ol de mor? Hvor dan skul-
le jeg fin ne ut det? 

Det enes te jeg viss te om min tipp ol de mor var at hun 
var født i 1840 i Aren dal. Det had de jeg fun net i fol ke-
tel lin gen for 1875. Men hva hen nes for eld re het viss te 
jeg ikke. Jeg tenk te at jeg fikk prø ve å fin ne vi el sen mel-
lom min tipp ol de mor Han na Mar gre the og min tipp ol-
de far Carl Jo han Juulsen, men var de gift i Aren dal el ler 
Kris tia nia? Da ol de mor ble døpt, stod det «66» som 
merk nad, det til svar te vel året for vi el sen? 

Det er en stund si den jeg holdt på med det te. Det var 
før så mye av kir ke bø ke ne ble tran skri bert og søk bart, så 
det ble en del le ting; først i alle kir ke bø ke ne i Aren dal, 
Aust re Mo land og Trom øy – uten hell. Der et ter gikk jeg 
løs på kir ke bø ke ne i Kris tia nia, og et ter en del le ting  
fant jeg vi el sen 25. ap ril 1866 i Dom kir ken i Kris tia nia. 
Her var Han na Margrethes far opp gitt – han het Hans 
Sti an sen. Da had de jeg i hvert fall fa rens navn å gå et ter. 
Hvor dan skul le jeg nå kom me vi de re? 

Jo, fad de re i bar ne dåp kan også være til hjelp når en 
skal fin ne rik tig per son. Jeg så at Sti an Han sen og pike 
Ma thil de Han sen had de vært fad de re til fle re av Carl 

I kirkeboka som viste dåpen til oldemor, fant jeg  
tippoldemors navn, Hanna Margrethe. FAKSIMILE: ARKIVVERKET

Jeg fant navnet til tipptippoldemor, Nille Margrethe,  
i kirkeboka som viste Hanna Margrethes konfirmasjon.

Til venstre: Slektstradisjonen sier at  
Ingeborg fikk en uekte datter med Kristian IV. 

Til høyre: Adelskvinnen Inger Ottesdotter  
Rømer var godseier, og eide blant annet herregården 
Austrått i Ørland i Trøndelag. Bildet er fra 1938.  
FOTO: HALVOR VREIM / RIKSANTIKVAREN
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Jo hans og Han na Margrethes barn – kun ne det te være 
søs ken til Han na Mar gre the? 

Et ter en del «prø ving og fei ling» fant jeg Han na Mar-
gre the og sju søs ken, in klu dert Sti an og Ma thil de, i Aust-
re Mo land, Trom øy sogn – med for eld re ne Hans Sti an-
sen og mo ren. Hun het Nil le Mar gre the! Et vi de re søk 
vis te at Nil le Margrethes mor het Ma ren, så da var det 
slutt på Mar gre the-ene – så langt. 

I SLEKT MED EN KON GE OG ADELS KVIN NE?
Men hva med min ol de fars slekt i Ei ker i gam le Bus ke-
rud fyl ke? Var det noen som het Mar gre the der? Jeg had-
de for man ge år si den fått et no tat av en on kel som 
had de sys let litt med å fors ke på Ei ker-slek ten. Øverst på 
det te no ta tet sto «Kris ti an IV og In ge borg». Det te var 
spen nen de! Kris ti an IV (1577–1648) var som kjent kon-
ge av Dan mark og Nor ge fra 1588 til 1648.

Iføl ge slekts tra di sjo nen, som min on kel had de skre vet, 
skal In ge borg være et ter kom mer i fjerde slekts ledd fra 
den inn fly tel ses ri ke adels kvin nen In ger Ottesdotter 
Rø mer (cir ka 1475–1555), også kjent som Fru In ger til 
Øst råt, og skal ha fått en uek te dat ter med Kris ti an IV. 

Min on kel had de en hen vis ning til en slekts bok for 
Wi borg i Dan mark, så her var det bare å skyn de seg til 
bib lio te ket og låne bo ken. Ned stam met jeg fra sel ves te 
Kong Kris ti an IV og Fru In ger til Øst råt? Fru In ger til 
Østeraad er også tit te len på et dra ma styk ke skre vet av 
Hen rik Ib sen i 1854, som tar ut gangs punkt i hen nes liv. 
Det te ble nes ten mer spen nen de enn å lete et ter fle re 
Mar gre the-er.

MAR GRE THE-ER LANGT TIL BA KE I SLEK TEN
I boka Gre ner av Ei ker slek ten Wi borg fant jeg det jeg let te 
et ter: In ge borg fikk dat te ren Ahled rundt 1620 og hun 
på stod at det var kon gens barn. Det te er ver ken be kref-
tet el ler av kref tet, men my ten le ver vi de re, står det i 
boka. 

In ge borg var dat ter av An ders Clau sen Huit feldt og 
Mar gre the (enda en Mar gre the!). Den ne Mar gre the var 
en av døt re ne til In ge borg og Pe der Han sen Lit le Bas se 

på Fos ses holm i Ei ker, og hun var kan skje opp kalt et ter 
en av mo rens søst re, som også het Mar gre the. Og her var 
til knyt nin gen til Fru In ger til Øst råt: Pe der Han sen Lit le 
Bas ses kone, In ge borg, var en av døt re ne til Fru In ger. 

