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Forord 

Jeg blev introduceret til navneforskningsfeltet, da jeg på min kanditatuddannelse fulgte et kursus 

i danskernes personnavnebrug gennem tiderne. Dette var starten på en faglig interesse, der siden 

kom til at påvirke mine studier og arbejder. Jeg fandt, at mange af mine interesseområde som 

historie, geografi, sprog, etymologi, etnologi, sociale og religiøse forhold kunne forenes i 

navneforskningen. Det er derfor en stor glæde, at jeg med denne ph.d.-afhandling har mulighed 

for at bidrage til netop dette forskningsfelt med en større systematisk undersøgelse af danskernes 

mellemnavnebrug i 1800-tallet. 

Der er mange venlige mennesker omkring mig, der på forskellig vis har hjulpet til, at denne 

afhandling er blevet skrevet, og som jeg skylder en tak. Nogle på grund værdifulde bemærkninger, 

råd og gennemlæsninger af dele af manuskriptet, andre blot for deres tilstedeværelse – mange for 

en kombination. 

Først om fremmest vil jeg takke min vejleder Birgit Eggert, der har været en uvurderlig støtte 

undervejs, ikke alene med vejledning, men også i mange andre aspekter. Der skal også lyde en tak 

til alle nuværende og tidligere ansatte på Afdeling for Navneforskning, nu Navneforskning ved 

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS) på Københavns Universitet. Dette er en 

arbejdsplads, hvor dørene altid er åbne, og hvor folk gladeligt uddeler ekspertviden og giver sine 

faglige besyv med. Det værdsætter jeg meget højt. Jeg vil også takke Carole Hough, der tog mig 

under sine vinger under mit ophold ved University of Glasgow i efteråret 2017, og til alle ansatte 

ved Institutet för språk och folkminnen, Namnarkivet i Uppsala, som jeg besøgte to gange i 

efteråret 2016. 

Videre vil jeg takke Bo Nissen Knudsen og Peder Dam for stor hjælp til udarbejdelse af 

afhandlingens kortillustrationer, Chris Young for korrekturlæsning af det engelske resumé og 

Patrick Dorls for gennemsyn og råd til afhandlingens bibliografi. Til Barbara Ana Revuelta-

Eugercios for medvirken til metodeudvikling og arbejdet med datasættet i STATA, og en særlig tak 

til Ricardo Silva for supplerende kodning og teknisk assistance ved databehandlingen. 

Der skal også lyde en tak til Nordiska samarbetskommittén för namnforskning (NORNA) og The 

International Council of Onomastic Science (ICOS), hvorigennem mit faglige netværk er udvidet i 

international henseende, og til Martin Levys Mindelegat, Prof. Ludvig Wimmer og Hustrus Legat 

samt Letterstedtska föreningen for fondsmidler, der bladt andet har gjort det muligt at deltage i 

konferencer og gjort mine forskningsophold i Uppsala og Glasgow til en realitet. 

Slutteligt skal lyde en tak til mine fyrtårne her i livet. Min mor, min nærmeste familier og mine 

bedste venner, der altid er parate til føre mig i havn, når søen til tider går højt.  

 

København, december 2018 

Lars-Jakob Harding Kællerød  
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1 Indledning 

På Vesterbrogade i København er i folketællingen 1880 (Ft1880) optegnet en person med navnet 

Adam Gottlob Øhlenschlæger Hauch, mens der i tællingslisten for Nørre Kongerslev Sogn i 

Himmerland i Jylland optræder en Jeppe Smed Jensen. Adam er på dagen for folketællingen 43 år 

gammel, han er skolebestyrer, født i Sorø på Vestsjælland og gift med Elise Marie, med hvem han 

har fem børn. Jeppe er et år ældre, han er tømrer, født i Tømmerby Sogn i Hanherred og har 

sammen med hustruen Karoline ligeledes fem børn og dertil også et plejebarn. Som skolebestyrer 

har Adam været ganske velstillet, mens Jeppe har haft mere trange kår, om end han som tømrer 

ikke har tilhørt den laveste samfundsklasse. Ud over at være jævnaldrende har Adam og Jeppe 

det fællestræk, at de med navnene Øhlenschlæger og Smed begge bærer et mellemnavn. 

Folketællingen bærer ikke vidnesbyrd om, hvorvidt de to mænd altid har haft deres 

mellemnavn, eller om det er noget, de har tillagt sig i løbet af livet, men et eftersyn i tidligere 

folketællinger og kirkebøger indikerer, at de er navngivet med mellemnavnene ved dåben. De er 

således begge eksempler på en tendens i 1800-tallets navnebrug, hvor mellemnavne synes at få 

større betydning i den danske navngivningspraksis. Et flygtigt blik i Danmarks tidligste 

folketælling, der indeholder navnestof, folketællingen 1787 (Ft1787), viser, at mellemnavne her er 

væsentligt mere sjældent registreret, end det er tilfældet i Ft1880. Det er vanskeligt at sige, hvad 

grundene til den stigende brug af mellemnavne er, men et bud kunne være, at den hænger 

sammen med en række strukturelle omvæltninger, der er sket i det danske samfund i perioden, 

hvorved identifikationsbehovet har ændret sig, samt strømninger, der har medvirket til en øget 

selvbevidsthed og omformning af individets selvidentitet. 

Springer vi frem til i dag, synes der at være en stor relation mellem vores navne og vores 

identitet. Forbindelsen mellem identitet og navne er imidlertid et relativt uudforsket felt i dansk 

navneforskning, men i den moderne navnebrug ses en række tendenser, der på forskellig vis 

indikerer en nøje sammenhæng. Når det til stadighed bliver mere almindeligt, at voksne 

mennesker ændrer fornavn, da kan bevæggrunden ofte tænkes at være, at vedkommende ønsker 

større harmoni mellem det daglige navn og det navn, der står på de officielle papirer, som 

eksempvis når Charlotte normalt kaldes Lotte og ændrer sit navn til det (Henriksen & Rønholt 

2017, 18. maj). Følelser omkring vores navne kan lede til navneskifte, hvilket forfatteren Leonora 

Christina Skov har forklart overfor Kristeligt Dagblad. Som barn var hun træt af sit navn, der 

dengang var Christina Skov, og at dette navn ikke repræsenterede “…den person, hun følte sig 

som” (Henriksen 2017, 19. maj), hvorfor hun fandt “…et nyt navn, der passede til” (ibid.). 

En anden tendens i nutidens fornavnebrug, hvor der kan drages en kobling til den moderne 

identitetsbevidsthed, findes ved navngivning af nyfødte. En større socioonomastisk undersøgelse 

har vist, at et navns almindelighedsgrad ikke er den væsentligste faktor i forbindelse med 

navnevalg, men det er et forhold, der er bevidsthed om. Tendensen synes især at være, at et navn 
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ikke skal være for almindeligt, således at navnefæller i skoleklassen kan undgås, men samtidig 

skal navnet heller ikke være så ualmindeligt, at det giver anledning til mobning (Bechsgaard 2015 

s. 95 ff.). Imidlertid ses også en bevægelse, hvor forældre giver deres unikke børn unikke navne i 

form af nydannelser, nye sammensætninger af velkendte navne eller etablerede navne, der hører 

mere til i en anden generation (Guldagger 2017, 5. marts). Tendensen afspejles ligeledes i, at en 

voksende andel af danskerne bærer unikke navnekombinationer, hvilket tal fra Danmarks 

Statistik afslører. En opgørelse fra 2015 viser således, at ikke mindre end 96 % af de 0-årige det 

år blev navngivet med en unik onomastisk profil (det vil sige fornavn(e), eventuelt mellemnavn(e) 

og efternavn (jf. kapitel 1.4)), og at det er en praksis, der har været stødt stigende igennem det 

sidste halve århundrede (DSt 2015). Tendensen fortsætter, og ifølge Kristeligt Dagblad er tallet i 

2018 steget til 97 %, hvilket blandt andet sættes i forbindelse med en øget brug af mellemnavne 

og bindestregsefternavne (Mikkelsen 2018, 25. oktober). 

Når så stor en del af befolkningen i dag får unikke navne, er det altså ikke alene et udtryk for 

valg af fornavne, men også ved brugen af efternavne kan der drages en kobling til den moderne 

identitetsbevidsthed. Igennem en årrække er brugen af de almindeligste patronymiske efternavne 

i Danmark faldet markant, hvilket navneforsker Birgit Eggert i et interview med Politiken i januar 

2017 har forklaret ved, at det ikke er “…hensigtsmæssigt i tiden at have et navn, som er så 

udbredt, at det ikke er individuelt udpegende” (Eggert i Mikkelsen 2017, 17. januar). Dette kan 

være en af årsagerne til, at en person med et mellemnavn, eksempelvis Rasmus Holm Sørensen, 

smider -sen-navnet væk, måske foranlediget af, at vedkommende i dagligdagen kalder sig Rasmus 

Holm, og derfor ikke føler harmoni mellem sit daglige navn og sit officielle navn, analogt med 

Charlotte, der skifter navn til Lotte. 

Endvidere findes en skriftlig relation mellem identitetsbevidsthed og navnebrug. Der er i dag 

“...noget som tyder på at den helt præcise stavemåde af den enkelte persons navn er blevet meget 

vigtig for personens identitetsfølelse” (Eggert 2017a s. 68). Velkendte navne kan staves på flere 

måder, og for navnebæreren er det ikke uvedkommende, hvis navnet staves Maibrit, når man 

hedder Maj-Britt, Peter, når man hedder Peder, eller om efternavnet skrives Skov, når man nu 

hedder Schou. Navnebæreren vil højst sandsynlig stå med en følelse af, at det ikke er hende eller 

ham, der er adressat på meddelelsen. Det må tillige nævnes, at der også kan være en individuel 

udtale af navne som Emilie, Peder og Michelsen, der hæfter sig på en persons identitetsfølelse, 

men denne kan ikke umiddelbart udledes af skriftbilledet (jf. ibid. s. 69). 

I forhold til det enkelte individs identitetsfølelse har mellem- og efternavne en anden funktion 

end fornavne, da de knytter sig til en fælles familieidentitet. Traditionelt har fornavne dog ofte vist 

en form for familiesamhørighed, ikke mindst i tidligere tiders navngivning, hvor eksempelvis 

variationsprincippet, der kendes på dansk grund fra før-kristen tid, viser tilknytning til slægten 

ved, at et element (for- eller efterled) i en persons navn er blevet videregivet i kombination med et 

andet navneelement til et barn (Kisbye 1981 s. 121 og Hornby 1947 s. 190). Også det kendte 
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opkaldelsesprincip, hvor et barn er blevet opkaldt efter en afdød slægtning (Storm 1893 s. 199 og 

Meldgaard 1982 s. 200) viser tilknytning til den nære familie. Efternavnetypologiske navne som 

patronymer og tilnavne har i deres oprindelse været individualkarakteriserende, men i deres 

overgang til slægtsnavne er de blevet individualbenævnende (Kousgård Sørensen 1975 s. 112), da 

navnets indhold har mistet sin betydning som beskrivende for et individ (jf. kapitel 3.1). De 

efternavnetypologiske navne skaber relation til slægten som helhed ved at vise et tilhørsforhold til 

en større gruppe mennesker, som individet identificerer sig med og føler sig som del af. 

I det moderne danske samfund spores en relation mellem en fælles familieidentitet og brugen 

af efternavnetypologiske navne ikke mindst i forbindelse med ægteskaber, hvor forskellige 

bevæggrunde bag efternavnevalg kan være på færde. Hvor det tidligere har været kutyme, at en 

kvinde ved indgåelse af ægteskab nærmest per automatik fik mandens efternavn, og siden, i 

ligestillingens tegn, ikke ualmindeligt at manden tog kvindens efternavn, da synes der i dag at 

være flere muligheder i spil, hvor både selv- og familieidentitet har en rolle. Det er ikke 

ualmindeligt, at et ægtepar kombinerer deres mellem- og/eller efternavne, hvorved parret skaber 

en ny identitet. Som helhed relaterer navnet sig til ægteparret og eventuelle børn, men samtidig 

bevares en relation til parternes baggrund ved de enkelte navnekomponenter. Navnets tilknytning 

til familieidentitet kan også ses ved skilsmisser, når det i ægteskabet tillagte navn fravælges, da 

må det antages at navnebæreren ikke ønsker at indgå i den familieidentitet, og dermed 

identificere sig med den tidligere ægtefælle, giftenavnet associerer til. 

Mellemnavnet synes at have en ikke uvæsentlig rolle i forhold til individets identitetsfølelse, 

både med hensyn til den individualistiske identitet, og den der går på familieidentitet. Ifølge en 

artikel i Berlingske i september 2010 var der mere end 55.000 personer, der i de første fire år efter 

den nye navnelov fra 2005 (ikrafttrædelsestidspunkt: 1. april 2006) fik gjort deres mellemnavn til 

efternavn (Ejsing 2010, 24. september). Der skrives i artiklen intet om, hvad det er for nogle 

efternavne, der fravælges, for at mellemnavnene kan få status af nye efternavne, men da der i 

Danmark som antydet sker et kraftigt fald i brugen af -sen-efternavne, da er det antageligvis i høj 

grad patronymiske navne, der står for skud (DSt 2018). En sådan handling viser efter min 

overbevisning, at individet har brug for at skabe en større individualitet i sit navn, hvorfor det 

almindelige -sen-navn kasseres, men samtidig ønskes familieidentiteten bevaret i navnet, hvorfor 

mellemnavnet og ikke et udefrakommende navn tages som efternavn. 

Tilbage til de to mænd i Ft1880, der har lagt navn til afhandlingens titel. Ved nærmere 

granskning synes der at være forskellige motiver på færde, når det kommer til de to mellemnavne. 

