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Norske Slcegtsnavne, 

Der udkom i 1873 en Vejviser for Kristiania. 
Den oplyser om, hvor enhver af stadens husfredre og 
selvstrendige forretnings-drivende ere at finde. Ved 
eftersyn i denne bog bliver det ofte en ganske brysom 
sag at hitte den man s0ger. Ikke sjrelden maa for
seget opgives som ganske haablest. Aarsagen hertil 
er, at saamange af vore rerede medborgere have samme 
eller omtrent samme navn, at det er meget vanske
Jigere at skelne imellem en stor del af dem end imel
lem beboerne af andre Evropreiske streder. 

Det l0seligste eftersyn - og en nejagtig trolling 
er naturligvis kun tidsspilde - vii overtyde en
hver om denne synderlighed. Det lille skrift er trykt 
saaledes, at hver spalte inneholder omtrent 60 navne. 
Lregges dette forhold til grund for beregningen, vil 
der findes af navnet 

personer personer-

Andersen, Andre- Johannesen, Johan-
sen omtr .. . 300. sen, Johnsen omtr. 330. 

Christensen , Cbri- Jergens en - 60. 
stiansen omtr. . 240. Knudsen 

: 
100. -

Christoffersen omtr. 120. Larsen - 240. 
Eriksen - 120. Mathiesen - 50. 
Gulbrandsen - 120. Nielsen - 250. 
Halvorsen - 100. Olsen - 540. 
Hansen - 400. Petersen, Pedersen 
Iversen - 60. omtr. 300. 
Jakobsen - 90. Thoresen . 60. 
Jensen - 150. 

'I 

Navnene Mortensen, Mikkelsen, Helgesen, Henrik
sen, Serensen, Svensen, Tomesen m. m. fi. ere ogsaa 
meget frugtbare paa forvexlinger, endsk0nt ikke i den 
grad at de kunne hamle op med de ovenanf0rte. 

Vistnok mrerker man af bogen, at ikke enhver 
af de 5-600, der benrevnes Olsen, skriver sig saale
des. Der fi.ndes ogsaa Olson, Ohlson, Ohlsen og 
kanske flere kruseduller. Men disse afvigelser g0re 
ikke adskillelsen lettere; det er kun fejltagelserne, 
·som derved end mere fremmes. De fleste mennesker 
ere uopmrerksomme paa disse skrivemaader. I ud
talen kunne de jo ikke fastholdes. 

Den der sysler med folketrellings-statistik, vii dog 
ikke inbilde sig at Olsenernes tali Kristiania inskrren
ker sig til imellem 5 og 600. Man maa erindre at disse 
flere hundre personer, som i listen opf0res med samme 
navn, kun ere hovedpersonerne i en husholdning. 
Regnes deres hustruer, b0rn og andre paar0rende med, 
vii mantallet stige til tusener. Tager man end videre 
hensyn til at det samme forhold gentager sig i aile 
N orges k0bstreder og landsbygder, staa viJ over for den 
ganske sreregne krensgerning: at en stor del affolket 
ikke har saadanne slregts-navne, at der er nogen ri
melighed i at genkrenne dem eller hitte rede paa 

dem. 
Det er let at fremfere snus-fornuftige betragt-

ninger om at navnet skremmer ingen. Enhver kan 
opvise ubestridelige exempler paa, at det er lykkets 
.en John Ericson eller Christina Nilson at g0re sit 
ganske grengse navn saa beremt, at det genlyder over 
den hele verden, hvor videnskab eller konst agtes. 
De vilde vist ikke bytte dette simple navn med det 
mest sjreldne eller h0jadeligste. 