Nå be gyn te det å bli spen nen de, her duk ket det jo opp 
fle re Mar gre the-er. Kun ne Pe der Han sen Lit le Bas ses 
dat ter være opp kalt? Et ter et søk på MyHeritage og Geni 
fant jeg at Peders for eld re var Hans Pe der søn og – hur ra! 
– Mar gre the Nielsdatter. 

Når en kom mer så langt til ba ke i tid blir det jo van-
ske lig å vite sik kert om det en fin ner er rik tig, så det te 
vil le jeg ve ri fi se re. Jeg fant en ar tik kel i Norsk Bio gra fisk 
Lek si kon, som sa at Pe der Hansens for eld re var Hans  
Pe der søn og Mar gre the Nielsdatter Dresselbjerg fra 
Sjæl land i Dan mark. And re kil der opp gir bare at Pe der 
er «født cir ka 1500 i Dan mark, nøy ak tig fø de sted ikke 
kjent», og in gen for eld re var opp gitt. Men det er jo ri-
me lig å tro at Peders mor het Mar gre the. På den ti den 
var det enda van li ge re å kal le opp, og en av Peders døt re 
het jo nett opp Mar gre the.

Mar gre the Nielsdatter Dresselbjerg er født rundt 
1480 og ned stam met fra den dan ske adels slek ten Bas se, 
og er min 11xtippoldemor. Kan skje ned stam mer jeg fra 
både kon ger og gre ver?

MAN GE FUNN
Der med fant jeg jo noen fle re som het Mar gre the langt 
til ba ke i slek ten. I til legg er vi seks Mar gre the-er på rek-
ke og rad: tipp tipp ol de mor, tipp ol de mor, ol de mor, mor-
mor, mor og jeg – hvis også jeg had de hett Mar gre the 
– og ikke blitt «av spist» med for kor tel sen Gre the.

Det er fint å ten ke på at det har vært fle re som het 
Mar gre the i min slekt i over 500 år! Jeg har dess ver re 
ikke døt re, så det ble ikke fle re Mar gre the-er i nes te 
slekts ledd, men kan skje i frem ti di ge?

KIL DER
• Eids voll bygds his to rie: Re gis ter til b. 2:2. 1963.
• Hau ge, Y. Gre ner av Ei kerslek ten Wi borg. 1966.
• Kir ke bø ker og fol ke tel lin ger på Di gi tal ar ki vet.
• MyHeritage og Geni.
• Store norske leksikon. «Peder Hanssøn Litle». 2021.
• Sand berg, P.-Ø. «Pe der Hanssøn Lit le». Norsk bio gra fisk lek si kon. 2022.

Jeg fant navnet til tipptippoldemor, Nille Margrethe,  
i kirkeboka som viste Hanna Margrethes konfirmasjon.

Kirkebok som viste vielsen til tippoldemor. Der fant jeg  
navnet til faren hennes, Hans Stiansen. FAKSIMILE: ARKIVVERKET

 FAKSIMILE: ARKIVVERKET / SKJØTET AV TRYKKTEKNISKE GRUNNER
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Fattigpiken 
med matronymet
Ane Helgasdatter fikk et matronym et ter sin mor, et ter som fa ren  
var ukjent, noe som skap te for vir ring blant re gist ra to re ne på den ti den.  
Hvor dan gikk det med hen ne, og hvor var mo ren i kil de ne,  
som het det sam me som søs te ren sin?

A TOR ÅLBU

I Nor ge har ugif te mød re måt tet opp gi en bar ne far for 
å få døpt bar net, men det var ofte and re per so ner som 
meld te inn bar net for dåp til pres ten. Min er fa ring, et ter 
å ha gått gjen nom de fles te kir ke bø ker på Ind re Nord-
mø re, er at det i de al ler fles te til fel ler er skre vet inn en 
far til bar net. Det te nav net gir bar net et pa tro nym i sam-
svar med det te nav net. 

Ikke sjel den nek ter den opp git te man nen å stå som 
far, da han nek ter pa ter ni te ten, og det kun ne ende i en 
far skaps sak. Det te kun ne ta litt tid, men når dom men 
fal ler vil det ofte skri ves inn i kir ke bo ka. 

Der som en an nen per son blir dømt som bar ne far, vil 
ofte hans navn skri ves inn i kir ke bo ka. Bar net kan da 
også star te å bru ke et nytt pa tro nym. Har en ikke fått en 
ny bar ne far, vil den først opp git te stå i kir ke bo ka, og i en 
del til fel ler står det at han har nek tet for pa ter ni te ten. 
Bar net vil da som re gel bru ke hans navn i pa tro ny met. 
He ter den opp git te bar ne far Lars, vil bar net ha pa tro ny-
met Lars sen el ler Lars dat ter, alt et ter om det er en gutt 
el ler ei jen te.

Jeg har fun net ett unn tak fra den ne prak si sen. Det 
gjel der ei jen te født på Ål vund eid i da gens Sunn dal den 
31. ja nu ar i 1855.