Ifølge dåbslisten i Tømmerbys Kirkebog er Jeppe Smed Jensen døbt med dette navn, og 

sammesteds er forældrene noteret som boelsmand Jens Nielsen Skytte og Anne Marie 

Jacobsdatter (KM Tømmerby). Mellemnavnet Smed er altså ikke gået i arv fra faderen, der dog selv 

har båret et mellemnavn, og ej heller ses nogle faddere med navnet Smed. Mere gennemskuelig er 

motivet bag Adam Gottlob Øhlenschlæger Hauchs mellemnavn. Han er nemlig søn af digteren og 
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romanforfatteren Johannes Carsten Hauch, der i sin digtning ikke alene var tydeligt inspireret af 

den velkendte digter Adam Gottlob Oehlenschläger, der i 1819 skrev Danmarks nationalhymne (jf. 

kapitel 3.3.3), men også “[i] kritiske og polemiske essays og digte optrådte […] som den forstående 

lovpriser af Oehlenschlägers poesi…” (Rubow 1980 s. 86). Her synes altså at være et klart 

opkaldelsesmotiv, ikke alene i forhold til mellemnavnet, men faktisk har Johannes Carsten Hauch 

navngivet sønnen med digterens fulde navn. Det bemærkes i øvrigt, at Hauch-familien fra 

omkring 1850 har boet på Frederiksberg Slot, hvor også digteren Oehlenschläger tidligere trådte 

sine sko, og at Johannes Carsten Hauch i 1851 overtog professoratet i æstetik ved Københavns 

Universitet efter netop Adam Oehlenschläger, der døde i 1850 (Baggesen uden år). Motivet bag 

opkaldelsen kan formodes at være, at Hauch ved navngivningen af sønnen har ønsket at markere 

sig selv som tilhørende en bestemt kreds og samtidig ønsket at ære digteren Oehlenschläger. 

Motiverne bag mellemnavnene synes umiddelbart at være ganske forskellige, om end det er 

vanskeligt at påvise med større sikkerhed. 

Det må allerede nu påpeges, at intentionen med nærværende afhandling ingenlunde er at 

klarlægge motiver bag enkelte navnebæreres mellemnavn. Dette vil kræve større indsigt i de 

enkelte personers slægtsmæssige forhold, og et sådant arbejde ligger ikke inden for arbejdets 

præmisser og rammer. Undertiden vil jeg dog vise eksempler på mellemnavne og give bud på 

motiverne bag, men i reglen gøres det alene ud fra de informationer, der er til stede i Ft1880. 

Eksemplerne med Øhlenschlæger og Smed er givet for at illustrere, at mellemnavne i det 19. 

århundrede findes i den brede befolkning, og at der muligvis kan knyttes en form for identitet til 

det. I vore dage synes mellemnavnet at have en væsentlig rolle i forhold til relationer mellem 

identitet og navn, og kimen til denne relation er muligvis at finde i det 19. århundrede, hvorfor det 

er interessant at undersøge brugen af mellemnavne i 1800-tallet. 

1.1 Motivation for undersøgelsen 

Der synes altså at være en fundamental relation mellem navne og identitet i nutidens Danmark, 

men dette er formodentlig et ganske nyt fænomen. Fra tidligt i 1900-tallet kendes et eksempel på 

en husmandspige, der ved sin dåb i 1894 er indført i kirkebogen med navnet Ane Kathrine Jensen, 

men som inden for to uger i 1915 i sin underskrift i tre breve til samme modtager veksler sit navn 

Anne Kathrine/Kathrine/Anna Kathrine (Eggert 2017a s. 65 ff.). I dag findes næppe mange 

personer, der veksler mellem sit eget navn på en sådan måde. Imidlertid er der sket så store 

forandringer i den danske navnepraksis allerede i det 19. århundrede parallelt med at en række 

andre faktorer, der også blandt jævne folk må have påvirket selvopfattelse og identitetsfølelse, at 

en gradvis større relation mellem navne og identitet ikke kan udelukkes. Et endegyldigt svar på 

dette forhold er naturligvis ikke mulig at give, da de relevante personers holdninger til egne navne 

og motiver for navngivning af børn ikke kan tilvejebringes. Men i et samfund, hvor traditionelle 

opkaldelsesmønstre ophæves, nye navne introduceres og det efternavnetypologiske mellemnavn 
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vinder indpas, da er det måske muligt at spore visse indikationer for en større 

identitetsbevidsthed, der kan knyttes til navnebrugen. Det er et af formålene med denne 

afhandling at undersøge, om sådanne indikationer kan findes i mellemnavnebrugen i 1800-tallet, 

som den kan udledes fra Ft1880. Dette gøres hovedsageligt ud fra to teser om, at mellemnavne, 

der udgøres af primærpatronymer, kan være et udtryk for et ønske om at bevare den traditionelle 

navngivningspraksis, der tilknyttes identitet ved, at navnetypen eksplicit viser et tilhørsforhold. 

Primærpatronymet bevidner en tovejsrelation, hvor navngiveren viser, hvem der er vedkommendes 

søn eller datter, og for navnebæreren viser det, hvem der er vedkommendes fader. Det må allerede 

nu fastslås, at det ikke er afhandlingens formål at diskutere identitetsteorier. Forholdene studeres 

alene ud fra navnestoffet i Ft1880, og det undersøges, om opblomstringen i mellemnavnebrugen i 

det 19. århundrede kan kædes sammen med samfundsstrukturelle og kulturelle ændringer i 

tiden, der på forskellig vis må have påvirket danskernes selvidentitet og identifikationsbehov. 

Derfor indeholder afhandlingens kapitel 3 en præsentation af en række historiske forhold og 

kulturelle strømninger fra 1700-tallets slutning og frem til tiden omkring Ft1880. 

Af hensyn til afhandlingens begrænsninger i forhold til tid og omfang fokuseres alene på 

mellemnavne, der hos de enkelte navnebærere optræder umiddelbart før efternavnet. Dette valg er 

taget ud fra, at det ikke er ofte, at en person er anført med mere end ét mellemnavn i Ft1880. 

Samtidig vil identifikation af øvrige foranstillede mellemnavne være særdeles tidskrævende og 

fordre flere og mere avancerede mekaniske processer, end denne afhandling kan rumme, ligesom 

et væsentlig større kontrolarbejde i forhold til verifikation af navne ville være påkrævet. 

Undersøgelsen er således ikke udtømmende i forhold til mellemnavnebrugen i perioden, da der 

intet har været til hinder for, at en person er anført med flere mellemnavne, eksempelvis Peder 

Pedersen Vestergaard Høst. Ligeså kan et navn, der umiddelbart syner af at være et mellemnavn, 

efterfølges af et fornavnetypologisk navn, eksempelvis Peder Rasmussen Niels Pedersen. Motivet 

bag denne type onomastisk profil kan være opkaldelse med fuldt navn, Peder Rasmussen, ligesom 

navnet Niels kan være et patronym i nul-fleksiv, der i sit udtryk faldet sammen med det fornavn, 

det er dannet til (Kousgård Sørensen 1983b s. 142 (jf. 1984 s.108 ff. og 1997 s. 45 ff.)). I fald 

navnet Rasmussen skyldes opkaldes efter en person med navnet Peder Rasmussen og Niels 

egentlig er et fornavn, da bør Rasmussen måske betragtes som en særlig fornavnetype, selvom det 

altså har karakter af et efternavn. Er Niels derimod en nul-fleksiv patronymdannelse, da måtte 

det være rigtigst, at navnet uanset sit fornavnetypologiske udtryk blev anset som et mellemnavn 

og Rasmussen ligeså. Denne sondring er imidlertid særdeles vanskelig at foretage, og i denne 

afhandling vil ingen af de to navne blive identificeret som et mellemnavn, da Rasmussen ikke 

optræder umiddelbart før efternavnet, mens Niels udelades på grund af sit fornavnetypologiske 

udtryk (jf. kapitel 4). 

En væsentlig grund til, at mellemnavnet gøres til genstand for denne afhandling er, at det er et 

ganske forsømt område inden for den danske personnavneforskning. Her har fokus hovedsageligt 
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været lagt på fornavne og, i noget mindre grad, slægtsnavne eller efternavne, mens meget lidt 

vides om, hvordan mellemnavne er kommet i brug, hvordan de har manifesteret sig, og hvordan 

de indgår i danskernes navnebrug. Det er derfor mit sigte med denne afhandling at klarlægge 

nogle hidtil uberørte områder i forskningen. Kategorien mellemnavn er imidlertid problematisk. 

Der er undertiden forskellige definitioner på, hvad et mellemnavn er, og i en række lande opereres 

der slet ikke med kategorien. Heller ikke inden for Danmarks grænser er der altid enighed om, 

hvad et mellemnavn er, og flertallet af danskere opfatter nok alle navne, der optræder efter en 

persons første fornavn og efternavnet, som mellemnavne. Navnene Jakob og Winding betragtes lige 

meget som mellemnavne, når de optræder i onomastiske profiler som Hans Jakob Jensen og Hans 

Winding Jensen. Anderledes forholder det sig inden for personnavneforskningen, hvor et 

mellemnavn tidligere er defineret som et slægtsnavnetypologisk navn, der står midt i en persons 

navnerække (Hjorth Pedersen 1983 s. 84 (jf. kapitel 1.4 og 2.1)). Det er derfor hensigten med 

afhandlingen at give en udførlig redegørelse for den relevante forskningshistorie i Danmark og det 

øvrige nordiske sprogområde samt, mere flygtigt, det vestgermanske sprogområde vedrørende 

efternavnetypologiske navne, hvor et særligt fokus lægges på mellemnavne, i det omfang, det er 

muligt. 

Et andet sigte med afhandlingen er at præsentere et forslag til, hvordan omfangsrige historiske 

kilder kan behandles i forbindelse med analytiske arbejder af navnestof, hvorfor metodeudvikling 

er vægtet tungt (jf. kapitel 4). Netop metodeudviklingen har vist sig at være særdeles omfangsrig 

og mere tidskrævende end først antaget, da flere ting, der på forhånd syntes at være ganske ligetil, 

har vist sig at være mere komplicerede og problematiske end som så. En del af metodeudviklingen 

går på lemmatisering og kategorisering af efternavnestof, og derved potentielle mellemnavne, og 

her er søgt løsninger på en række udfordringer, der mig bekendt ikke tidligere har været 

efterprøvet på så stort et historisk personnavnestof. Problemstillingen hænger blandt andet 

sammen med den synkrone opfattelse af sproget over for den diakrone, etymologisk bevidste 

opfattelse. For hvordan griber man bedst an at systematisere et navnestof fra en tid, hvor det er 

uvist, hvordan folk flest har opfattet navnene? 

Navne som Haugaard, Havgaard, Hougaard og Hovgaard, der alle er dannet til gårdnavne, 

ligner for eksempel hinanden, men etymologisk set kan de oprinde af vidt forskellige betydninger. 

Således er der ifølge Danmarks Stednavne tilfælde af stednavnet Havgaard med tolkninger som: 

“Subst[antiv] jy[sk] Havgaard ‘et indhegnet stykke jord nær ved gården’” (DS 3 s. 104), af 

“[p]lantenavnet havre eller have” (DS 11 s. 19), “[m]åske subst[antiv] æ[ldre] nyda[nsk] hofgaard 

‘herregård’” (DS 11 s. 65) og “[s]ubst[antiv] Hav” (DS 6 s. 95), grundet den pågældende gårds 

beliggenhed ved Genner Fjord. For Hovgaard er tolkningerne blandt andet: “Subst[antiv] hovgård, 

‘Gård som der ydes hovarbejde til’” (DS 12 s. 75), “[f]orleddet er opr[indeligt] have, vel i 

betydningen ‘indhegnet skov’…” (DS 13 s. 209), og “[s]ubst[antiv] jysk hove ‘en ved dige eller grøft 

indhegnet mark’” (DS 17 s. 112). Ud fra et diakront synspunkt viser eksemplerne, at der kan være 
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sammenfald mellem stavevariationer med au og av over for ou og ov, men også 

uoverensstemmelse af de enkelte stavemåders oprindelse. Tolkningsmulighederne er mange for 

disse navne, og nogen entydig tolkning på personnavne dannet til disse stednavne er vanskelig at 

give. Hvordan navnene har være tolket i samtiden ud fra en mere synkron synsvinkel, er ligeledes 

vanskeligt at fastslå, og vi ved ikke, om folk har været bevidste om navnenes betydning eller 

hvorvidt stavemåden er tillagt værdi. På samme vis når der er etymologisk sammenfald, som det 

er tilfældet med Paulsen og Poulsen. Har folk med navnet Paulsen været sig bevidste om, at navnet 

havde en mere tysk klang, i hvert fald set fra et nutidigt perspektiv, end Povlsen? Nogle 

navnebærere har sikkert, mens andre ikke har. 

1.2 Formål og problemformulering 

Som det fremgår af det foregående, er det overordnede formål med studiet at undersøge 

mellemnavnebrugen i 1800-tallet, som den kan udledes af Ft1880, og at give indsigt i, hvordan 

mellemnavne har været i brug i forhold til en række geografiske og demografiske aspekter. 

Samtidig er det afhandlingens hensigt at opstille bud på, hvordan et omfattende og heterogent 

materiale som en folketælling kan tilgås i forhold til identifikation af mellemnavne samt deres 

lemmatisering og kategorisering. Afhandlingens overordnede spørgsmål lyder derfor således: 

● Kan der opstilles en systematisk metode til at identificere navnes typologi i et omfattende 

datasæt, således at mellemnavne med rimelig sikkerhed kan udledes? 

● Hvilke forhold må holdes for øje i forbindelse med lemmatisering af navnestoffet i en 

omfattende, historisk kilde? 

Samt hovedspørgsmålene: 

● Hvilke navne er i brug som mellemnavne i folketællingen fra 1880? 

● Hvorledes er mellemnavne i brug i folketællingen 1880?  

● Findes der indikationer for en tidlig relation mellem brugen af mellemnavne og individers 

identitets- og identifikationsopfattelse, der på grund af en række samfundsstrukturelle 

forandringer i 1800-tallet, kan formodes at være under forandring i perioden? 

Det midterste hovedspørgsmål indebærer en række geografiske og demografiske aspekter såsom 

køn og alder, hvorved der kan opnås indsigt i, hvor mellemnavne særligt har været i brug, og hvor 

de har betydet mindre, ligesom sociale forhold i forbindelse med mellemnavnebrugen kan belyses. 