Men disse sjreldne fugle afgive ingen regel. Det 
-glimrende lod, de have vunnet i uddelingen af jordens 



goder, kan ikke tr.0ste en fattig navne for det tab, 
han kan have lidt ved en forvexling. Det dremper 
ikke rergrelsen over at det bar vist sig umuligt at 
finde den man s0ger. Dersom man sender et penge
bel0b til en brav veri af navnet Andersen, og det fal
der i hrenderne paa en spitsbub af samme navn, er 
der liden tr0st i at loose et reventyr af den store 
Danske digter H. C. A. Dersom en Norsk Erikson 
er d0d i Amerika og hans formue gaar tabt for hans 
paar.0rende hjemme, fordi de ikke kunne bevise sit 
slregtskab, er der liden opmuntring at finde i Ericsons 
storhed. 

Ulemperne ved navne-forvexling ere dog kun i sin 
begynnelse. Saa lrenge folk flytte lidet, krenner enhver 
sine granner, enten de have et tydeligt navn eller 
saagodtsom intet. I smaa byer og bygder krenner 
folk hverandre tilstrrekkeligt. De ubetydeligste tegn 
ere nok til krensel. Det er nresten som treften hos 
hundene. Men ganske besvrerligere blive ulejlighe
derne af forvexling, naar man bor i en stad med 100,000 
invaanere. Endnu paatagligere bliver ulempen, naar 
ens slregt findes i fiere verdensparter, eller forret
ningskredsen er saa udstrakt. 

Den virkelige udvikling er derfor denne, at i de 
reldste tider og under de simpleste forholde havde 
man ingen slregtsnavne. Man f0lede ikke nogen for
n0denhed af saadan vidtl0ftighed. Tyrker, Araber og 
i det hele Muhamedaner hjrelpe sig med et navn. Det 
bar saa hellig klang som muligt, t. ex. Musa (Moses), 
Eyub (Job), Nur-eddin (troens lys), Nasr-eddin (troens 
vrern), Abd-Allah (Guds tjener). . Ti det er for deres 
demokratiske gudsfrygt ligegyldigt af hvilke forreldre 
en troende er f0dt. Sultanen kan desuden gjere en 
reseldriver til statsminister. Gud finder naturligvis 
den salige d0de, i hvilken uselhed han end i livet 
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skjulte sig. Stundom finder rigtignok Tyrken sig Md
saget til, ligesom de Norske, at tilf0je, hvis s0n oghlu 

en person er, ligesom Araberen det ligebetydende ibn. 
Men familienavn bliver det dog ikke. Det ofte gan
ske lange navn er kun et personligt klrengenavn. 
Ofte er det ogsaa i sin betydning (Slagteren, den Skel-
0jede) ligesaalidet smigrende som de 0genavne, Kri
stianiasluskerne og gadegutterne give hverandre (Loppa 
o. s. v.). Alligevel er ogsaa denne adskillelse til 
nytte. Krist.iania politi bekrentgjorde engang en liste 
paa omtrent hundre slige krele-navne, som vare til
lagte de mest bekrente smaa og store sk0jere. 

Ti naar forholdene blive mere udviklede, hvilket 
ogsaa vii sige mere inviklede, forslaar ikke det simp
teste system. Man n0des til med mere omhu at 
g0re sig forstaaet. Man maa tvinge· folk til at tale 
tydeligt. J 0derne brugte ogsaa i sin uafhrengigheds 
dage kun et navn t. ex. Isak. I det h0jeste tilf0jede 
de ben Abraham (A's s0n). Paa dette simple vis fort
fore de ogsaa, efter at vrere adspredte i udlrendighe
den. Men da Tyskland b~v oversv0mmet af tusener 
Isaker og Abrahamer kunde ingen finde greje mellem 
dem. Sagen blev det forretningsdrivende folk utaa
lelig og regeringerne for broget. Bedr:;tgerierne bleve 
for mange, tabene for store. Men det var i de store 
i>reussiske Fritsers gamle korporal-tid. Deres styrelse 
gjorde da ingen vidtl0ftige omstrendigheder. En 
a1lernaadigst for01·dning paalagde enhver Israelit inn en 
en vis tidsfrist at antage et slregtsnavn. Mod en saa
dan stormregtig anordning nyttede det ikke at mukke. 
J~Jderne ikke alene efterkom befalingen,men mange valgte 
sig ogsaa rent Tyske navne, istedetfor de Hebraiske. 
.Disse Rothschilder, Heiner, Goldschmidter ere siden 
blevne verdensber0mte. Et nyt skridt var gjort til den 
nationale tilnrermelse, hvoraf al fremgang er afhrengig. 
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I flere armeer bar man nok anvendt en lignende 
faderlig omhu for at skelne imellem de unge solda
ter. Rekruten opfordres til at opgive sit tilnavn. 
Havde han intet, eller kunde han ikke finde paa no
get, hjalp officeren hans enfoldighed. Hos os nrevnes 
derimod de soldater, der i rullen kun findes med d0-
benavn, baade af sine befalingsmmn og mellem sig 
selv efter enhvers nummer. Den overordnede plejer 
saaledes ikke blot at tiltale en soldat som: Du fern 
o g tyv e, men flere af os have vistnok h0rt en uskyl
dig hustru sige: ,jeg er en sextens kone". 