FRA LA SEG PA TER NI TE TEN
I kir ke bo ka for Øk sen dal pres te gjeld for 1855 fant jeg at 
då pen er inn meldt av pi kens far, John An der sen Rø set. 
Vi de re er dreng Tho re Tho re sen Vi set opp gitt som 
barne fa r, men det er inn skre vet: «Har se ne re ved Ed fra-
lagt sig pa ter ni te ten, og in gen An den er opgivet.»

Bar net, en pike, har fått nav net Ane Thoresdatter ved 
då pen den 11. mars, men Thoresdatter er se ne re satt i 
pa ren tes, og det er skre vet «NB» un der med dob bel un-
der strek ning. Det te be tyr tro lig at hun ikke får bru ke 
Thoresdatter som pa tro nym.

Nes te spor et ter det te bar net, som da var litt over ett 
år gam melt, fin ner vi i vak si na sjons lis te ne for 1856 i 
sam me kir ke bok. Hun har fått en vak si na sjons at test da-
tert 25. ok to ber 1856 med navn Ane Rø set, og un der 
fa rens navn står: «Mo de ren, pige Hel ge Johnsdtr.» Un der 
merk nads ru brik ken står det: 

«Den af Pi gen opgiven barne fa der Tho re Tho re sen Vi set, har 
ved Ed fra lagt sig pa ter ni te ten, uden at hun har kun net opgive 
nogen An den. Pi gen er me get taabelig og eenfoldig.» 

Mo ren får her en ka rak te ris tikk som an ty der at hun ikke 
er helt nor mal.

Kirkebok viser Anes dåp, som her står oppført med navnet Ane Thoresdatter. «NB» antyder at det må brukes et annet patronym. 

FAKSIMILE: ARKIVVERKET
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:

TO SØS KEN MED SAM ME NAVN
Hvil ken an nen in for ma sjon har vi om mo ren? Hel ga ble 
født i cir ka 1826, og ble som 17-åring kon fir mert i 1843 
som en av de siste, num mer 43 av 44. Un der ru brik ken 
«Christendomskundskab og Flid m m» står det: «No 36 
til No 44 vare fornemelig de 4 Sidste maadelig oplyste. 
Alle have væ ret flit ti ge og sædelige.»

Hun er eld re enn nes ten alle de and re som ble kon-
fir mert den ne da gen, og det ty der på at hun kan skje har 
vært av vist en el ler fle re gan ger, og at hun har me get 
dår li ge ev ner. I dag vil le hun kan skje fått en dia gno se 
som psy kisk ut vik lings hem met.

For eld re ne til Hel ga var John An der sen Rød set og 
Brit Larsdotter Lien, og si den beg ge de res mød re het 
Hel ga, fikk de to eld ste døt re ne beg ge nav net Hel ga. 
Den før ste ble født i Eids våg i Nes set den 5. ok to ber 
1823, og den and re den 6. mars 1826 på plas sen Nyleet 
un der Rød set på Ål vund eid. Bare den yng ste av dis se er 
nevnt i Sunn dals boka. Hvem av dis se er mor til nevn te 
Ane?

FØ DER FLE RE UEK TE BARN
Ut ta len i det te dis trik tet av jen te nav net Hel ge/Hel ga var 
noe nær «Hælg», og det var van lig i bruk i da gens Sunn-
dal kom mu ne, men var uvan lig i de and re byg de ne på 
Nord mø re. Pres te ne skrev det te nav net som en ten Hel ge 
el ler Hel ga (mest det før ste), og gut te nav net Hel ge var 
svært sjel dent brukt i om rå det på den ne tida.

Vi fin ner at Hel ga Johnsdotter Rød set får en uten-
om ek te ska pe lig dat ter, Lis bet, den 17. mars 1848. Far er 
opp gitt til Stei nar Fred rik sen Smi set. Lis bet blir døpt i 
Stang vik kir ke og det står no tert at det er beg ges før ste 
leiermål og at bar net til hø rer Sunn da len. Dåps mel der er 
Fred rik Fred rik son Smi set, bar nets far far, som ty der på 
at bar net er født på Smi set som den gan gen til hør te 
Stang vik.

Vi de re fin ner vi at Hel ga Johnsdotter Rød set får en 
uek te dat ter, Lu cie, den 28. sep tem ber 1851. Far er 
opp gitt til Stei nar Fred rik sen Smi set. Lu cie blir døpt  
i Ål vund eid kir ke og det står no tert at det er beg ges 
før ste leiermål. An ta ge lig viss te ikke pres ten om bar-

Bildet viser Ålvundeid kirke, tatt i bruk fra 1848, der Ane 
Helgasdatter ble døpt. FOTO: GEORG SVERDRUP / NORDMØRE MUSEUM

Et bilde av Ålvundeidet med gården Viset i forgrunnen,  
der den påståtte barnefaren kom fra. Rødset er en nabogård. 