Herudover har afhandlingen som nævnt et formål om at give en udførlig indsigt i den hidtidige 

forskning, der vedrører efternavnetypologiske navne og, i det omfang det findes, mellemnavne. 

Dette vedrører ikke alene Danmark, men også de øvrige nordiske sprogområder samt det 

vestgermanske område. Derfor vil et forskningshistorisk afsnit vægtes højt. 
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1.3 Afhandlingens opbygning 

Afhandlingen er opbygget således, at dette indledende kapitel efterfølges af et kapitel (2) om 

lovgivning og forskningshistorie vedrørende mellemnavne og andre efternavnetypologiske navne i 

Danmark og andre nordiske sprogområder samt forskningshistorie indenfor især mellemnavne i 

de vestgermanske områder. I kapitel 3 følger undersøgelsens teoretiske ramme. Her gives en 

nærmere definition af begrebet navne og en historisk indføring i brugen af efternavne og navne, 

der modsvarer det, vi i dag må forstå som mellemnavne. Kapitlet rummer endvidere en fyldig 

historisk indføring i 1800-tallets samfund med fokus på de faktorer, der på forskellig vis må have 

haft betydning i forhold til både det enkelte individs selvopfattelse og en bred national bevidsthed, 

samt hvordan dette kan relatere sig til identitet og identifikationsbehov, der direkte eller indirekte 

kan tænkes at påvirke navnebrugen. I det følgende kapitel (4) beskrives det empiriske materiale og 

afhandlingens metodiske tilgange i forhold til datasættet. Her redegøres også for fremgangsmåden 

i forhold til lemmatisering og kategorisering af mellemnavnene, ligesom en kort introduktion til de 

forskellige mellemnavnetyper, der opereres med i afhandlingens analytiske dele, gives. Desuden 

gives her en kort præsentation af de casestudies, der indgår i de efterfølgende analytiske kapitler. 

Kapitlerne 5–10 udgør afhandlingens analytiske afsnit. I første omgang rettes fokus i kapitel 5 

på den generelle mellemnavnebrug. Herefter følger i kapitel 6 en undersøgelse af patronymiske 

mellemnavne, hvorefter det handler om stedbetegnelser (kapitel 7), erhvervsbetegnelser (kapitel 8), 

inkolentnavne (kapitel 9) og folkelige tilnavne (kapitel 10). I kapitel 11 præsenteres en række 

mellemnavne, der falder uden for de nævnte kategorier. Afslutningsvis følger i kapitel 12 et 

perspektiverende afsnit af undersøgelsens resultater samt en konklusion i kapitel 13. 

1.4 Terminologi 

Inden selve afhandlingen gives her en kort definition på nogle centrale termer og begreber, der 

anvendes i det forestående. De fleste er almenkendte inden for det onomastiske felt, men da der 

for visse termer undertiden forekommer forskelligartede opfattelser af betydningsnuancer, synes 

det nyttigt at give en præcisering af, hvordan de er anvendt her. 

 

● Termen mellemnavn er gennemgående anvendt om efternavnetypologiske navne, der 

optræder i mellemnavneposition, hvilket vil sige mellem en persons første fornavn og 

efternavn. Definitionen læner sig således op ad Birte Hjorth Pedersens definition fra 1981, 

udgivet i 1983, hvor mellemnavne karakteriseres ved at være slægtsnavnetypologisk navne, 

der optræder efter det sidste fornavn og før efternavnet (Hjorth Pedersen 1983 s. 84 (jf. kapitel 

2.1)). Definition er undertiden problematisk, da slægtsnavnetypologiske navne kan optræde 

foran et fornavnetypologisk navn, om end disse som nævnt ovenfor måske bør karakteriseres 

som en særlig art fornavne (jf. kapitel 1.1). Den entydige definition er også problematisk i 

forhold til kønsmodsatte fornavne. Med Navneloven 2005 er det blevet muligt at tage 

kønskontrære fornavne som mellemnavne (§ 11, stk. 4), men før lovens ikrafttædelse i 2006 

har dette kun været muligt ved navne, der tillige har haft slægtsnavnefunktion, og som den 
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pågældende har haft tilknytning til. I afhandlingen er denne type navne anset som 

mellemnavne, når de er båret af personer af modsat køn, end hvad navnet normalt betegner. 

● Termen Onomastisk profil er mig bekendt ikke tidligere anvendt i dansk navneforskning. I 

afhandlingen anvendes onomastisk profil som en betegnelse for et individs navn, som det tager 

sig ud i Ft1880, når det er renset for eksempelvis supplerende oplysninger som fødenavn, titler 

eller statusmærker. Termen er valgt, da ’navnerække’ og ‘fulde navn’ ikke er fundet passende, 

da flere personer i Ft1880 er anført uden efternavn, hvorved deres fulde navnerække ikke er til 

stede. Ligeledes er ‘navnefrase’, der ofte anvendes i svensk navneforskning, heller ikke fundet 

passende, da denne term inkluderer titler og adresseringsoplysninger med mere (Wahlberg 

1999 s. 106). Termen onomastisk profil er inspireret af, men afviger fra, den engelske term 

‘onomastic profile’, der findes anvendt om geografiske områder af blandt andet Christer Bruun 

(2016) og Adrian Koopman (2016). 

● Termen navnekomponent betegner de enkelte navne, der indgår i en onomastisk profil. I 

forbindelse med databehandlingen udskilles navnekomponenter, der ikke er mellemnavne, 

men fornavne, efternavne, forkortelser med mere, således at termen i det færdigt udarbejdede 

materiale modsvarer termen løbenavn. 

● Termen løbenavn anvendes om de enkelte navne i det samlede navnekorpus. 

● Leksikalske navne betegner de forskellige navne, der optræder i mellemnavnekorpusset. Et 

leksikalsk navn kan rumme flere variantformer. Ved lemmatiseringen er den stavevariation, 

der oftest forekommer i materialet, anset som det leksikalske navns hovedform. 

● Variantformer og stavevarianter anvendes synonymt og betegner alternative stavemåder af et 

leksikalsk navn. 

● Et tilnavn er anvendt om personlige, individualkarakteriserende navne, der således ikke går i 

arv som slægtsnavn. Dette er almindeligvis definitionen på et tilnavn i dansk og norsk 

navneforskning, mens det modsvarer det svenske binamn. I Sverige anvendes tillnamn bredere, 

da termen her almindeligvis anvendes som samlende betegnelse for binamn og släktnamn 

(Dalberg 1995 (jf. kapitel 2.1.1 ff.)). 

● Termerne slægtsnavn og efternavn anvendes synonymt om arvelige navne, der optræder sidst 

i personers navnerækker. 

Der henvises til kapitel 4.4 for en kort redegørelse af de fem hovedkategorier, patronymer (kapitel 

4.4.1), stedbetegnelser (4.4.2), erhvervsbetegnelser (4.4.3), inkolentnavne (4.4.4) og folkelige 

tilnavne (4.4.5), undersøgelsens mellemnavne er inddelt i. 

1.5 Formidling af afhandlingens emne 

I forbindelse med udarbejdelsen af afhandlingen har jeg ved forskellige lejligheder præsenteret 

projektet og nogle udvalgte resultater. Som opstart til studiet udførtes et pilotprojekt, hvor 

folketællingslister fra 1880 for ti områder (en københavnsk gade, to købstæder og syv landsogne), 

der tilsammen kan anses som repræsentative for Danmark, manuelt blev gennemgået for 

mellemnavne. Nogle meget tidlige resultater herfra samt en kort indføring i den historiske 

mellemnavnebrug i Danmark blev præsenteret ved NORNAs (Nordiska samarbetskommittén för 

namnforskning) 46. symposium om Namn och identitet i Tammerfors i oktober 2015 og siden 
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publiceret i den efterfølgende symposierapport (Kællerød 2017a). Samme geografiske områder var 

omdrejningspunkt for en præsentation og siden publikation i tilknytning til den 16. nordiske 

navneforskerkongres, der afholdtes i Kleppe i juni 2016 (Kællerød 2017b), hvor fokus i større grad 

var rettet mod samfundsforandringer og identifikationsbehov samt deres relation til brugen af 

mellemnavne. Begge disse publikationer giver et flygtigt overblik over navnerestriktionerne i 1800-

tallet. 

Ved den 26. International Congress of Onomastic Science (ICOS) i Debrecen, Ungarn, i august og 

september 2017 præsenterede jeg et casestudy over mellemnavnebrugen hos kvinder på Mors, 

som senere vil blive udgivet i kongresrapporten (Kællerød under udgivelse). Elementer herfra 

indgår i afhandlingens analytiske afsnit. Endelig er dele af afhandlingens metodiske grundlag 

samt eksemplificeringer på, hvordan metoden og materialet kan anvendes, fremstillet i en 

kommende publikation af tidsskriftet Onoma (Kællerød & Revuelta-Eugercios under udgivelse). 

Undervejs er metodiske overvejelser og udvalgte resultater desuden blevet præsenteret og 

diskuteret ved en række foredrag på Københavns Universitet, University of Edinburgh, University 

of Glasgow, University of the Highlands and Islands (Lerwick) og Uppsala universitet. 
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2 Mellemnavne, lovgivning og forskningshistorie 

Til trods for at mellemnavnet i dag er ganske almindelig i navngivningen i Danmark, og til trods 

for den bemærkelsesværdige forandring i navnebrugen, mellemnavnet ser ud til at have stået for i 

det 19. århundrede, er det et ganske uudforsket område i den danske personnavneforskning. Der 

er aldrig foretaget en større systematisk undersøgelse af den danske mellemnavnebrug, hverken i 

et historisk eller et nutidigt perspektiv. Generelt kunne mere forskning i efternavnetypologiske 

navne i Danmark være nyttigt. De studier, der er foretaget inden for området, begrænser sig til en 

række casestudies eller studier af specifikke slægtsnavnetyper. Afhandlingens fokusområde er 

dermed ganske enestående i personnavneforskningen. 

I det følgende vil hovedtrækkene af en række studier over efternavnetypologiske navne blive 

gennemgået. Først fokuseres på dansk personnavnelovgivning og den danske forskningshistorie, 

denne afhandling på mange områder ligger i direkte forlængelse af. Personnavnelovgivningen i 

Danmark har flere fællestræk med lovgivningen i andre nordiske lande, ikke mindst Sverige og 

Norge, hvor lovteksterne ligefrem er inspireret af hinanden. Der findes dog væsentlige forskelle, 

også med hensyn til mellemnavne, og derfor præsenteres den relevante lovgivning i det øvrige 

nordiske sprogområde, Sverige, Norge, Færøerne og Island. Samtidig introduceres studier over 

mellemnavnebrug, i det omfang jeg har kendskab til, sammen med udvalgte undersøgelser af 

andre efternavnetypologiske navne. Da en del af de efternavnetypologiske navne, der i slutningen 

af det 19. århundrede er integreret i den danske navnebrug, har sin oprindelse i Tyskland, 

Nederlandene og Flandern samt Storbritannien, vil en mindre række artikler og udvalgte værker 

om efternavnetypologiske navne i det vestgermanske område ligeledes blive præsenteret. 

2.1 Mellemnavne og andre efternavnetypologiske navne i Danmark 

I Danmark blev termen mellemnavn første gang anvendt i personnavnejuridisk henseende i 1960, 

hvor det i Betænkning om en ny lovgivning om personnavne (BLP 1960) lyder: “Efter de 

nugældende regler er der intet til hinder for, at der som fornavn (mellemnavn) kan tillægges et 

barn en andens beskyttede familienavn, uanset om barnet eller dettes familie har tilknytning af 

nogen art til dette navn” (BLP 1960 s. 17 (jf. s. 33)). Det beskrives sammesteds, at mellemnavnet 

ikke udgør et element i et familienavn, men at det i juridisk forstand er et fornavn (ibid.). Tilbage i 

1904 blev Danmarks første egentlige navnelov, Lov om Navneforandring (LN 1904), vedtaget, hvor 

et hovedformål var at beskytte eksempelvis adelige og borgerlige slægtsnavne mod misbrug (LN 

1904 § 2 (jf. Lerche Nielsen 2007 s. 96 f.)). Udvalget bag lovbetænkningen i 1960 har været 

opmærksom på, at disse beskyttede familienavne blev negligeret, særligt da “[e]rfaringerne har […] 

vist, at mellemnavne af den art hyppigt bliver benyttet, som om det var bærerens slægtsnavn, selv 

om han er ganske uberettiget til en sådan navnebrug” (BLP 1960 s. 50). Betænkningen fra 1960 

førte til, at der i 1961 blev vedtaget en ny navnelov, Lov om Personnavne (LP 1961), der trådte i 
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kraft ved indgangen til 1962. Her var reglerne skærpet i en sådan grad, at det kun var “…tilladt 

som mellemnavn at tillægge et barn faders eller moders mellemnavn eller et navn, der efter § 8, 

nr. 1, kunne tillægges barnet ved navnebevis” (LP 1961 Kapitel 3 § 14, stk. 1). Den paragraf, der 

henvises til, omhandler navne, der “…bæres eller har været båret som slægtsnavn af en […] 

forælder eller bedsteforælder” (LP 1961 Kapitel 1 § 8, nr. 1). Med navneloven fra 1961 blev de 

adgange, der var for at navngive med eller tillægge sig et mellemnavn således ændret til et 

begrænset udvalg af navne, hvor der før var fuldkommen frit spil. 

I 1981 blev en ny Lov om Personnavne (LP 1981) vedtaget i Danmark. Med loven, der trådte i 

kraft det følgende år, blev det repertoire, et mellemnavn kunne vælges ud fra, udvidet til også at 

omfatte oldeforældres slægtsnavne, samtidig med at det i lovteksten blev indført, at det navn, der 

kunne tillægges et barn som mellemnavn, ikke måtte være erhvervet i familien på grundlag af 

ægteskab (LP 1981 Kapitel 2 § 11, stk. 1 (jf. Kapitel 1 § 8, nr. 1)). En anden tilføjelse gik på navne, 

man kunne erhverve sig som efternavn eller havde en særlig tilknytning til, kunne tillades som 

mellemnavne ved ansøgning om navnebevis (LP 1981 Kapitel 2 § 11, stk. 2). 