Vi have allerede mmrket hos os spor af denne 
moderne trang til slmgtsnavne. Dersom den ikke, lige
som hos J0derne, Mes af vedkommende selv udgaar 
forandringen fra hans omgivelser. En gadegut eller 
slusk kan t. ex. godt hjrelpe sig med kun at hede Ole 
eller Per. Mere vilde vrere altfor fornemt, og ved 
mange lejligheder ganske brysomt, nemlig naar man 
ikke 0nskede strax at genkrennes. Men netop naar 
en saadan gut er bleven politiet bekrent ved mere 
end en slwjerstreg, er det .meget ubekvemt for rettens 
vogtere ikke at vide yderligere navn paa angjreldende 
end Ole eller h0jst rued tillmg af Olsen. Saaledes 
bar da de alvorligste lovkyndige taget den nyeste op
findelse til hjmlp: de latterlige klrengenavne, blandt 
hvilke flere allerede hare vunnet en reresplads i Kri
stiania personalhistorie. 

If0lge den derved vunne erfaring er det dog ikke 
ganske lige behageligt enten vedkommende selv vrel
ger sig et tilnavn, eller han Iader sine kamrater eller 
uvenner paabmnge sig det. Smagen om hvad der 
passer sig bedst, er i det siste tilfmlde som oftest 
ganske modsat hos vedkommende og hans omgivelser. 
Hans egen smag kan maaske vrere mindre fint dannet, 
og altsaa hans valg mindre heldigt. Men han vilde 

dog g0re det skikkeligt. Derimod erfarer han snart 
at kamraterne ikke have vreret saa velvillige. 

N ationalitets-ideens udvikling og det deri begrun
dede maalstrrev har i den siste tid fremkaldt en ikke 
ringe forandring i de Norske navne. Intil for nylig 
var det den almindeligste skik i bele den kristne ver
den at d0be b0rn med navne fra den hellige historie. 
De vare da enten Hebraiske fra det Gamle Testamente 
eller Grmkiserede fra det Ny, eller helgennavne fra 
middelalderens kirkebistorie. Men naturligvis benyt
tedes ikke aBe disse tusener af navne paa personer, 
der tildels vare den simple man ganske ubekrente. 
Mmngden af fredre kunde i sine b0rns navne blot 
hmdre de mest anselige patriarker, apostler og na
tional-helgener. Saaledes fik man de hundretusener 
af .Jakob, Peter, Paul, Johannes og fremfor alt hos 
os Olav (Ola, Ole), i England Edward, i Sverige Erik 

0. s. v. 
Da nu Prof. P. A. Munch i nationalitetstankens 

medf0r anbefalede at gaa tilbage til vore forfredres 
halvforglemte hedenske navne, fandt ideen stor til
slutning. Saga erne ransagedes for navne. Mest kom 
det an paa deres bjemlige klang. Fader og moder 
toge ikke ringeste hensyn til den vikings dyd eller 
udyd, hvis navn man optog i sin slregt. De moderne 
borgere stolede trygt paa, at SM!'lveriets dage vare 
forbi, og at der ingen fare var for at den unge pode· 
skulde vrelge sin historiske navne til m0nster. 
Dette navne-skifte var saaledes utvivlsomt uskyldigt 
og uskadeligt. Ingen modsatte sig at kirkeb0gerne· 
saaledes fik en mere Norsk klang. 