FOTO: GEORG SVERDRUP / NORDMØRE MUSEUM

Anes mor, Helga, har fått merknaden «meget taabelig og eenfoldig» i forbindelse  
med datterens vaksinasjon. FAKSIMILE: ARKIVVERKET

Kirkebok som viser  
moren Helgas konfirma- 
sjon. Merknaden antyder  
at hun har dårlige evner. 
FAKSIMILE: ARKIVVERKET
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net som var døpt i Stang vik. Det er mor far John  
An der sen Rød set som står som dåps mel der.

I kir ke bo ka fin ner vi også at Hel ga Johnsdotter Rød set 
får en uek te sønn, Ola, den 5. juli 1855. Far er opp gitt til 
Ole Nils son Brøs ke ju ni or. Søn nen blir døpt i Stang vik 
kir ke, og det står som fa rens and re leiermål, og Hel gas 
tred je leiermål med to uli ke fed re. Det te er sam me år som 
Ane blir født på Ålv und ei det, og der står det som beg ges 
før ste leiermål. Alt så må mor til Lis bet, Lu cie og Ola være 
den ene Hel ga Johnsdotter, og mor til Ane den and re av 
søst re ne med sam me navn.

Et ter å ha fått tre uek te barn, Lis bet, Lu cie og Ola, 
gif tet for øv rig Hel ga seg som 35-åring 20. juni 1859 i 
Stang vik kir ke med nevn te Ole Nils son Brøskehagen.

UT VAND RING OG FAT TIG DOM
Den eld ste Hel ga ble kon fir mert 25. au gust 1839 i 
Stang vik kir ke med nav net Ul vund, og det står da at hun 
er født 12. mars 1823 i Nes set. Hun har gode kunn ska-
per og er flit tig. Da må vi kun ne fast slå at det er den 
eld re Hel ga, født 1823, som se ne re ble gift med Ole 
Nil sen Brøskehagen, og at det er den yng re Hel ga, født 
1826, som er mor til Ane.

Den eld re Hel ga flyt ter til Kver nes og se ne re til Hal sa. 
Hun og man nen får søn ne ne Nils og John, født hen-
holds vis 1861 og 1864. Ek te man nen dør i Kris ti an sund i 
1870, og hun står som enke i fol ke tel lin gen for 1875. 
Hun ut vand rer i 1881 som enke fra Hal sa til Ame ri ka, 
der hun bor hos søn nen Nils Ol son i Suttons Bay i  
Mi chi gan. Hun dør der i 1903. Det te ble fun net på det 
ame ri kans ke nett ste det Find a Gra ve.

Den yng re Hel ga for blir ugift og bor som lo sje ren de 
på Åfarplassen i Jor dals gren da i fol ke tel lin ge ne for 1865, 
1875 og 1891. Hun blir et ter hvert for sør get av fat tig ve-
se net. I fol ke tel lin gen for 1900 står hun som ugift fat tig-
lem på Børsetbrekken i Øk sen da len. Hun dør som fat-
tig lem på Bør set i Øk sen dal 11. ja nu ar 1909, og der kan 
det se ut som at hun er født i 1821! El ler er det kan skje 
skre vet 1826?

FÅR EN DAT TER
Til ba ke til den yng re Hel gas dat ter, Ane Helgasdatter. 
Nes te spor av hen ne fin ner vi i fol ke tel lin gen for 1865, 
da er hun 11 år. Der står det at hun er bort satt av kom-
mu nen og fattigforsørget på går den Ned re Jor dal i Jor-
dals gren da, Øk sen dal, som bare er et stein kast fra mora 
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Søsteren til Anes mor, som også heter Helga, får en sønn i 1855 – samme år som Anes fødsel. 
Dermed kan ikke denne Helga være Anes mor. FAKSIMILE: ARKIVVERKET

Anes mor, Helga, dør i 1909. Hun skal ha blitt født i 1826, men ser det ut til at det står 1821? FAKSIMILE: ARKIVVERKET

Kirkebok viser Anes konfirmasjon i Øksendal kirke 24. juli 1870. FAKSIMILE: ARKIVVERKET
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som da er på Åfar. Ane blir kon fir mert i Øk sen dal kir ke 
24. juli 1870 med nav net Mel kild.

Hun har ka rak te ren me get godt på både Kris ten-
doms kunn skap, Lærning og For hold. Vi ser at det fort satt 
er spor et ter den opp git te bar ne far, men at opp lys nin ge-
ne er satt i pa ren tes. I 1873 får hun en dat ter, Li sa bet. Far 
er Hal vor Erik son Freds vik, født 1853, fra Slet tet un der 
Freds vik i Nes set. Det te står som hen nes før ste leiermål. 

Li sa bet vok ser opp hos bes te fa ren i Fredsvikslettet, og 
blir i 1894 gift med Nils Lars son Røn nin gen. Han er 
dag ar bei der, og de bor på Ak se len un der Sand brek ken i 
Øk sen dal. De fikk tre søn ner: Lars, Hal vor og Jo han 
Bern hard, født hen holds vis i 1895, 1897 og 1906.