Den seneste danske navnelov blev udfærdiget i 2005 og trådte i kraft den 1. april 2006. 

Generelt står Navneloven 2005 for en mere liberal lovgivning end forgængerne, ikke mindst i 

forhold til mellemnavne. I praksis blev mellemnavnet jævnstillet med efternavnet, da det i 

lovteksten lyder, at et navn kan tages som efternavn, hvis det “…er eller har været ansøgerens 

mellemnavn” (Kapitel 1 § 4, nr. 3). Denne lovændring mødte modstand fra adelsslægter, der 

opfattede det som forsømmelse af adelige navne, da ikke-adelige personer kunne bære et adeligt 

slægtsnavn som mellemnavn, der efter den nye lovgivning kunne antages til et efternavn (Sylvest 

Nielsen 2008 s. 15). 

Mulighederne for at tage et mellemnavn blev samtidig udvidet, og foruden forældres, 

bedsteforældres og oldeforældres efternavne, blev nu også deres mellemnavne, og tipoldeforældres 

slægts- og mellemnavne tilgængelige (Navneloven 2005 Kapitel 2 § 11, nr. 3). Af andre områder, 

hvor der skete en liberalisering, kan nævnes, at det blev muligt at tage fornavne, uanfægtet 

hvilket køn det pågældende navn måtte betegne, som mellemnavne (ibid., nr. 4), ligesom det blev 

muligt at tage en ægtefælles mellem- eller efternavn som mellemnavn, såfremt denne ægtefælle 

gav sit samtykke (ibid, nr. 7). Siden Navneloven 2005 trådte i kraft, er der foretaget nogle 

justeringer, blandt andet med Lov om ændring af navneloven i 2009, hvor det blev muligt at 

ansøge om at tage en afdød ægtefælles mellemnavn. Michael Lerche Nielsen (2007 og 2016) giver 

en mere detaljeret oversigt over de danske navnelove, mens der henvises til kapitel 3.2.3 for en 

udførlig gennemgang af de danske navnerestriktioner, der gik forud for navneloven i 1904, og som 

har haft indflydelse på mellemnavnebrugen under den periode, der er i afhandlingens søgelys. 

I videnskabelig sammenhæng blev termen mellemnavn taget i brug i 1965 af Eva Villarsen 

Meldgaard, da hun i sit appendiks til et studie over navnebrugen i Skast Herred i Sydvestjylland 

har oplistet en række eksempler på mellemnavne i undersøgelsens kildemateriale, uden at der 
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dog gives en forklaring på termen (Meldgaard 1965 s. 115 f.). Den videnskabelige definition blev 

først givet på NORNAs 8. symposium om Personnamnsterminologi, der fandt sted i Lund i 1981, 

hvor Birte Hjorth Pedersen slutter, at “[e]t mellemnavn er det eller de navne i en persons navn, 

der står efter det sidste fornavn og før efternavnet. Mellemnavnet skal være 

slægtsnavnetypologisk” (1983 s. 84). Som nævnt er en så entydig definition problematisk, da 

slægtsnavnetypologiske navne kan stå før et fornavnetypologisk, ligesom definitionen ikke tager 

højde for kønsmodsatte fornavne i anvendelse som mellemnavn. 

Problematikken omkring definitionen af mellemnavnet demonstreres i Personnavne. 

Betænkning afgivet af Navnelovudvalget (2004), der ligger til grund for Navneloven 2005. I 

betænkningen lyder det: “Mellemnavne har i almindelighed karakter af et efternavn, men placeres 

efter fornavnet og inden efternavnet. I praksis er karakteren af mellemnavne imidlertid på visse 

punkter uklar” (s. 44). Med Navneloven 2005 blev der som nævnt givet adgang til, at en person 

kunne tage ethvert fornavn som mellemnavn, uden hensyn til hvilket køn, et pågældende navn 

normalt kunne betegne. Dette betyder, at et mellemnavn i praksis kan defineres mere åbent, da 

det ikke behøver “…at have karakter af et efternavn, men kan også have karakter af et fornavn…” 

(Estrup & Aarø-Hansen 2006 s. 135). Den uklarhed, der nævnes i betænkningen fra 2004 er dog 

stadig tilstede, og ifølge Bent Jørgensen (2013) skyldes den hovedsageligt, at der i forhold til 

mellemnavne opereres “…med en ren positionsbestemmelse og med en typebestemmelse” (s. 13). 

Jørgensen argumenterer for at opgive betegnelsen mellemnavn, så man alene holder sig til en 

typemæssig inddeling i fornavne og efternavne, da den positionsmæssige bestemmelse er uskarp i 

forhold til en kategorisering af navne (ibid.). En del af rationalet bag dette er, at Jørgensen 

opfatter det som en kunstighed, når to navne forbundet med bindestreg, eksemplerne er Vedel-

Simonsen og Møller-Holst, administrativt og lovmæssigt anses som ét navn, mens Lerche Nielsen 

eller Stubbe Teglbjærg opfattes som to navne. I det talte sprog skelnes der ikke mellem disse 

udtryksmåder, da der uanfægtet bindestregen vil være trykløshed ved den første navnekomponent 

og hovedtryk på den sidste (ibid. s. 14). I Danmark kan vi juridisk set kun have ét efternavn (jf. 

Navneloven 2005 Kapitel 1 § 8 og § 10), hvorfor begrebet mellemnavn synes at være nødvendig af 

administrative grunde, om end det kan synes problematisk i forskningsøjemed. 

Endnu mere komplekst bliver det, når den almene opfattelse af mellemnavne drages ind. Den 

gængse opfattelse af et mellemnavn er, at det er det eller de navne, der står efter det første 

fornavn og før efternavnet i en persons onomastiske profil, uanset navnets typologi (Meldgaard 

1983 s. 116). Denne kompleksitet illustreres også i ODS, hvor et mellemnavn i bind 13 fra 1932 

defineres som “…de(t) mellemste af en persons navne” (ODS, Mellemnavn), hvorefter de 

fornavnetypologiske navne Christian og Sigurd samt det efternavnetypologiske Gardelup gives som 

eksempler på mellemnavne (ibid. (jf. Meldgaard 1983 s. 116)). 
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2.1.1 Forskning vedrørende danske mellem- og efternavne  

Som det er antydet ovenfor, er mellemnavne et ganske overset område i den danske 

personavneforskning. Brugen af fornavne samt kulturelle strømninger, der har påvirket 

fornavnemoden gennem tiderne, har haft en mere fremtrædende plads i forskningsområdet, end 

studier over efternavnebrugen. Dog findes undersøgelser, der involverer brugen af navne, der 

modsvarer det, vi i dag betegner som mellemnavne, ligesom en række studier over slægtsnavne og 

tilnavne findes. I det følgende berøres Torben Kisbyes studie over identifikationsmodeller (1979) og 

Bent Jørgensens artikel om dobbelte efternavne (2013) mindre flygtigt end de følgdende studier, 

da disse har særlig relevans for afhandlingens tematik (jf. kapitel 4). 

Den første undersøgelse, der her skal nævnes, er Torben Kisbyes »Alfred Dreyfus Nielsen«. 

Identifikationsmodeller i dansk navneskik – belyst ved drengenavne i Århus 1800–1950 fra 1979. 

Her behandles den type personnavne, der er “...lån af en berømtheds navn med identifikation for 

øje” (Kisbye 1979 s. 82). Ifølge Kisbye er dette en navnetype, der begynder at vinde indpas i den 

brede del af befolkningen fra midten af 1800-tallet, men som langt tidligere findes i adelige og 

borgerlige familier (ibid.). Undersøgelsen har til formål at udforske “…navnelånsfænomenets ret 

pludselige udbredelse fra midten af 1800-tallet, og […] dets sociale bevægelse fra borgerligt regie 

til senere fastholdelse som typisk for de lavere sociale klasser” (ibid.). Kisbye forklarer, at 

navnetypen er særlig frekvent i kombination med et -sen-efternavn, og at disse navne i forbindelse 

med urbaniseringen har fået en lavere social status; -sen-efternavnene har i byerne medført en 

anonymitet, hvorfor disse navnebærere har det større identifikationsbehov (ibid. s. 84 (jf. kapitel 

3.4 og 5.4)). Koblingen mellem identifikationsmodellerne og sociale klasser er interessant, da det 

viser sig, at de fattige søger identifikation med adelen, mens det i borgerskabet er navne indenfor 

videnskab og kunst, der bliver anvendt (Kisbye 1979 s. 84). Kisbye giver en lang række eksempler 

på identifikationsmodeller, der er fundet i det undersøgte navnestof, inddelt i kategorier som 

eksempelvis ‘klassiske navne’, ‘opfindere og videnskabsmænd’, ‘opdagelsesrejsende’, ‘socialister og 

arbejderførere’ og ‘forfattere’. De præsenterede identifikationsmodeller kan både være fornavne- og 

efternavnetypologiske, ligesom de kan optræde i såvel fornavne- som mellemnavneposition. Nogle 

af undersøgelsens navne kan derfor betragtes som mellemnavne ud fra et nutidigt perspektiv, 

eksempelvis i onomastiske profiler som Andreas Løvenskjold Thybo, Alfred Dalgas Larsen, Palle 

Egede Meyer, Herluf Trolle Rasmussen, Gustav Adolf Bjørnstjerne Olsen. 

Kisbyes undersøgelse har visse begrænsninger. Identifikationsmodellerne belyses dels alene ud 

fra navnestof i byen Aarhus, og viser således ikke, om, og i så fald i hvor stor grad, en tilsvarende 

navngivningspraksis findes på landet, dels behandles kun navngivningen af drengebørn, hvilket 

forklares ved, at “…behovet for […] praktiske distinktive træk må have været stort […]. Det kunne 

gøres nemmest og mest hensigtsmæssigt ved dåben, og det var drengene der fik dem” (Kisbye 

1979 s. 83). En stor del af de mulige identifikationsmodeller er imidlertid udeladt, da de ikke 

umiddelbart lader sig identificere og derfor er vanskelige at påvise (ibid. s. 101), og det er samtidig 
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vigtigt at huske på, at navngivningsmotiver ændrer sig over tid. Kisbye belyser denne problematik 

ved fornavnet Kim (ibid. s. 102), men lignende mekanismer kan være på spil med hensyn til 

mellemnavnene. Eksempelvis nævnes det, at “[m]ange med navnet Andersen i 1940’erne tillægger 

deres barn et Norman(n) efter komponisten Kaj Normann Andersen…” (ibid. s. 100). Det synes 

oplagt, at der vitterlig er tale om opkaldelse efter komponisten, men det kan vel ikke udelukkes, at 

der undertiden er tale om opkaldelse efter en anden person, hvis det da overhovedet er 

opkaldelse, der er på færde. 

I Bent Jørgensens artikel Det dobbelte efternavn i Danmark før år 1800 fra 2013 gives en kort 

historisk gennemgang af brugen af mellemnavne i Danmark. Da Jørgensen som omtalt ovenfor 

anser termen mellemnavn som problematisk, omhandler artiklen ‘dobbelte efternavne’, men i 

praksis modsvarer førstekomponenten i et dobbelt efternavn (oftest) et mellemnavn. Der nævnes 

to eksempler på onomastiske profiler fra 1400-tallet, der i deres opbygning, primærpatronym 

efterfulgt af et tilnavn eller et slægtsnavn, ligner dobbelte efternavne. Det er imidlertid først ved 

indførelsen af det faste slægtsnavn hos adelen i 1526, at navnetypen er blevet mere almindelig, 

først i adelige kredse, siden blandt præstestanden og borgerskabet og til sidst også blandt 

bondestanden (Jørgensen 2013 s. 14). I forbindelse med indførelsen af to nye adelstitler, grever og 

friherrer, i 1671 har standardprivilegier fastslået, at en kvinde af greve- eller friherreslægt ved 

giftemål med en greve eller friherre har skullet føre sit slægtsnavn med i ægteskabet, hvorved et 

nyt dobbelt slægtsnavn opstår (Jørgensen 2013 s. 15 (jf. kapitel 3.2.2)). 

Jørgensen berører Kisbyes netop omtalte identifikationsmodeller, men har fokus på opkaldelse 

efter familiemedlemmer, hvortil termen idolnavne overføres. Hos Kisbyes behandles denne type 

opkaldelse kun ganske flygtigt, og det fremgår ikke entydigt, om denne form for opkaldelse af 

forfatteren betragtes som et idolnavn (Kisbye 1979 s. 82). Som eksempler giver Jørgensen Claus 

Sehested Kaas og Herluf Trolle Daa, der må have navn efter familiemedlemmerne Claus Sehested 

og Herluf Trolle, således at der er tale om “…rendyrket opkaldelse ved fuld identifikation” 

(Jørgensen 2013 s. 21). Denne type opkaldelse kan være vanskelig at konstatere, ikke mindst i de 

lavere sociale lag, da det ofte kræver en grundig indsigt i den opkaldtes slægtsforhold. 

Det dobbelte efternavn vinder hurtigt indpas i borgerlige kredse, i første omgang særligt i 

præstestanden, hvilket Jørgensen forklarer som mulig inspiration fra navngivningsprincipperne i 

adelstanden (Jørgensen 2013 s. 21 f.). Et eksempel, der gives, er Oluf Borch Schouboe, hvor 

navnet Borch skyldes navnebærerens bedstemor på moderens side, Anne Olufdatter Borch, datter 

af Oluf Clausen Borch, der var præst i landsbyen Bork (ibid. s. 22). Jørgensen giver flere 

eksempler på opkaldelse efter en forfader efter identifikationsmodeller indenfor præstestanden, 

men også udenfor præstestanden ses en lignende navngivning, hvor Jørgensen finder “… en 

betydelig overvægt af morfædre repræsenteret i den familiebaserede opkaldelse efter 

identifikationsmodellen…” (ibid. s. 24). Der gives dog eksempler på andre familierelationer samt 

eksempler på opkaldelse ved identifikation gennem afdød tidligere ægtefælle og opkaldelse, der 
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ikke viser familie- eller slægtskabsrelationer (ibid. s. 25 f.). Afslutningsvis fremlægger Jørgensen et 

par mindre undersøgelser vedrørende den faktiske brug af de dobbelte efternavne i 1700-tallet og 

konkluderer, at fast brug af navnetypen til en hel børneflok er sjælden, og at det dobbelte 

efternavn ved indgangen til det 19. århundrede “…takket være den meget udbredte 

morfaridentifikation i udpræget grad er opbygget med kvindesidens efternavn først, en tendens 

der i løbet af 1800-tallet forstærkes af bestemmelserne om fast familienavn” (ibid. s. 29). 