Forandringen var endog praktisk bekvem. Det 
var en fordel, at en gut saaledes kom til at hede· 
Rolf Olsen, da det var meget sjreldnere end Ole Ol
sen eller Per Olsen. Der var da mindre sansynlig-· 

• 
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lighed for at et vigtigt brev til ham kunde falde i 
hrenderne paa en ganske uvedkommende af samme 
navn. Ogsaa faren for at mistrenkes af politiet eller 
onde naboer for en streg, der var fon~vet af en al
deles fremmed Ole Ol~en blev mindre. 

Men i tilfrelde af arve-tvist eller af forholde i 
fremmede Iande og med hensyn til gamle begivenhe
der, hjalp d0benavnene intet. De gaa ikke i arv. 
De vise ikke folks herkomst. Det hele, som det 
Norske strrev i dette tilfrelde vidnede om, var jo kun 
at angroldende maatte vrere debt, efterat den om
bandlede folkeskik eller mode var opkommen. 

Af de virkelige slregtsnavne, som alligevel findes 
her i landet, ere yderst faa fra oldtiden eller middel
alderen bevarede. Slige som Darre, Galtung, der have 
vedligeholdt overleverelsen fra forfredrene, ere snart 
talte. Der ei·e nogle b0nder paa oplandet, som ned
·stamme fra hejrettede Greslinger eller Bratter, men 
have bortkastet navnet, endsk0nt de have vedligeholdt 
erindringen om den anselige herkomst og ere ikke 
lidet stolte a( den. Flertallet af de N orske slregts
navne have derimod nu et udenlandsk udseende. Fransk, 
Engelsk eller heist Tysk skrivesret er dct mest almin
delige. Stundom fortreller navnet ligefrem, fra hvil
ken provins slregten skal vrere udgaat, saasom Friis, 
Holst, Meklenburg, Preus, Dyring, Westphal, Unger, 
B0hme, Beyer, Berner, Sachs, Franke. 

Alligevel vilde det vrere ·en meget ukritisk histo
riker, som tog aile disse slregts-udledninger for den 
rene sanhed. Ligesom vi nu have et maalstrrev raa
dende, hvorefter vi ber vrere os selv og se ud som 
Norske, saaledes var der unregtelig i vore nrermeste 
fredres tid en ganke modsat aand greldende. Nresten 

-enbver Dansk og Norsk lagde an paa at vrere saa 
-Tysk som muligt. Det var kulturen, det fine at nord-
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boen, i det minste i maaden at bogstavere sit navn, 
saa ud som en Tysker. Det var derfor i forrige aar
hundre ikke sjrelden at en Norsk, som kom til formue 
og anseelse, antog et ram Tysk navn, bvorved hans 
regte Norske berkomst skjultes. Dersom han virkelig 
som tilnavn betjente sig af et Dansk ord eller af et 
Norsk gaardsnavn, udstafferede han det i det minste 
rued saa megen bogstaverings-pynt af ch, ck, th, w og 
deslige at det blev, om ikke nrer nok ulreseligt, saa 
dog uforstaaligt Dansk. Virkelig gammelnorske slreg
ter, som S k an k e, kom da til at se ud som invan
drede Tyske Schancker. Om ordet ikke gav me
ning i 'l'ysk, t. ex. Rasch, eller om navnet ikke, 
med al sin forsk0nnelse, kunde udtales af en Tysker 
(t. ex. Schweigaarcl = Shvejgar for Svejgar) 
fik vrere det ::;amme. Den, som skrev sig saaledes, 
men som udtalte sit navn paa langt simplere Norsk, 
havde dog vist vilje til at synes at vrere udenlandsk. 