GIF TER MÅL, FLE RE BARN OG AME RI KA
I fol ke tel lin gen for 1875 fin ner vi Ane, med nav net Ane 
Helgasdotter, i Nes set på Bjerkhol som ugift tje nes te pi-
ke. I 1880 får hun en sønn, Jon. Fa ren er opp gitt som 
Lars Ol sen Stor set fra Ting voll, og det står at han be nek-
ter pa ter ni te ten, men uten at noen ny bar ne far er an ty-
det. Det står som hen nes and re leiermål. Jon Lar sen vok-
ser opp som fat tig lem på Hus by i Øk sen da len, og emi-
gre rer til Ame ri ka i 1899. 

I 1888 får hun nok en sønn, Bern hard. Fa ren var Hans 
Hans son Ber ge fra Bud. Bern hard var til for plei ning  
i Ned re Stu en i Øvrejordal i fol ke tel lin gen for 1891.  
I 1900-fol ke tel lin gen er han fos ter sønn på Mel kild. Han 
druk ner un der hav fiske den 10. mai 1907 uten for Bud, 
og li ket ble ikke gjen fun net.

I fol ke tel lin gen for 1891 fin ner vi Ane igjen, nå med 
nav net Ane Hansdotter, i Opp dal på Snor ro eg gen som 
ugift hus hol ders ke. Der er hun sam men med Pe der  
Ol sen, en ur ma ker fra Les ja. Vel sju må ne der se ne re,  
22. juli 1891, blir dat te ren Ma rit født på plas sen 
Fjellbrekken på Les ja. Pe der Ol sen og Ane Helgasdatter 
gif ter seg i Les ja kir ke 24. no vem ber sam me år, og  
Ma rit blir døpt to da ger se ne re. Det står no tert at Ma rit 
er Anes fjer de leiermål. Året et ter blir søn nen Ole født 
den 16. au gust.

Ane og Pe der får dat te ren Hel ga i 1894. Sam me år 
rei ser først Pe der, og se ne re Ane med tre barn, til Ame-
ri ka. Pe der Ol sen og Ane Helgasdatter bru ker Dahl som 
et ter navn i Ame ri ka, og de slår seg ned i Cass Coun ty i 
Min ne so ta i en av små by ene Madelia el ler Wal ker. Der 
får de søn nen Al fred i 1899. Han dør bare 20 år gam mel 
i 1919, men alle de tre and re hel søsk ne ne vok ser opp, 
blir gift og får fle re barn. Både Pe der og Ane dør i 1938.

MATRONYMETS FOR VIR RING
Ane, el ler Anne som hun også blir om talt som i kil de ne, 
har som re gel fått matronymet Helgasdatter i de uli ke 
kil de ne et ter sin mor. 

Fle re gan ger er det skre vet som Hans dat ter, som i fol-
ke tel lin gen for 1891 og Hel gas dåp i Les ja i 1894. Det kan 
van ske lig for kla res på an net vis enn at re gist ra tor har van-
ske lig for å god ta et matronym, og skri ver inn et lig nen de 
pa tro nym. Det kan vel van ske lig tol kes som at hun har fått 
vite at hen nes re el le far var en med navn Hans. A A
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Kirkebok viser Anes giftermål med Peder Olsen i 1891. Noen år senere utvandret familien til Amerika. FAKSIMILE: ARKIVVERKET
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A DIGITALT DØDSBO 

Hva skal skje med alt du har av digitalt slektsforskningsmateriale  
på PC og mobil når du dør? Her får du tre tips for hvordan du overlater  
din digitale arv til dine etterkommere.

A KNUT S. SØRHUSBAKKEN

Mange har lagt ned mye tid og arbeid i slektsforskningen, 
der man har samlet på dokumenter og bilder gjennom 
flere år. Det en kanskje ikke har tenkt på er hva som 
skal tas vare på, hvem som skal arve og hva som bør 
arves.

Dette var temaet da slektsforsker og DNA-detektiv, 
Heidi Sitara Fjeldvig, som har jobbet med IT for ulike 
arbeidsgivere i hele sin yrkeskarriere, holdt webinaret 
«Hvordan sikre ditt digitale dødsbo?» i januar.

Gjennom et liv etterlater en seg mange digitale avtrykk. 
Det kan være snakk om e-postkontoer, profiler på ulike 
nettsteder som Facebook, Instagram og Snapchat, blogg, 
abonnementer hos betalbare tjenester, slektsdatabase, samt 
bilder og dokumenter lagret på diverse steder.

– Dette handler i praksis om de samme prinsippene 
som i et fysisk dødsbo; hvordan skal verdiene fordeles og 
hvem skal ha hva. Men hvordan skal dette skje i den 
virtuelle verden, hvor det ikke er snakk om fysiske ting? 
De som har opplevd at foreldre ikke har ryddet opp noe 
etter seg digitalt, vet hvor vanskelig det er å rydde opp i 
alt, sa Fjeldvig under webinaret.

– Det er dermed lurt å tenke gjennom hva som er 
viktig for deg at skal bli tatt vare på for ettertiden.