En stor del af de slægtsnavne, der er i brug i dag, har sin oprindelse i ældre, uofficielle 

tilnavne. Netop binamn och släktnamn var temaet ved NORNAs tredje symposium, der afholdtes i 

Uppsala i 1974, hvor John Kousgård Sørensenholdt holdt oplægget Tilnavne og slægtsnavne. Et 

diskussionsoplæg (1975). Oplægget afspejler en tid, hvor personnavneforskningen endnu har 

været en forholdsvis ny disciplin, hvor der har været definitionsproblematikker, der endnu ikke 

var løst. Med oplægget har Kousgård Sørensen som sit primære formål at “…pege på nogle 

opgaver, som (…) ikke er blevet løst, [og] stille nogle spørgsmål i højere grad end at give svarene…” 

(Kousgård Sørensen 1975 s. 111). 

Med hensyn til definitionen af tilnavne og slægtsnavne peger Kousgård Sørensen på relationen 

mellem navnets indhold, egenskab eller funktion, og denotatum, navnebæreren. Ved et tilnavn er 

navnebæreren karakteriseret ved det, navnet konnoterer, hvorved det med Kousgård Sørensens 

ord har en individualkarakteriserende funktion (ibid. s. 112). I modsætning til tilnavnet går 

slægtsnavnet i arv og viser et tilhørsforhold, men altså ikke karakteriserer den individuelle 

navnebærer, hvorfor dets funktion er individualbenævnende (ibid.). Termen individualbenævnende 

skifter Kousgård Sørensen ud til individualklassificerende i forbindelse med en diskussion på 

NORNA-symposiet om personnavneterminologi i Lund i 1981 (Kousgård Sørensen 1983a s. 30). 

Brugen af patronymer illustrerer ganske udmærket denne differentiering, da primærpatronymer, 

der er en type tilnavn, navnebæreren er født med, karakteriserer denotatum som datter eller søn 

af den person, hvis fornavn udgør stammen i primærpatronymet, mens det sekundære patronym 

benævner denotatum som tilhørende slægten, mens navnets indhold er hult. De to navnetyper 

adskiller sig ifølge Kousgård Sørensen også syntaktisk ved, at slægtsnavnet kun kan være 

efterstillet fornavnet, mens tilnavnet kan være placeret både før og efter (1975 s. 114). I oplægget 

bruges termen mellemnavn ikke, men i note 1 (ibid.) nævnes slægtsnavne med to (eller flere) 

navnekomponenter, der, uanset bindestreg eller ej, af Kousgård Sørensen betragtes som en 

enhed. Kousgård Sørensens oplæg omhandler desuden bevægeligheden mellem tilnavne og 

slægtsnavne. Det er yderst almindeligt, at et tilnavn overgår til at være slægtsnavn, mens den 

omvendte proces er mere sjælden (ibid. s. 116 f.). Endelig diskuteres brugen af slægtsnavne og 

tilnavne, og det foreslås, at årsagerne bag brugen af navnetyperne i noget omfang er de samme, 

da blandt andet identifikation og siden konvention synes at være væsentlige faktorer for begge 

(ibid. s. 118 ff.).  
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Atten år senere var slægtsnavne igen på tapetet ved et NORNA-symposium, denne gang under 

overskriften Slektnamn i Norden, der afholdtes i Oslo i 1992. Her stod Vibeke Dalberg for oplægget 

Fra tilnavn til slægtsnavn, der tematisk ligger i direkte forlængelse af Kousgård Sørensens oplæg 

fra 1974. Dalberg diskuterer i oplægget tilnavne og slægtsnavne “…ud fra terminologiske og 

klassifikatoriske synspunkter” (Dalberg 1995 s. 9). Dalberg tager udgangspunkt i det sproglige 

indhold i termerne, hvorved et tilnavn indicerer, at det er føjet til et navn, der i forvejen bæres af 

den pågældende person (ibid.), mens et slægtsnavn ikke henviser til navnebærerens begreb, men 

et tilhørsforhold, altså en omstændighed, der omhandler navnebæreren (ibid. s. 13). 

Kristians Halds tobindsværk Personnavne i Danmark i oldtiden (1971a) og middelalderen (1974) 

omhandler fortrinsvis den danske fornavnebrug, men i det afsluttende kapitel omtales også 

brugen af tilnavne og patronymer i perioden (Hald 1974 s. 91 ff.). En gruppe middelalderlige 

tilnavne er temaet i Rikard Hornbys Dyrenavne brugt som tilnavne i middelalderen (1974). Hornby 

finder, at tilnavnene optræder i alle samfundslag, og ved en sammenligning med navne i 

telefonbogen for København 1973 konstateres det, at mere end en fjerdedel af navnene er i brug 

som slægtsnavne i moderne tid (ibid.). Tilnavnene, der alle relaterer sig til fauna, er inddelt i flere 

kategorier af pattedyr, eksempelvis ‘heste’, ‘kvæg’, ‘katte’ og ‘ræve’, samt ‘fugle’ (den største 

kategori), ‘fisk’, ‘insekter’, ‘fabeldyr’ og ‘latinske navne’. Artiklen slutter med at give forslag til 

motiver bag visse tilnavne (ibid. s. 43). 

I betænkningen Dansk Navneskik (DN) fra 1899, der lå bag navneloven af 1904, er givet en 

udførlig beskrivelse af de folkelige tilnavnes karakter og betydning, samt en redegørelse for deres 

brug i de danske egne. Det fremgår gennemgående i betænkningen, at kommissionen bag gerne 

har set, at flere tilnavne tages i brug som slægtsnavne, og begrunder nødvendigheden af en 

navnelov ved, at “…den danske Navneskik […] lider af at være ensformig, upraktisk og uskøn i en 

saadan Grad, at man vanskelig skal finde dens Lige andensteds” (DN s. 132). Kommissionen 

underbygger dette udsagn med henvisning til udbredelsen af -sen-navne i de fire største 

købstæder i Danmark, hvor mellem 46 % (København) og 75 % (Odense) af indbyggerne bærer et 

navn af denne type (ibid. s. 132 ff.), mens det “[f]or Landbefolkningens Vedkommende ser […] 

endnu langt sørgeligere ud” (ibid. s. 135). 

Fra 1945 stammer Alfred Thomsens undersøgelse Vore Slægtsnavne, hvor forfatteren giver sine 

betragtninger over den første tids praksis under navneloven af 1904. Udfaldet af navneloven synes 

ikke at være tilfredsstillende, da der ganske vist “..er bevilget nogle tusinde ny Navne i de forløbne 

40 Aar, men noget definitivt Opgør med -sen Navnene har endnu ikke fundet Sted” (Thomsen 

1945 s. 63). Forud har Thomsen blandt andet redegjort for den aktuelle brug af -sen-navne, dog 

begrænset til alene at omfatte København, hvor han finder en forholdsmæssig ringe nedgang i 

brugen af disse navne i perioden 1898 til 1943 (ibid. s. 22). Som et kuriosum kan nævnes, at 

Thomsen trods nyttige redegørelser for brugen af blandt andet ‘danske stednavne’, ‘øvrige 

nordiske navne’, ‘tyske (og fortyskede) navne’ og ‘latiniserede og græciserede navne’, i sit forord 
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gør opmærksom på, hvor vanskeligt og omfangsrigt et emne, han har givet sig i kast med. Således 

indleder han sin bog med: “Det er ikke uden Betænkelighed, at jeg overgiver nærværende Arbejde 

til Offentligheden; thi jeg er mig vel bevidst, at min Undersøgelse er langt fra at kunne betegnes 

som et fuldkomment Værk. Det bør derfor betragtes som et første Forsøg, der vil kunne danne 

Grundlag for en mere omfattende Undersøgelser” (Thomsen 1945 s. 5). 

Med sin artikel De danske slægtsnavnes historie i nyere tid giver Eva Villarsen Meldgaard 

(1984) et indblik i nogle generelle træk i brugen af efternavnetypologiske navne i Danmark. 

Meldgaard kommer blandt andet ind på den problematiske brug af andre familiers beskyttede 

slægtsnavne som mellemnavne, der har fundet sted allerede fra slutningen af det 19. århundrede. 

Året før gav Meldgaard i den føromtalte artikel Moderne dansk personnavneskik – fornavne, 

mellemnavne, slægtsnavne (1983) et indblik i datidens aktuelle navnebrug. Meldgaard påpeger, at 

der fortsat er en yderst uniform slægtsnavnebrug i Danmark, da det fra CPR-registerets EDB-

lister kan udledes, at 64 % af den danske befolkning i 1970 har båret et af de 50 hyppigste 

slægtsnavne til trods for, at der er over 85.000 forskellige slægtsnavne til rådighed (Meldgaard 

1983 s. 113). Praksissen med mere end ét slægtsnavn, der tidligt findes i adelsstanden og 

borgerskabet, omtales under et afsnit om mellemnavne. Her slutter Meldgaard, at “[d]isse 

navnekombinationer er […] forskellige fra den moderne kombination af mellemnavn og slægtsnavn 

derved, at det første led i navnekombinationen ikke anvendes som middel til at identificere en 

person” (ibid. s. 116). Meldgaards formulering er en anelse uklar, da det ikke fremstår entydigt, 

om det er første led i adelsstandens dobbelte slægtsnavne eller de moderne mellemnavne, der ikke 

benyttes til identificering. Imidlertid synes påstanden under alle omstændigheder at være 

upræcis, da adelsstandens slægtsnavne jo netop identificerer navnebæreren som medlem af den 

pågældende slægt, mens de moderne mellemnavne ofte identificerer individet ved blandt andet at 

indsnævre mængden af personer, der bærer et homonymt navn. Mellemnavnet Fugl i Ole Fugl 

Nielsen har derfor en identificerende funktion, og det adskiller navnebæreren fra personer med 

navnet Ole Nielsen. 

Slægtsnavne dannet af stednavne er belyst af John Kousgård Sørensen i artiklen Stednavne 

som efternavn (1985). Navne på enkeltgårde og huse er den form for stednavne, der hyppigst er 

anvendt som efternavn, fulgt af landsbynavne, købstadsnavne og mere sjældent områdenavne (s. 

241). Kousgård Sørensen demonstrerer, hvordan navnetypen forekommer i de højere sociale 

samfundslag, dog relativt sjældent, frem til midten af det 13. århundrede, hvorefter de vinder 

større indpas i de følgende århundreder, dog fortsat hovedsagelig blandt adelen og borgerstanden 

(ibid. s. 245). Efter at tyske og franske indvandrere føjer nye navne til i borgerstanden i løbet af 

1600- og 1700-tallet, bliver brugen af stednavne i 1800-tallet mere almindeligt blandt bønder, ofte 

determineret ved navnebærerens fødested eller bopæl (ibid. s. 246 ff.). 

I artiklen Adelens brug af faste slægtsnavne før og efter Fr. I’s forordning af 1526 giver Susanne 

Vogt (2005) et overblik over den højere sociale stands brug af fikserede slægtsnavne. Med 
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forordningen blev det pålagt, at alle adelige, “…der førte det samme våben, skulle føre ens 

slægtsnavn” (Vogt 2005 s. 383). I undersøgelsen sammenholdes lister over ydere af landhjælp fra 

henholdsvis 1520 og 1543, og det fremgår heraf, at den kongelige forordning havde ringe effekt (jf. 

kapitel 3.2.1 og 3.2.2). Et andet casestudie er Kousgård Sørensens Danmarks “lærde” 

slægtsnavne fra 1980, hvor der foretages en sammenligning mellem middelalderlige latiniseringer 

af personnavne og de latiniserede, og i mindre udstrækning græciserede, navne i humanisttiden, 

både hvad angår motiv og form. Kousgård Sørensen finder, at med undtagelse af patronymer blev 

tilnavne sjældent latiniseret i middelalderen, mens både tilnavne og slægtsnavne ofte blev det i 

humanisttiden (Kousgård Sørensen 1980 s. 164), blandt andet ved oversættelse af stednavne som 

Pontoppidan (Broby) og erhvervsbetegnelser som Faber (Smed) (ibid. s. 167 (jf. kapitel 3.2.1)). 

Af nyere dato er Per Billesøs 20.000 slægtsnavne i Danmark fra 1999, der giver “…et 

øjebliksbillede af alle navnebærere i Danmark i begyndelsen af 1999” (Billesø 1999 s. 6). Værket 

giver ingen omtale af slægtsnavnene, men er udover en kort indledning, hvor der blandt andet 

præsenteres lister over de 100 almindeligste navne og de 15 almindeligste præpositionsnavne med 

henholdsvis de og von, et rent statistisk overblik over de 20.000 almindeligste slægtsnavne i 

Danmark, opgjort i seks geografiske områder (hovedstaden, øvrige Sjælland og Bornholm, Fyn, 

Sønderjylland, Midtjylland og Nordjylland) samt det totale antal navnebærere. 