Denne omskabelse er gaat saa vidt at den vir
kelig har narret, om ikke Tyskerne, saa dog os in
lrendinger. Man h0rer nu ofte udtalt den tanke, og 
ingenlunde som smigreri, at alle rembedsmrens-slreg
ter og alle byborgere i grunden ere fremmede in
flyttinger. ,Deres navne r0be jo tydeligt at de ere 
invandrede. Nogle maaske allerede i gamle dage som 
Hanseatiske handlende og haandvrerkere. De fleste 
have vel siden i Dansketitiden trrengt sig in som Hol
stenske lykkes0gere og bondeplagere. Man ser jo at 
de maa vrere forl0bne Tysker ~" 

Alligevel er det let at bevise, at en saadan fore-
stilling i mange tilfrelde er aldeles falsk Saaledes stode 
vel de fleste i den formening, at den slregt, der kaldte 
sig Vogt, nedstammede fra det store fredreland. Men 
da Statsraad J0rgen H. V.'s levnetsl0b udkom, for-

Tids-Tavler. 1876. 
29 
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klarede han oprigtigen at hans fader bed Nilsen, men 
som aJldre man havde antaget navnet Vogt, uden at 
s~nnen med sikkerhed t0r angive hvorfor. 

I 0vrigt beh0ve Skandinaverne ikke altfor meget 
at skamme sig over at de engang i smaa udvortes
heder have efterabet udlandet. Det er utvivlsomt 
fornemt eller aristokratisk i England, ja endog i Arne-_ 
rika, at baJre et Fransk navn, der t. ex. skrev sig fra 
den Normanniske erobring. 

Et navn, som en des paa vi 11 e eller begynner 
med F i tz, gaJlder derfor som gillere end de ganske 
ligebetydende innenlandske endestavelser ton og son, 
og det uagtet man ikke skulde tro at det kunde vrere 
behageligt at mindes om faJdrelandets voldelige inta
gelse og senere fortryk. Heller ikke tages der hen
syn til at enhver Engelskman eller Yanki frit kan 
kalde sig som han selv lyster. Der ere altsaa sikkert 
blandt de Engelsktalende tusener med Franskagtige 
navne, uagtet de ikke kunne antages at have en Fransk 
blodsdraabe i sine aarer. 

Denne mode at foretraJkke det udenlandske op-
lyses maaske bedst veu en bekaJnt historie, der for
taJlles baade i Rusland og i Danmark om en fortjent 
inlaJnding, der af sin meget Tysksindede Kejser eller 
Konge fik tilladelse til at udbede sig en gunstbevis
ning. Den vittige patriot ytrede da 0nske om at om
skabes til Tysk. Siden vilde jo al videre forfrem
melse falde af sig selv! Historien er lige mulig i 
begge riger, fordi de begge styres af denne Olden
borgret, som med den maJrkeligste standhaftighed ved
ligeholdt sin oprindelige Tyskhed. De talede paa sit 
slot daglig Tysk. Ved rembedsbefordring i Rusland 
eller Danmark-N orge var det derfor en anbefaling, 
eller et betyg for duelighed, at vrere f~dt i Tyskland~ 
eller dog ai vaJre f~dt af Tyske foraJldre. Da begge 
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stater derhos ejede de tildels Tyske provinser Slesvig
Holsten og Lifland-Kurland, bleve disses invaanere re
genternes priviligerede kreleb0rn. 

Men ogsaa hos de ekonomisk uafbaJngige naJrings
drivende gjorde fortyskelsen sig gaJldende. Ti under 
den lidet udviklede samfaJrsel strakte de nordiske 
folkeslags handelsfaJrder sig vanligvis kun til Nord
tysklands s~havne. 