1 RYDD OPP OG ORGANISER
Mange lagrer dokumenter og bilder på sine digitale 
enheter uten å tenke på hvordan man skal skille de 
viktige tingene fra de uviktige. Resultatet blir mye «rot» 
og manglende oversikt. Dette skjer hvis materiale lagres 
i mapper som «nedlastinger», «dokumenter» eller på 
skrivebordet, uten å opprette og organisere egne 
undermapper som forteller hva som lagres hvor. Det 
uviktige skaper dermed støy, og tar fokuset bort fra det 
som faktisk er viktig. 

– Det er veldig viktig at du rydder opp på din egen 
PC og organiserer den på en slik måte at etterlatte lett 
finner frem til det som er relevant og interessant. Gå 
gjennom hva som er verdt å beholde, kast det som ikke 
trengs og fjern alt som er sensitivt, sier Heidi Sitara 
Fjeldvig.

Hun anbefaler å organisere bilder etter aktualitet og 
relevans. Tre overordnede bildemapper kan være: 1) 
Bilder til slektsforskning. 2) Familiebilder av egen og 
nær familie. 3) Andre bilder som interesserer først og 
fremst deg, som fjellturer, venner, natur og så videre. Det 
er også lurt å lage fotobok over viktige begivenheter i 
livet, som er fint for dine etterkommere å bla i. Det 
samme gjelder slektsbok, basert på det du har funnet ut 
i slektsforskningen.

2 VELG DATALAGRING
Materialet du ønsker som skal bli tatt vare på for 
ettertiden, bør også kopieres til en ekstern harddisk. 
Dette gjelder ikke bare det du har lagret på PC, men 
også på mobilen, nettbrett eller i den digitale skyen.

– Skal du anskaffe deg en lagringsenhet nå, bør du 
velge noe som er av ny teknologi. Ekstern harddisk 
koster ikke så mye i dag, men velg en med en slik 
lagringskapasitet der du er sikker på at du får overført alt 
du ønsker å overføre. 

– Sørg for at programmer som for eksempel Word, 
Excel og bildeprogrammer kan åpnes i de nyeste 
versjonene, slik at de blir lengst mulig tilgjengelig, sa hun.

Hva gjøres med slektsdataene dine hvis du ikke har 
noen som kan overta slektsprogrammet ditt? Fjeldvig 
anbefaler da at du finner et nettbasert slektsprogram, 
som for eksempel MyHeritage, Geni, Ancestry og 
lignende, og laster opp slektstreet ditt der ved bruk av en

Hvordan sikre 
din digitale arv
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GEDCOM-fil. Du kan ev. gå 
over til et gratisabonnement, 
slik at slektsdataene dine blir 
satt pris på og kanskje brukt av 
andre slektsforskere.

– Du kan også ta kontakt med 
Arkivverket, et lokalt arkiv eller ditt 
lokale eller regionale Slekt og Data-lag 
for å høre om noen av dem kan ta vare på 
slektsdataene dine. Dette gjelder særlig hvis du har en stor  
slektsdatabase, som kan være til nytte for mange, påpekte hun.

3 SKRIV DITT DIGITALE TESTAMENT
Et digitalt testament er å etterlate seg en oversikt over digitale arkiv, hvor de 
er lagret, hvordan man kommer til dem og hvordan en ønsker at de skal 
håndteres. Her kan du også skrive hvem som skal overta dataene dine når du 
dør, dersom det kreves tilgang til et system, som for eksempel et slektsprogram. 
Videre beskriver du hvor datamaterialet ditt ligger lagret, om det er lokalt 
på en ekstern harddisk eller i skyen. 

I dokumentet må du også lage en oversikt over viktige brukerkontoer og 
passord, og spesifisere hvem som skal ha tilgang til dette. Ønsker du å lage 
en oversikt over dette også for din egen del, anbefaler Fjeldvig å bruke 
tjenesten 1password.com. Her kan du lagre ulike passord og annen sensitiv 
informasjon på en trygg og sikker måte.

– Det digitale testamentet, som skal skrives ut i fysisk eksemplar, og den 
eksterne harddisken legger du et sted der det vil bli funnet når du er borte. 
Hvis du passer på å oppdatere dette dokumentet regelmessig, blir det lettere 
å håndtere den digitale arven du etterlater deg.

– Husk også å fjerne kredittkort på alle abonnementer. Det kan i tillegg 
være lurt å skrive ut alle viktige dokumenter, for å gi best oversikt. Dette kan 
også gjelde slektstavlen din. Kanskje du har et barnebarn som blir interessert 
i slektsforskning på sikt? sa Fjeldvig.

Husk at du kan se webinaret i opptak når du vil på vår nettside.

lage  
 slektsbok?

bokdesign
› Formgiving

› Design av omslag
› Bildebehandling

www.interfacemedia.no

trykk
› Stivbind og mykbind

› Høy kvalitet
› Frakt inkludert

vi hjelper  
deg fra manus  
til ferdig bok

best
PÅ SLEKT- OG  

HISTORIEBØKER
pris og  
kvalitet
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A NYHETER

I den nye portalen, Nuohtti, kan du søke og bla i digitalt arkivmateriale,  
som for eksempel skriftlige dokumenter, lydopptak og historiske fotografier,  
fra hele Europa knyttet til samer og det samiske.