Beskrivelser af slægtsnavneforhold i mere lokalt perspektiv er blandt andet foretaget af Birgit 

Eggert i Broder, Fedder og Elmigret – personnavne med sønderjyske træk (2015), hvor dobbelte 

efternavne med et patronymnavn som førstekomponent betegnes som “…karakteristiske for det 

sønderjyske område” (s. 174). Sønderjylland er også i fokus i Georg Søndergaards artikel Tychsen 

Ehmsen, Hansen Jakobsen og Olesen Larsen. Om de sønderjyske “dobbelte” -sen-navne (1988), og 

heraf fremgår det, at mere end halvdelen af godt halvtredstusinde personer, der er registreret med 

dobbelte -sen-navne i CPR-registeret fra 1968 og frem til undersøgelsens affattelsestidspunkt, er 

født i Sønderjylland (s. 20). Begge disse undersøgelser ligger i forlængelse af et afsnit i Peter 

Jørgensens undersøgelse, der ellers omhandler Fornavne i Brede sogn gennem 100 år (1951). I et 

afsnit om slægtsnavne beskrives det, at skikken med ægte patronym i et vist omfang er fortsat i 

Sønderjylland, efter at faste slægtsnavne blev indført. Ægte patronymer er særligt hos drenge 

blevet indskudt foran efternavnet (Jørgensen 1951 s. 38). Georg Søndergaard står bag endnu en 

artikel om Egnskarakteristiske slægtsnavne i Danmark (1986), der hovedsageligt vedrører brugen 

af tilnavne og slægtsnavne på Lolland-Falster, dels med udgangspunkt i områdets navnebrug, 

som den beskrives i Dansk Navneskik (1899), dels ud fra analyser af slægtsnavnemateriale fra 

1976 (Søndergaard 1986 s. 109 ff. og 115 ff.). Etnologen Poul Balle-Petersen har anskuet 

Efternavnet som kulturelt kendetegn. Om navneskik blandt borgere og bønder i første halvdel af 

1800-tallet med eksempler fra Køge-egnen (1978), og han viser, at brugen af slægtsnavne stiger i 

købstaden Køge i den undersøgte periode fra omkring år 1800 til 1845, mens der ikke synes at 

være en lignende udvikling i landsognene (Balle-Petersen 1978 s. 128 f.). 
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Af ældre dato kan nævnes Carl Klitgaards Personnavne og Slægtsnavne i Vendsyssel (1940), 

Niels P. Bjerregaards Navneskik og Navne i Ommersyssel (1941) og M.P. Ejerslevs Slægtsnavne paa 

Mors (1941). I sidstnævnte bemærker Ejerslev, at -sen-navnene på Mors ikke har “…den Overvægt 

over de andre Navne, som de har andre Steder…” (Ejerslev 1941. s. 30). Ejerslev beviser dette ved 

at undersøge navne fra telefonbøger på Mors og andre udvalgte jyske lokaliteter, og han finder, at 

det kun er godt 40 % af navnene på Mors, der er -sen-navne, mens tallet i de øvrige områder 

overgår 50 % (ibid. s. 31 f.). I P. Petersens Lolland-Falsters Navnebog (1902) præsenteres materiale 

vedrørende tilnavne blandt bondestanden på øerne, og her er hovedvægt på perioden 16. til 19. 

århundrede. Bogens hovedindhold udgøres af lister over de anvendte bondetilnavne, som de kan 

udledes af blandt andet forskelige jordebøger og fæsteprotokoller (Petersen 1902 s. XXII f.), men 

derudover findes et indledende afsnit forfattet af Axel Olrik, hvori det blandt andet lyder, at 

“Bondestanden blev Gemmested for alle de middelalderlige, til Dels oldtidsfødte Navne, og har 

bevaret dem til vore Dage med stor Trofasthed og med Sans for det praktisk nyttige i deres korte, 

klangfulde Former” (Olrik i Petersen 1902 s. VI). Nævneværdig er også Gunnar Knudsens 

undersøgelse om Sydsjællandsk Navneskik ved Aar 1600 (1914). Ud fra navnelister i de ældste 

Ekstra-Skattemandtal viser Knudsen, at gårdmænd ofte har båret arvelige tilnavne, der snarere 

har fulgt gården end slægten, mens husmænd og tjenestekarle oftere har båret karakteriserende 

tilnavne (Knudsen 1914 s. 119 f.). Især behandles tilnavne, der forekommer i korresponderende 

par eller rækker, som eksempelvis Pannekage og Eggegrød eller Ploug og Harre, der af forfatteren 

betegnes som ‘Rækkenavne’ (ibid. s. 120 ff.), samt ‘kortnavne af Stednavne’, hvor et led i et 

stednavn danner stammen i et tilnavn, eksempelvis Schall af Skallerup (ibid. s. 125 ff.). 

Slægtsnavne og patronymer er titlen på en artikel fra 1981 af Torben Kisbye. Her gives et 

historisk overblik over brugen af slægtsnavne fra de middelalderlige kendingsnavne, det vil sige 

tilnavne og patronymer (s. 125), til -sen-navnenes dominans fra indførelsen af faste slægtsnavne i 

det 19. århundrede og frem til undersøgelsens affattelsestidspunkt. De danske -sen-navne er også 

i fokus i to artikler fra samme årgang af Personalhistorisk Tidsskrift. Ole Degn (2001a) beskriver i 

De danske efternavne på -sen, hvordan landbefolkningen har reageret på 1800-tallets 

navnerestriktioner. Efter en beskrivelse af de lovmæssige forhold undersøger Degn ved at udforske 

navngivningen i 28 udvalgte sogne fordelt i hele det danske rige, blandt andet om drengebørn får 

patronymer dannet til fædres fornavne (Degn 2001a s. 18 ff.). Han finder, at den traditionelle 

navngivning med primærpatronym har været særlig standhaftig i Nordjylland og på Lolland-

Falster (ibid. s. 25). Artiklen er en opfølgning og udvidelse af en tidligere undersøgelse, Jens 

Sørensens søn, Søren Jensen eller Søren Sørensen. Jyske lokalsamfunds reaktioner på navnelovene 

1828 og 1856 (Degn 1997), hvor fokusområdet, som titlen antyder, alene er de 16 jyske sogne, der 

også indgår i artiklen fra 2001. En lignende tematik er i fokus i Navnet, det er stadig Jensen af 

Karl Peder Pedersen (2001), hvor der gives en grundig redegørelse for de danske navneregler 

og -love gennem tiderne. Ifølge Pedersen er et administrativt mål om at formindske brugen 
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af -sen-navne efterhånden forsvundet. Brugen af de hyppige -sen-efternavne falder dog i nutiden, 

hvilket Birgit Eggert (2017b) har vist i Jensen, Nielsen og Sørensen – om højfrekvente efternavne i 

Danmark. Her nævnes det indledningsvist, at der i perioden 2006 til 2016 er sket et fald på seks 

procentpoint i forhold til, hvor stor en del af den danske befolkning, der bærer et af de ti hyppigste 

efternavne (s. 81). På et statistisk grundlag viser artiklen, at størstedelen af efternavneskifter i dag 

går fra et -sen-efternavn til et efternavn, der ikke ender på -sen, hvilket formodes at hænge 

sammen med et stigende ønske om individualisering (ibid. s. 90 ff.). I John Kousgård Sørensens 

tobindsværk Patronymer i Danmark, der omhandler patronymbrugen i runetid og middelalder 

(1984) samt nyere tid og nutid (1997), gives indledningsvis en oversigt over brugen af patronymer 

i forskellige sprog og kulturer (Kousgård Sørensen 1984 s. 13 ff.). Værket giver en grundig 

præsentation af forskellige patronymtyper (suffik-, fleksions- og kompositionspatronymer), der 

analyseres ud fra aspekter som oprindelse og funktion. Samlet giver værket et godt indblik i 

bevæggrunden bag brugen af navnetypen, og hvordan det er gået fra at være et identificerende 

tilnavn, og siden som sekundærpatronym er blevet gjort til slægtsnavn. Brugen af patronymer 

som fornavne er for nylig taget op af Birgit Eggert (2017c), der ved den 26. ICOS-kongres 

(International Congress of Onomastic Sciences) i Debrecen, Ungarn, i 2017 holdt et foredrag om 

patronymiske fornavne som Melsen, Gudsen og Aastredsen, der i de såkaldte Jessenske Relationer 

optræder som ‘usædvanlige fornavne’. En artikeludgivelse er undervejs (Eggert under udgivelse b). 

I et festskrift til Knud Fabricius har Gunnar Knudsen redegjort for Danmarks Gamle 

Haandværkernavne (1945). Her gives en oversigt over middelalderlige håndværkertilnavne, som 

optræder i seddelsamlingen til DgP, med datering og placering af det ældste kendte eksempel for 

de enkelte navne. Med hensyn til denne type tilnavne skriver Knudsen, at “…allerede den 

Omstændighed, at Flertallet af de danske Fagbetegnelser, f. Eks. Bødker, Garver, Skrædder, 

Snedker, og overhovedet Sammensætningerne med -mager: Buntmager, Sadelmager, Skomager o. 

s. v., er oprindelig tyske Laaneord, viser, at Haandværket i overvejende Grad hører til den 

Kulturstrøm, der er tilflydt os sydfra” (Knudsen 1945 s. 142). 

Endelig skal nævnes et par opslagsværker, hvor efternavnetypologiske navne er berørt. Andet 

helbind af det omfattende tobindsværk Danmarks gamle Personnavne (DgP) omhandler tilnavne, 

som de forekommer i middelalderlige kilder såsom diplomer, jordebøger og segl. Termen tilnavn 

omfatter her såvel “…overleverede personlige Tilnavne som nedarvede Efternavne…” (DgP 2, 

Forord), og skal altså ikke forstås analogisk med den moderne definition (jf. kapitel 1.4). I 2000 

udkom Georg Søndergaards Danske for- og efternavne, der er en samlet, dog bearbejdet og 

opdateret, udgave af forfatterens tidligere navnebøger Danske fornavne (1982) og Danske 

efternavne (1984). Denne populærvidenskabelige udgivelse består hovedsageligt af to leksikondele 

vedrørende fornavne og efternavne, men disse er dog en smule problematiske og må bruges med 

varsomhed. I visse henseende savner udgivelsen teoretisk tyngde, og nogle opslag rummer 

fejltolkninger. Som eksempel kan her nævnes navnet Corydon, der hos Søndergaard betegnes som 
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et engelsk slægtsnavn (Søndergaard 2000 s. 151), men faktisk er navnet snarest “…antaget af en 

familie i Sønderjylland i løbet af 1700-tallet” (Eggert 2011), og kan sættes i forbindelse med 

gruppen af lærde efternavne. 

2.2 Lovgivning og forskning i mellemnavne i det nordiske sprogområde 

I hele det nordiske sprogområde har patronymer traditionelt været et grundlæggende element i 

tilnavnebrugen. Imidlertid har lovmæssige indgreb ført til, at faste slægtsnavne efterhånden har 

taget over, dog med undtagelse af Island, hvor primærpatronymet fortsat er den gældende 

navnepraksis. Når fokus rettes ud mod det øvrige nordiske sprogområde, ses der fra dansk 

perspektiv både tydelige ligheder og væsentlige forskelle i brugen af såvel mellemnavne som 

efternavne. I det følgende præsenteres dele af den personnavnelovgivning, der er relevant i forhold 

til brugen af mellemnavne, samt et udvalg af den forskning, der er gjort inden for brugen af 

efternavnetypologiske navne i de enkelte lande. Men først en kort præsentation af nogle tekster, 

der generelt vedrører tilnavne- og slægtsnavnebrugen i (dele af) det nordiske sprogområde. 

I værket Familiennamengeographie. Ergebnisse und Perspektiven europäischer Forschung giver 

de svenske navneforskere Thorsten Andersson (2011) og Eva Brylla (2011) en kort oversigt over 

slægtsnavnebrugens historiske udvikling og nutidige brug i henholdsvis det vestskandinaviske 

område (Island, Færøerne og Norge) og det østskandinaviske (Sverige og Danmark). Eva Brylla 

(2016) står også bag en redegørelse for tilnavnebrugen i det nord- og vestgermanske sprogområde, 

dog med særligt fokus på nordisk-, tysk- og engelsktalende, i kapitlet Bynames and nicknames i 

The Oxford Handbook of Names and Naming. Her kommer Brylla blandt andet ind på syntaktiske 

principper for kategorien (Brylla 2016 s. 238 f.), og der præsenteres en række semantiske 

kategorier, tilnavnene kan inddeles i, med eksempler fra de forskellige sprog, artiklen vedrører 

(ibid. s. 241 ff.). Også Rob Rentenaars artikel Humanismus und Familiennamen (2002) omhandler 

det nord- og vestgermanske område. Artiklen beskæftiger sig med humanisttidens lærde navne og 

deres historiske udvikling til slægtsnavne i Nordvesteuropa. Endelig skal her nævnes to 

sammenfattende arbejder af Eva Brylla. I bogen Andersson, Pettersson, Lundström och … 

Beachman. Om nordiska efternamn i sin europeiska omgivning (2009), beskriver Brylla 

navnelovgivning og udviklinger til arvelige slægtsnavne i Tyskland og England, Sverige og i det 

øvrige Norden, mens hun i artiklen Binamn i Norden. En översikt (2012) ud fra forskellige 

perspektiver som terminologi, morfologi, semantik og genus skildrer den nordiske forskning inden 

for tilnavne. Under det fællesnordiske område skal Nordiskt Runnamnslexikon af Lena Peterson 

(2007) også nævnes. Dette opslagsværk omhandler blandt andet de persontilnavne, der optræder i 

runeindskrifter fra vikingetiden både i og uden for Norden. 
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2.2.1 Sverige 

I listen over anvendte termer i den netop omtalte bog af Eva Brylla (2009), forklares den 

svenske term mellannamn som “[e]n term som infördes i den svenska namnlagen 1982 

motsvarande det som i den äldre lagen från 1963 kallas tilläggsnamn. Mellannamnet är till sitt 

ursprung ett efternamn, som är placerat mellan förnamn och efternamn…” (Brylla 2009 s. 121). 