Dersom efterhaanden den stigende samfaJrsel 
aabenbarer n0dvendigheden af at idet minste byboerne 
antage slaJgtsnavne , vil der beb0ves en god del 
ny saadanne. Den opfindsomhed, som dertil skal 
paakrreves, vil nok enbver vedkommende selv kunne 
afgive, om ban end inskramker sig til de bjemlige ord. 
Der er nu ingen grund til at frygte for, at borgerne 
i den anledning skulde n0des til at maskere sig, en
ten som Tyskere eller andre udlrendinger. Man bar 
nok af N orske ord at vaJlge blandt. 

Den ubyre masse af slaJgtsnavne, som af andre 
folkeslag bruges, h0re nemlig til nogle faa klasser. 
Enbver af disse bar en uhyre omfatning : 

1. Navne, som udtrykke berkomst, ikke blot D. 
Peterson, T. Peters, Petri, Petree, men ogsaa Fr. 
Pierrot, Sp. Perez, fremdeles S. Abelin, Frantzen, R. Ro
manov, lgnatiev, E. Mac Adam, Fitz-James, Gr. Marko
pulos, It. Guidotti, Antonelli og fl. i det uendelige. 

2. Navne, som betegne et sted, der enten er 
vedkommendes f~dested eller ejendomsgaard. Heraf 
kommer nu det Franske de og Tyske von, dade ade
lige ejyre ikke brugte at kalde sig som nu hos os 
t. ex. Rustad, men rettere, eller mere beskedent, af 
Rustad. 

Dog benyttede man i fortiden ogsaa andre steds
navne t. ex. hele provinsens eller bygdens og i saa 
fald oftest med den aJldgamle endelse ing, saasom 

29* 
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S kaan in g, F al string, Sa ms in g. Andre benrevnte 
sig efter en ·annen natur-mrerkelighed nrer sit f0de
sted: en flod, et bjerg, en sj0. Saaledes ere mange 
Svenske slregtsnavne dannede af Vener og Vetter. 

3. Navne, der betegne en naturgenstand, et dyr 
eller en plante, som vedkommende bruger til bomrerke 
paa sine ting, i sit signet, fordum paa sit skjold. Disse 
navne: Orning, Rustung (hvalros), Lind, Ros, Akeleje 
vare engang de mest omtykte hos os. I Sverige bru
ges de endnu i uoverskuelig mangfoldighed t. ex. Lind, 
Lindkvist, Lindrot, Lindgren, Lindlov, Lindfors, Lind
blad, Linne, Linder o. s. v. 

4. Navne som betegne forfredrenes stand ere 
isrer i Tyskland saa almindelige, at Schmidt, Miiller, 
Schulze, Schneider, Schr0der ogsaa hos os have tal
rige forgreninger. De have dog ikke vreret saaledes 
inforlivede hos os, at de nu ere blevne oversatte eller 
efterlignede i vort sprog. 

5. Navne, der udtrykke egenskaber, t. ex. farver, 
have vreret i brug blandt a11e dannede folkeslag i saa 
lang tid , at tlere af dem tilhore historiens mest 
beromte slregter. Her er kun rum for nogle faa pro
ver: R. To 1st oj (tyk), Do 1 go r;u kij (langhaandet), 
Bezborodko (skreglos), T. Schwartz, Fr. LeNoir, 
Blanc, E. Swift, White, Black, Hol. Blauw, Sp. 
Cortez (hofiig), It. Sforza, Malatesta Endog 
den nu beromte Serbiske fyrsteret, der i sit eget sprog 
kalder sig Jurje Czerni og paa Tyrkisk Kara-Gjorge, 
bar i begge tungemaal kun betydningen af den so rte 
Georg. Ogsaa hos os bore Hvid, Flink, Glad og 
Rask til denne klasse af nationale tilnavne. · 