A KNUT S. SØRHUSBAKKEN

Nuohtti gir deg tilgang til digitalisert arkivmateriale om 
samisk kultur som finnes i europeiske bevaringsinstitusjoner, 
og er et samarbeid mellom Samisk arkiv, Arkivverket, 
Samisk arkiv, Riksarkiv i Finland og Riksarkivet i Sverige. 

Det er interessen for nordområdene og urfolk som 
har ført til at en del av den samiske kulturarven opp-
bevares utenfor Sápmi. 

SAMLET I ÉN PORTAL
I omtrent 400 år har arkivmateriale blitt laget av 
myndigheter, forskere, oppdagere og misjonærer fra hele 

Europa som besøker eller arbeider i Sápmi. Doku- 
mentasjonen de har samlet er spredt på arkivinstitusjoner 
i flere land.

I portalen finner du arkivmateriell og fotografier som 
tidligere har blitt digitalisert og publisert av arkiv og 
museer i egne databaser. Det meste kommer fra Norden, 
men også andre europeiske arkiver bidrar med materiale. 
Eksempler på hva du kan finne er protokoll fra 
Lappfogdarna, dagbøker av medmisjonærer, fotografier 
tatt av privatpersoner og myndigheter, juridiske doku- 
menter, etnologiske rapporter med mer.

Endrede sperreregler på Digitalarkivet 
Arkivverket har fra og med 23. februar 2023 endret 
reglene for hvilke opplysninger som kan vises fra skanna 
kirkebøker på Digitalarkivet. Dette er gjort for å følge 
gjeldende lovverk for personvern og nettpublisering. 
Endringene gjelder alle skanna kirkebøker på Digital-
arkivet.

De nye sperrereglene innebærer at noen kirkeboksider 
som tidligere har vært sperrede, nå er åpnet, og at noen 
kirkeboksider som tidligere har vært åpne, nå er sperret. 
Endringene kan oppsummeres slik:
	: Konfirmerte er sperret i 86 år. Tidligere var kon-
firmerte sperret i 100 år fra og med 1935. Endringene 
medfører derfor at konfirmerte 1935 og 1936 
umiddelbart har blitt fritt tilgjengelige, og at en ny 
årgang vil bli tilgjengelig ved hvert årsskifte. Med de 
gamle sperrereglene ville konfirmerte 1935 først blitt 
tilgjengelige 1. januar 2036.
	: Trolovede og viede, inkludert borgerlig viede, er 
fritt tilgjengelige til og med 1949. Fra og med 1950 
er disse kategoriene sperret i 82 år. Endringene med-

fører en innstramming, fordi disse kategoriene har 
vært fritt tilgjengelige i skanna kirkebøker publisert 
2005–15, mens de har vært sperret i 60 år i skanna 
kirkebøker publisert siden 2016.
	: Innflyttede og utflyttede er sperret i 100 år. Endringene 
medfører en innstramming, fordi disse kategoriene 
tidligere har vært fritt tilgjengelige. Kirkebøker fra de 
siste 100 år inneholder imidlertid nesten ikke flyttelister, 
så endringen betyr lite i praksis.
	: Innmeldte i statskirken og utmeldte av statskirken 
er sperret i 100 år. Endringene medfører en inn-
stramming, fordi disse kategoriene før har sperret i 60 år.
	: For øvrige listetyper i de skanna kirkebøkene er det 
ingen endringer.

Sjekk også ut Digitalarkivets veiledningsside, som nå har 
blitt oppdatert. Her finner du nyttig info om kildene du 
må bruke når en driver med slektsforskning, uansett om 
du er nybegynner eller en erfaren slektsgransker.

KILDE: ARKIVVERKET

Søkeportal for  
samisk arkivmateriale
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Portalen er utviklet som en del av prosjektet Digital 
Access to the Sámi Heritage Archives (2018–2021), 
finansiert av EU-programmet Interreg Nord. Partnere i 
prosjektet har vært de samiske arkivene i Norge og 
Finland, Lapplands universitet (ledende partner) og 
universitetene i Oulu/Uleåborg og Umeå.

VIL GLEDE MANGE
Generalsekretær i Slekt og Data, Lina Bjelland Myrvoll, 
gleder seg over den nye søkeportalen.

– Samisk er et offisielt språk i Norge, og vi har mange 
medlemmer som forsker på samisk slekt. Med en egen 
søkeportal om samisk arkivmateriale fra hele Europa gir 
dette store muligheter til å få enda flere svar i jakten på 
sine røtter, i tillegg vil den gi en enda bredere forståelse 
av samisk historie. Dette er tilbud som vil interessere 
svært mange, sier hun.

MYE ARKIVMATERIALE
32 arkiver, museer og biblioteker har bidratt med 
arkivmateriale så langt. Disse er Ájtte, Svenskt fjäll- och 
samemuseum (Sverige), Anno – Museene i Hedmark, 
Anno Norsk skogmuseum, Arkiv i Nordland, Arkivverket, 

DEXTRA Photo, Finnmark Fylkesbibliotek, Grense-
landmuseet, Helgeland Museum, Länsmuseet Gävleborg 
(Sverige), Museiverket (Finland), Museum Europäischer 
Kulturen, Staatliche Museen zu Berlin, Museum Nord, 
Nord-Troms Museum, Nordlandsmuseet, Norsk Folke-
museum og Norsk Teknisk Museum.