Umiddelbart synes definitionen af det svenske mellemnavn at være meget lig den danske, og 

termen er da også taget i brug efter dansk og norsk mønster (Brylla 2002 s. 61). Ikke desto 

mindre adskiller det svenske mellemnavn sig ved, at man ikke kan “…bära mer än ett 

mellannamn [och] [m]ellannamnet skall alltid bäras närmast framför efternamnet” (SFS 1982 § 

29). Endvidere er det svenske mellemnavn personligt, således at det ikke kan gives videre til børn 

eller ægtefælle, og derfor kan det ikke indgå i et såkaldt dubbelnamn i kombination med 

efternavnet (Brylla 1992 s. 101). Mellemnavnet har vist sig at være særlig attraktivt for kvinder, 

der ved indgåelse af ægteskab ofte har tillagt sig mandens efternavn, men beholdt sit tidligere 

efternavn som mellemnavn, hvilket ifølge Sonja Entzenberg hænger sammen navnets tilknytning 

til individets identitet (Entzenberg 2004 s. 42). 

Navnekategorierne mellemnavn og dobbeltnavn adskiller sig ifølge Brylla ved, at et mellannamn 

optræder uden bindestreg til efternavnet, mens et dubbelnamn “...är ett efternamn bestående av 

två namn, som regel förenade med bindestreck…” (Brylla 2002 s. 61), men bindestregen er altså 

ikke obligatorisk. Derved er de to kategorier ikke lette at adskille, og “…företeelsen mellannamn 

har visat sig vara svår att begripa och tillämpa både för allmänhet och myndigheter” (ibid.). 

Forvirringen omkring mellemnavnet i Sverige er taget op af Henrik Bruun Williams, der med 

udgangspunkt i sit eget navn problematiserer, hvordan mellemnavnet uhensigtsmæssigt 

behandles som om, det var et efternavn (Williams 2004 s. 155 ff.). Mellemnavnet har officielt haft 

en kort levetid i Sverige, og i den aktuelle navnelov, der trådte i kraft i 2017, optræder termen ikke 

(SFS 2016). I praksis anvendes dog fortsat navne, der modsvarer det danske mellemnavn, da 

“[d]ubbla efternamn får bildas med valfri ordningsföljd. De kan bäras med eller utan bindestreck” 

(Leibring 2013 s. 147 (jf. Leibring 2017 s. 414)). Der henvises til Brylla (1995) og Entzenberg 

(2006) for uddybning og diskussion af svensk personnavnelovgivning gennem tiderne og til 

Leibring (2017) med hensyn til den seneste navnelov. 

Det svenske tillnamn, der altså er en paraplybetegnelse hvori såvel binamn som släktnamn 

indgår (jf. kapitel 1.4), er belyst af Lennart Ryman i artiklen Messenius, Dragman och Sporrong 

(2003), der ligger i forlængelse af forfatterens afhandling Salanus, Tunström och Sporrong fra 

2002. Begge Rymans arbejder omhandler udviklingen af tillnamn i Uppsala og Uppland i 1600- og 

1700-tallet, hvor det viser sig, at universitetsprofessorer udgør den tidligste ikke-adelige gruppe, 

der bærer slægtsnavne, hovedsageligt humanistnavne (Ryman 2003 s. 47 ff. (jf. 2002 s. 120 ff.)). 

Netop humanistnavne er behandlet af Sven Blomgren, der i sin artikel Lärde släktnamn bland 

västgötastudenter i Uppsala (1984) har udforsket brugen af latiniserede navne ved Uppsala 
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Universitet i 1600- og 1700-tallet. Samme tematik og periode som Rymans arbejder er i fokus i 

Gudrun Utterströms undersøgelse Tillnamn i den karolinska tidens Stockholm (1976), der rummer 

studier over navneskikken i forskellige samfundslag i Stockholm, henholdsvis borgerlige 

rådskredse og lavsociale børnehjem. I forlængelse heraf har Utterström i Släktnamn. Tillkomst och 

spridning i norrländska städer (Utterström 1985) undersøgt slægtsnavnebrugen i det nordlige 

Sverige. Samme forfatter har i øvrigt belyst, hvordan adelsstandens navne har dannet forbillede 

for slægtsnavne i lavere sociale klasser i Släktnamn i Sverige för hög och för lag (Utterström 1995a) 

og Svenskt släktnamnsskick (Utterström 1995b). 

Ved det tidligere omtalte NORNA-symposium om Slektsnamn i Norden, der afholdtes i 1992, 

redegjorde Svante Strandberg i Tidiga släktnamn? Personnamn kring västgötska hemmansnamn 

(1995) en række personlige tilnavne blandt husmænd i Västergotland i 1500- og 1600-tallet. Han 

kunne her påvise, at mange tilnavne har relation til gårdnavne, at flere personer bærer samme 

navn, og ud fra deres koncentration og distribution stilles der spørgsmål til, om disse navne er 

eksempler på tidlige slægtsnavne. En lignende tematik blev ved samme symposium taget op af 

Inger Larsson i Tupp Lars och Mickels Anders. Om framförställda tillnamn i Nås socken, Dalarna 

(1995) og siden af Berit Sandnes i artiklen I grenselandet mellom personnavn og bebyggelsesnavn. 

Gårdsnavn, genitivellipser og andra grensetilfeller (2016). 

Den moderne tilnavnebrug er belyst af Linnea Gustafsson i Moderne vardagliga binamn i 

Sverige (2016). Her demonstreres blandt andet, hvordan binamn kan defineres og hvordan de kan 

fungere som identitetsskabende i forhold til kønsidentitet og ungdomsidentitet. Entzenbergs 

ovenfornævnte artikel Gemensamt efternamn eller var sitt? (2004) omhandler også den nutidige 

navnebrug. Her undersøges moderne efternavnevalg ved giftermål blandt par i Uppsala. 

Entzenberg konstaterer, at størstedelen følger et traditionelt mønster, hvor mandens efternavn 

tages som fællesefternavn ved indgåelse af ægteskab (Entzenberg 2004 s. 39), samtidig med at en 

undersøgelse viser, at blot 5 af 90 mener, at “...det gemensamma efternamnet ska vara 

mannens…” (ibid. s. 37). 

I Metronymika i Sverige förr och nu belyser Lena Peterson (1985) navnetypens brug fra at kunne 

symbolisere status i middelalderen, via foragtelse frem til det 20. århundrede, til at det, i 

ligestillingens navn, har vundet indpas igen (Peterson 1985 s. 28). Artiklen ligger i forlængelse af 

Metronymika i Sverige under medeltiden (Peterson 1979), hvor det blandt andet påvises, at 

metronymer ikke var ualmindelige i den middelalderlige adelsstand, men at brugen så godt som 

ophørte fra omkring år 1400 (s. 104). Lignende resultater finder nordmanden Ole-Jørgen 

Johannessen i sin grundige undersøgelse «Varr hann kendr við móður sína». Metronymika, 

metronymikonbruk og metronymikonbærere i norrøn middelalder (2001), der omhandler brugen af 

metronymer i norrøn middelalder. 

En ordbog over Sveriges medeltida personnamn (SMP) er under udgivelse. Imidlertid har det 

lange udsigter, inden de svenske tilnavne fra middelalderen publiceres. Arbejdet med tilnavne er 
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nemlig først planlagt til at blive påbegyndt efter at delene om fornavne er tilendebragt, hvor det 

seneste hæfte (17) omhandlende Iordan–Iøøs udkom i 2016 (jf. Ryman 2012 s. 96). En del af netop 

Sveriges Medaltida Tillnamn er imidlertid behandlet af Roland Brieskorn (1915) i andet hæfte af 

forfatterens Bidrag til den Svenska Namnhistorien. Første hæfte, der udkom tre år tidligere, 

omhandler Borgerliga sammansatta familjenamn (Brieskorn 1912). 

2.2.2 Norge 

Den første norske navnelov er fra 1923 (NoLP 1923), men termen mellomnavn blev først 

introduceret i Lov om Personnavn 1964 (NoLP 1964), der er forgænger for den aktuelle norske 

navnelov. Af Utkast til lov om personnavn fra 1960 (UtLP 1960) fremgår det, at et af motiverne bag 

lovgivningen i 1964 ikke var ulig motiverne bag de danske lovstramninger i samme periode: “I 

ikke liten utstrekning foregikk det et misbruk, idet barn kunne bli døpt med velkjente 

mellomnavn som barnet ingen tilknytning hadde til, og i neste generasjon kunne dette navn bli 

tatt i bruk som slektsnavn” (UtLP 1960 s. 19). Loven af 1964, med ikrafttrædelsestidpunkt den 1. 

januar 1965, var derfor restriktiv i forhold til mellemnavnet, da kun navne med tilknytning til 

familien, eller hvor et andet særligt tilhørsforhold kunne påvises, kunne tages som mellemnavn 

(NoLP 1964 § 16). Loven blev revideret af flere omgange, hvoraf lovændringerne i 1979 var mest 

omfangsrige (jf. Austbø 1986 s. 14 ff.). 

I den aktuelle navnelov Lov om personnavn (NoLP 2002), der trådte i kraft i 2003, lyder det 

meget kortfattet om mellemnavnet: “Navn som kan tas som etternavn, kan tas som 

mellomnavn” (NoLP 2002 § 9), hvilket i praksis vil sige, at udover efternavne man har en 

familiemæssig relation til, kan alle efternavne, der bæres af mere end 200 personer, tages som 

mellemnavn (NoLP 2002 § 3 (jf. § 4)). Navnet skal altså være efternavnetypologisk, men det 

behøver ikke nødvendigvis at være relateret til familien. Af den udredning, der er gået forud for 

navneloven, fremgår det, at mellemnavnet positionsmæssigt bestemmes ved, at det “…settes 

mellom fornavnet og slektsnavnet” (NOU 2001 s. 35). Som det er tilfældet i Danmark, er der ingen 

begrænsning for, hvor mange mellemnavne man kan bære. I udredningen er det ekspliciteret, at 

mellemnavnet “[i] motsetning til fornavn og slektsnavn er […] et »unødvendig« navn sett fra det 

offentliges synspunkt” (ibid.), og at der ikke er pligt til at bruge navnet, såfremt man bærer et. 

Mellemnavnet i Norge er personligt, og det kan som udgangspunkt ikke overføres til ægtefælle og 

børn, hvoved det adskiller sig fra det dobbelte efternavn, der kan nedarves. Ifølge norsk lovgivning 

skal doble etternavn forbindes med en bindestreg, men i forhold til lovtekstens § 3 vedrørende 

‘frie, beskyttede og nye etternavn’ og § 4 vedrørende ‘avledede etternavn’ regnes de som to adskilte 

efternavne (NoLP 2002 § 7). 

Alligevel synes der at være forvirring omkring, hvad et mellemnavn er, da det ofte forveksles 

med et andet (eller senere) fornavn eller en del af et dobbelt efternavn (Utne 2012 s. 116 f. (jf. 

Utne 2015 s. 31 ff. og Svanevik 1991 s. 122 f.)). At mellemnavnet og det dobbelte efternavn 
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forveksles, kan ikke undre, og da slet ikke siden den nu obligatoriske bindestreg i det dobbelte 

efternavn først blev introduceret i forbindelse med den seneste lovgivning. Indtil da 

differentieredes de to navnetyper alene ved, at mellemnavnet var underordnet efternavnet, mens 

de to komponenter i et dobbelt efternavn var sidestillede og som regel blev brugt sammen, uanset 

om de optrådte med eller uden bindestreg (Utne 2004 s. 227). Det fremgår af Ivar Utnes artikel 

Praktisering av personnamnlova. Slektsnamn og mellomnamn (1999), at der forud for den nye 

norske navnelov er foregået en liberalisering med hensyn til godkendelse af mellemnavne og 

efternavne, hvilket ikke mindst har vedrørt udenlandske navneformer. Samme forfatter giver en 

grundig indsigt i navneret og navnelovgivning i Norge igennem tiderne med et særligt fokus på 

slægtsnavne og efternavne (Utne 2003/04), mens Pan Farmakis (2008) redegør for en række 

forhold i den seneste norske navnelov, der siden er evalueret af Ivar Utne (2012). 

Ivar Utne har også affattet bogen Hva er et navn? Tradisjoner. Navnemoter. Valg av fornavn og 

etternavn (2011), hvor der redegøres for norsk navneskik gennem tiderne. I et kort kapitel om 

mellemnavne beskrives blandt andet, hvordan det tidligere har været udbredt at navngive med 

forskellige mellemnavne i søskendeflokke (Utne 2011 s. 150), og at mange kvinder i nutidens 

Norge beholder sit efternavn som mellemnavn, når de indgår ægteskab og tillægger sig mandens 

efternavn (ibid. s. 146). Andre studier af mellemnavne i Norge er blandt andet gjort af Gulbrand 

Alhaug, der i artiklen Espolin – eit spesielt norsk mellomnamn med opphav i eit islandsk gardsnamn 

(2014) har redegjort for navnet Espolin, der er specielt “…på den måten at det ikkje er brukt som 

etternamn i Noreg” (Alhaug 2014 s. 106). I et datasæt bestående af navne på mere end halvanden 

million mænd i perioden 1900–1959 finder Alhaug i alt seks navne, der kun er i brug som 

mellemnavne (ibid. s. 107), hvorfra navnet Espolin er udvalgt til en nærmere redegørelse. Mitt, ditt 

eller begge namn? af Guro Reisæter (2009) omhandler valg af mellemnavn og efternavn i 

flersproglige familier i Tromsø i slutningen af 1900-tallet. Reisæter inddeler sit materiale efter 

fødested for navnebærernes forældre, og hun kan blandt andet påvise, at i gruppen af børn med 

begge forældre fra nordiske lande har særligt mange børn med mellemnavn dansk mor eller far, 

hvilket “…er nærliggande å relatere dette til hyppig bruk av mellomnamn i Danmark” (Reisæter 

2009 s. 150). Reisæter finder endvidere, at mellemnavne er relativt almindelige hos børn med en 

forælder fra et nordisk land og en fra et ikke-nordisk land, hvilket, i de tilfælde moren er norsk, 

sættes i forbindelse med ligestillingsspørgsmålet (ibid.). 