Nogle af disse siste slregtsnavne have vel oprin
deligvis vreret af de f0r omtalte 0genavne, som ere 
vedkommende paahrengte af andre. ikke just venner. 
Siden har da slregten vedkrent sig dem, efterat stam-
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faderen ha vde opnaat anseelse under den betegnelse. 
Saaledes ved man i det minste vist at det er tilgaat 
i . dette aarhundre med hin Serbiske fyrsteret. End 
mere bekrente ere de politiske partinavne. De op
:findes altid som grove skreldsord . af modpartiet: 
Gu e ux (tiggere), Sans c ul o t (buxelos), Dec a mis ado 
(skjortelos). Ogsaa om navnene Whig og Tory ved 
man, at de i forstningen betydede noget grovt blandt 
de Skotske og Irske bonder, skont meningerne om, 
hvad det var, ere noget afvigende. Aile vide dog, 
at de, som derved skulde krrenkes, til slut have ved
krent sig navnene som uskadelige eller endog hre
derlige. 

Det er ogsaa bekrent nok at krigerske nationer 
have saavel i oldtiden som nu brugt at hredre sine 
helte med navne, der mindede om deres bedrifter. 
Romernes Scipio African us, den Engelske Nel
son, Lord of the Nile, denFranske Ney, Prince 
de la Moskova og Russeren Diebitsch Zabal
kanski ere paa a11es lrober. 

Karl den Tolvte brugte endog at paaskonne sim
ple soldaters tapperhed med at give dem et sligt hre
drende tilnavn, naar han havde vreret vidne til eller 
erfaret en mandig daad af nogen. Det var ikke en 
ophojelse i adelsstand. Dette var en bel0nning for 
de dygtigste befalingsmren. De fieste med Kongens 
reresnavn hredrede soldater d0de ligesaa fattige som 
den store Karl selv. Men endnu findes hist og her 
i Svenske og Finske bondestuger saadan soldatadel, 
der bar bevaret et navn, som genkalder kampe, hvilke 
enhver ven af fredrelandsk kraft vil mindes med be
undring. 

I vore dage bar det ogsaa timets en fredelig vi
denskabsdyrker, Schlagintweit, af den Russiske 
Tsar at blive h::edret med navnet Zakunhinski. Det 
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minder om, han bar oversteget denne Asiatiske bjerg
ryg, som snart vil danne gramsen imellem det Rus
siske og Britiske rige, om den end aldng kan blive 
en farbar vej til Indien. 

6. Antagelsen af et udenlandsk navn er allerede 
omtalt med hensyn til Tysken, der for ojeblikket ikke 
kan siges at vrere i mode. Annerledes er det vel 
med de Engelsk og Romansk talende folkeslag. Vore 
forbindelser med dem ere i den siste tid blevne saa 
hyppige, at mangen nreringsdrivende kunde finde det 
onskeligt at have paa sin slregt, ligesom paa sit skib, 
et navn der kan udtales og erindres i udlandet. 

Dette hensyn blev bedst tilfredsstillet ved den i 
forrige aarhundre ikke lidet grengse brug at give til
navnet en Latinsk klang. Ti Romernes sprog bar 
ogsaa det fortrin at det for alle Europreer er det 
mest tilvante og for deres ore mest vellydende. Heraf 
kan det forklares at en regte Gudbrandsdol blev be
krent som digter under navnet Tullin, og at andre N orske 
slregter somA r bin, Sad o 1 in ogsaa levede paa de nne 
tid. Endog paa Island, hvor vor nationalitet holdt ,,
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sig mest uforfalsket, var der ansete mam, som fore- I 
trak at hede Vidalin,Espolin, Thorkelin, Thor- : 
1 a c ius fremfor de utallige og derfor ukrennelige og 
forvexlelige Thorkelson og Thorlakson. Disse 
Latinlignende tillregsord kunde nemlig, som man ser, 
med samme lethed dannes af et steds som af en per
sons navn. 

Men nok om dette remne, der vistnok opklarer 
adskilligt vedkommende nationale seder og lynne, 
men som dog af mange anses for at vrere saa uvig
tigt, at det neppe er papiret vrerd. 

• 
. T a v 1 e r, 

udgivne af 
f) 
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