Videre finner vi RiddoDuottarMuseat, Riksarkivet 
(Finland), Riksarkivet (Sverige), Rørosmuseet, Språksam-
lingane, Universitetsbiblioteket ved UIB, Statens museer 
för världskultur, Etnografiska museet (Sverige), Statens 
museer för världskultur, Världskulturmuseet (Sverige), 
Stiftelsen Jamtli (Sverige), Stiftelsen Lásságámmi, Stiftelsen 
Saemien Sijte, Sverresborg Trøndelag Folkemuseum, Sør-
Troms Museum, Fotobasen ved Universitetsmuseet i 
Bergen, Varanger museum IKS og Várjjat Sámi Musea / 
Varanger Samiske Museum.

I den nye portalen, eller via denne artikkelen på 
nettsiden vår, kan du klikke på den institusjonen du 
ønsker å finne arkivmateriale fra. Du kan også få oversikt 
over alt av materiale i ett søk. I tillegg finnes det 
muligheter for avansert søk, da du kan spesifisere hva 
slags arkivmateriale du vil søke i.

På vår nettside kan du lese om kilder til samisk  
slekt. Her får du tips til å lete i blant annet folketellinger, 

kirkebøker, skattelister og manntall, flyktning- og 
fangedirektoratet og aviser.

Spar opptil 50% ved kjøp av gravstein 
hos oss.

Vi utfører alt av vedlikehold 
på eksisterende gravminner.

Kontakt oss, vi er her for å hjelpe deg.

Kontakt: Tlf: 4000 2448
E-post: post@gravstein24.no

www.gravstein24.no

Nuohtti gir deg tilgang til digitalt arkivmateriale fra hele 
Europa knyttet til samer og det samiske. Bildet er fra slutten 
av 1800-tallet. FOTO (UTSNITT): AXEL LINDAHL / NORSK FOLKEMUSEUM 
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Returadresse: 
Slekt og Data
Øvre Slottsgate 2B
NO-0157 Oslo

Slekt og Datas webinarer
Se opptak av våre inspirerende digitale foredrag! Vi har siden mars 2020 holdt  
over 70 webinarer med ulike temaer, som et alternativ til de fysiske møtene. 

Et webinar er et foredrag du kan se på nett, enkelt tilgjengelig på PC, mobil, nettbrett osv.  
Alle de digitale foredragene ligger alltid tilgjengelig på vår nettside slektogdata.no.

Nybegynnertips:
• Tips til deg som er nybegynner 

• Kom i gang med slektsforskning 

• Gravminner

Digitalarkivet:
• Kildesøk 

• Personsøk 

• «Nye» døde 

• Folketellinger

• Rettsmateriale og tingbøker 

• 1920-tellingen

• Søketegn

• Pantebøker og -protokoller

Chris Nyborg:
• Lokalhistoriewiki

• Fra pikenavn til gift 

• Søk i Nasjonalbiblioteket

• Slekt, familie og skyld

• Bygdebøker

• Omstreifere i kildene 

• Husmenn

• Eldre kilder før 1600-tallet

• Kildekritikk

Jonny Lyngstad:
• Landskyld, matrikkel og jordeiendom 

• Branntakstprotokoller

• Hulmål, vekt og valuta

• Gotisk kurs

• Kilder du ikke visste om

• Kirkebøker og dagregisteret 

• Skifter

• Ekstraskatten 1762 og norske  
soldater i Slesvig-Holstein

DNA:
• Import av DNA-treff inn til Excel  

• Matcher for MyHeritage og FTDNA

• GedMatch: Finn ukjent far

• Innføring

• Lær om phasing 

• Triangulering

• Identifisering av ukjente matcher

Opphavsrett og slektsbøker:
• Opphavsrett for slektsforskere

• Lær å lage slektsbok 

Andre land:
• Slik fant jeg min familie i USA 

• USA

• Sverige

• Danmark

Krig og militære:
• Kilder til krigsseilere

• Krigsseilerne og dekorasjoner 

• Nordmenn i fangenskap 

• Militære ruller 

• Dugnad om fangehistorie

• Tvangsevakueringen av nord i 1944

• Soldatregisteret

• Flyvåpenet under krigen 

Diverse kilder og temaer:
• Fattigprotokoller

• Skoleprotokoller

• Kilder til slekt i Oslo 
• Slektsforskerdagen 2020 

• Arbeiderbevegelsens arkiv 

• Politivesenets arkiver 

• Ugifte mødre og leiermål 

• Hanseaterdatabasen

• Stortingsarkivet

• På jakt etter nye kilder om 1814 

• Klær tidfester gamle bilder 

• FamilySearch

• Ditt digitale dødsbo

• Kilder til skeiv slektshistorie

• Kilder til døden

• Sjømannsruller

• Trondheimsbasen

slektogdata.no

http://slektogdata.no
http://slektogdata.no