Folketællingen fra 1801 er grundlag for Gudlaug Nedrelids afhandling fra 1998, der omhandler 

efternavnebrugen i Sør- og Vestlandet i Norge. Afhandlingens kapitel 10 er imidlertid dedikeret 

mellemnavnebrugen i området, og her berører Nedrelid blandt andet det forhold, at visse navne, 

der optræder mellemnavneposition, tillige optræder som både fornavn og efternavn i materialet. I 

forbindelse med klassificeringen af sådanne navne findes det nyttigt at udrede deres oprindelige 

brug, hvilket blandt andet gøres for navnet Dam, der følgeligt, med visse forbehold, kan inddrages 

i undersøgelsens mellemnavnekorpus (Nedrelid 1998 s. 243 f.). Det efterforskes, hvilke slags 
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navne, der er i brug som mellemnavne i området, og hvilke motiver der kan ligge bag. Dette gøres 

dels for mellemnavne, der står før ikke-patronymiske efternavne i den onomastiske profil, dels for 

mellemnavne før patronymiske efternavne. Det påvises, at mange slægtsnavne optræder som 

mellemnavne, og Nedrelid finder det sandsynligt, “…at dei fleste som ber mellomnamn av 

slektsnamnstypen har ei slektskapstilknyting til namnet” (Nedrelid 1998 s. 256). Videre påviser 

Nedrelid, at det vigtigste motiv for navngivning med mellemnavn både før ikke-patronymiske og 

før patronymiske efternavne synes at være opkaldelse, og her er det ikke ualmindeligt, at motivet 

for mellemnavnet kommer fra moderens side (Nedrelid 1998 s. 257 og 264 f.), hvilket er analogt 

med den morfaridentifikation, Bent Jørgensen konstaterer i mellemnavnet i Danmark ved 

indgangen til det 19. århundrede (Jørgensen 2013 s. 29 (jf. kapitel 2.1.1)). 

Folketællingen 1801 er også omdrejningspunktet for artiklen Etternavn i Fredrikstad af Astrid 

Weel Sannrud (1994), hvor den sammenholdes med navnestof i folketællingen fra 1865 for at 

undersøge efternavnebrugens udvikling i byen Fredrikstad i denne periode. I artiklen berører 

Sannrud mellemnavnet, og hun finder, at størstedelen af de patronymer, der står i 

mellemnavneposition, er primære, og de er særligt brugt i kombination med et bebyggelsesnavn 

som efternavn (Sannrud 1994 s. 86). Ikke-patronymiske mellemnavne “…ble særlig brukt blant 

offiserfamiliene og i sosialgruppe 1” (ibid.), der blandt andet rummer de rigeste, de mest 

indflydelsesrige, købmænd og embedsmænd (ibid. s. 76). 

Et socialt skel mellem brug af patronymer og ikke-patronymer er også påvist af Gulbrand 

Alhaug. I Etternamnssystemet i bygd og by på slutten av 1800-talet (Alhaug 2017) udforskes 

brugen af efternavne i den østnorske by Hamar og to omkringliggende landkommuner, 

hvilket gøres ved hjælp af navnestof fra den norske folketælling fra år 1900. Alhaug påviser, 

at patronymnavne hovedsageligt findes i de to landkommuner, mens efternavne dannet til 

gårdnavne er klart hyppigere i byen (Alhaug 2017 s. 17 f.). Dette fænomen forklares ved, at 

mange folk, som er flyttet fra landet til byen, har taget navnet på gården, de kom fra, som 

efternavn, og dermed kan ses i kontekst med afviklingen af patronymbrugen (ibid. s. 18 og s. 

30). Alhaug påviser endvidere en social forskel i navnebrugen, da patronymer med 

endelsen -datter er væsentlig mere frekvent blandt husmandsfamilier end gårdmandsfamilier, 

mens det modsatte forhold gør sig gældende for efternavne dannet til gårdnavne (ibid. s. 26 

ff.). 

Netop slægtsnavne dannet til gårdnavne er emnet for artiklerne Etternavn danna av navn på 

gårdsbruk – sett i ett navnebeskyttelsesperspektiv af Ivar Utne (2003/04) og Om slektsnamn av 

gardsnamn i 1801 af Gudlaug Nedrelid (1995). I sidstnævnte artikel, der findes i rapporten fra det 

tidligere omtalte NORNA-symposium om Slektsnamn i Norden, er undersøgelsens navnestof hentet 

fra folketællingen 1801. På denne tid har størstedelen af slægtsnavne været af dansk eller tysk 

oprindelse, men der findes også eksempler på slægtsnavne dannet til norske gårdnavne (Nedrelid 

1995 s. 167). Nedrelid finder, at arvelige ikke-patronymiske slægtsnavne især er i brug i 
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bedrestillede dele af samfundet (ibid. s. 169), og at skikken med at tage norske gårdnavne som 

slægtsnavne næppe er taget i brug før første halvdel af den 18. århundrede (ibid. s. 181). Nedrelid 

har i Framvoksteren av norske slektsnamn (2000) endvidere givet en indføring i den norske 

slægtsnavnebrug, hvoraf det fremgår, at gårdnavne er hyppigst i forhold til antal leksikalske 

navne, men at flere personer bærer sekundærpatronymer (Nedrelid 2000 s. 192 f.). I den omtalte 

NORNA-rapport optræder også Kristin Bakken, der i artiklen Patronymer, leksikalisering og 

proprialisering (Bakken 1995) sammenholder patronymer med ikke-propriale orddannelser. 

Patronymdannelsen ligner en kendt trefaset model over udviklingen af sammensatte appellativer 

fil faste forbindelser, hvor patronymiske betegnelser, eksempelvis Gorms Toke (Kousgård Sørensen 

1984 s. 99), danner grundlag for dannelsen af primærpatronymer, som siden bliver sekundære 

(Bakken 1995 s. 38 (jf. Kousgård Sørensen 1975 og 1984)). Bakken finder imod sin forventning 

ingen særlig relation, om end “…begge skisserer en faseinndelt utvikling over tid, og at begge 

ender opp med et sammensatt leksikalisert uttrykk” (Bakken 1995 s. 49). 

Ved et andet tidligere nævnt NORNA-symposium, det om Personnamnsterminologi, der 

afholdtes i Lund i 1981, hvor Birte Hjorth Pedersen første gang satte en videnskabelig definition 

på det danske mellemnavn, har Tom Schmidt behandlet erhvervsbetegnelser med navnefunktion. 

I Yrkesnemningar på 1500-talet – Tilnamn eller Slektsnamn? Eit forsøk på å kasta lys over nokre 

terminologiske problem (Schmidt 1983) drøfter Schmidt blandt andet vanskelighederne ved at 

slutte, om en erhvervs- eller stillingsbetegnelse har funktion som slægtsnavn, tilnavn eller 

appellativ i historiske kilder med eksempler hentet fra indtægtsregnskaber til kongsgården i 

Bergen i 1522. Det påvises, “…at plassen i namnerekka i visse høve kan gje ein peikepinn på om 

eit ord skal oppfattast som yrkesnemning eller yrkestilnamn” (Schmidt 1983 s. 162). Med 

yrkesnemning menes appellativ anvendelse af en pågældende erhvervsbetegnelse, mens 

yrkestilnamn anvendes om tilnavne, altså navne, der karakteriserer navnebæreren, hvorved det 

samtidig adskiller sig fra oprindelige erhvervsbetegnelser med slægtsnavnefunktion, hvilket 

Schmidt opfordrer til at benævne yrkesnamn (ibid. s. 159). Efter præsentationen og diskussionen 

ved symposiet er betegnelsen yrkesnamn ændret til yrkesslektsnamn (ibid. s. 170 og 172). 

Line Førre Grønstad har i Val av etternamn i 2014 (2015) undersøgt, hvorledes mænd og 

kvinder i dag vælger efternavn ved indgåelse af ægteskab. Grønstad beskriver indledningsvis, at 

den norske personnavnelovgivning blev gjort kønsneutral i 1979, da “…menn og kvinner juridisk 

[fekk] tilgang til å byte eller halde på etternamna sine på lik line” (Grønstad 2015 s. 264). For at 

undersøge valg af efternavne i nutiden har Grønstad fokuseret på mænd og kvinder født efter den 

omtalte justering i navneloven (ibid.). Studiet omfatter i alt 82 kvinder, hvoraf 50 har beholdt eller 

vil beholde sit efternavn, mens otte af blot ni mænd vil gøre det samme (ibid. s. 267). 

Undersøgelsen viser mange personlige motiver for efternavnevalg, hvor eksempelvis tradition eller 

et motiv som ‘samhørighed’ kan ligge bag kvinders efternavnsændring (ibid. s. 268 ff.). Men 

samtidig er identitet en faktor, der påvirker mange kvinder i deres valg, når de ikke skifter navn 
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(ibid. s. 270 ff.). Relationen mellem identitet og efternavne er videre belyst af Solveig Wikstrøm 

(2009), der i artiklen Etternavn, tilknytning og identitet i det post-tradisjonelle samfunnet har 

undersøgt holdninger til eget efternavn blandt en gruppe bosiddende i Oslo. 85 % af de 

adspurgte kan lide deres efternavn, men der er tendens til, at folk med et navn i kategorierne 

‘patronym’ eller ‘navn fra senere innvandring’ er mindre tilfredse (Wikstrøm 2009 s. 98 f.). 

Folk med et navn i de øvrige kategorier, ‘etternavn av gårdsnavn’, ‘adel-, embets- 

håndverkernavn’ og ‘konstruerte navn’, føler samtidig, at deres navn i højere grad viser 

tilknytning til familien, og det er også i disse kategorier, særligt de to førstnævnte, at flest 

svarer positivt til ‘Jeg identifiserer meg med det; det er «meg»’ (ibid. s. 99). Til spørgsmålet, om 

efternavnet er en vigtig del af ens identitet, svarer 85 % at det er meget vigtigt eller temmelig 

vigtigt og opgiver flere forskellige grunde hertil (ibid. s. 102 ff. (jf. Wikstrøm 2012)). 

Slutteligt skal nævnes det ældre værk om Norske slægtsnavne af O. Olafsen (1922), hvori de 

norske slægtsnavnes oprindelse og historiske udvikling beskrives, ligesom der gives mange 

eksempler på navne af forskellig art. Norsk Etternamnleksikon af Olav Veka (2016), der er en 

revideret udgave af et tilsvarende værk fra år 2000 skal også nævnes. Foruden leksikondelen 

indeholder denne publikation en kort indføring i norske, nord- og sydsamiske samt finske 

efternavne, og i appendiksdelen nogle få tabeller, der blandt andet viser de 50 hyppigste 

efternavne i Norge i årene 1994, 2005 og 2015 (Veka 2016 s. 624). Endelig skal nævnes en 

udgivelse fra tidligere i år, nemlig Etternavna våre. Fra Astrup til Åstorp af Arne Torp (2018), der 

hovedsageligt handler om norske efternavne, men efternavnebrugen i det øvrige Skandinavien 

samt England og Tyskland berøres også. Som en af bevæggrundene for at skrive en bog om 

efternavne nævner Torp, at det kan fastslås, at efternavne “…fremdeles er den beste 

innfallsvinkelen for å finne fram til en person i offentlig sammenheng” (Torp 2018 s. 16), og 

bruger sit eget navn og antal navnebærere af henholdsvis Arne (omkring 23.000) og Torp (omkring 

2.000) som eksempel herfor. De hyppigste efternavne er væsentlig mindre frekvente i Norge, end 

det er tilfældet i både Danmark og Sverige (jf. ibid. s. 88 f.), hvorved efternavnet i Norge synes at 

være mere individualudpegende end i de øvrige skandinaviske lande, men Torp nævner imidlertid 

ikke, hvordan forholdet ville være med et mindre udbredt fornavn og et almindeligt efternavn som 

det tænkte eksempel Odd-Arne Johansen. Gennem bogen giver Torp blandt andet en historisk 

indføring i navnetraditioner i Norden, i Norge under danskertiden frem til 1814 og i tiden efter 

opløsningen af det dansk-norske kongerige, men efternavnebrugen helt frem til i dag fremlægges 

også. Bogens sidste kapitel vedrører skrivemåden af norske efternavne, og her kommer Torp 

eksempelvis ind på, hvordan lang vokal kan markeres, om brugen af ikke almindelige bogstaver i 

norsk som c, q, w og x, samt hvorfor “…h er blitt en slik tullebokstav som kan brukes til det 

meste i mange europeiske språk…” (ibid. s. 174), heriblandt i navne. 
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2.2.3 Færøerne 

Den gældende færøske Løgtingslóg um fólkanøvn stammer fra 2007 (LF 2007), og omfatter visse 

ændringer, hovedsageligt i forhold til navneopkaldelse, af den indtil da gældende personnavnelov 

fra 2002. Af lovteksten fremgår det, at et barn som mellemnavn kan få moderens eller faderens 

mellemnavn eller et navn, barnet ifølge andre paragraffer vil kunne tilegne sig som efternavn, 

eksempelvis slægtsnavne der bæres eller har været båret af forældre, bedsteforældre eller 

oldeforældre, såfremt det pågældende navn ikke er erhvervet ved giftermål (LF 2007 Kapittul 3, § 

4, stk. 1 (jf. Kapittul 4 §§ 7–8 og § 11, stk. 1, nr. 1)). Ved samtykke kan en stedforælders 

slægtsnavn tages som mellemnavn, men generelt er der mindre frit spil i forhold til hvilke navne, 

der kan gives som mellemnavne på Færøerne, end det er tilfældet i Danmark og Norge, hvor en 

slægtsmæssig relation til navnet ikke nødvendigvis påkræves. Ifølge lovteksten kan et slægtsnavn 

erstattes af et ægte patronym eller metronym: “Í staðin fyri ættarnavn kann eftirnavnið hjá 

barninum vera fornavn faðirs ella móður í hvørsfalli við -son ella -dóttir aftrat í samsvari við kyn 

barnsins” (ibid. Kapittul 4, § 7, stk. 2). De ægte patronymer og metronymer blev allerede 

(gen)introduceret i forbindelse med den første færøske løgtingslóg um fólkanøvn fra 1992 (LF 

1992). Lovgivningen fra 1992 har været en anelse mere restriktiv, og i forhold til mellemnavne 

nævnes det eksplicit, at kun ét efternavn kan tillægges som mellemnavn (Kapitel 1, § 4, stk 1), 

ligesom oldeforældres slægtsnavne ikke har været inkluderet i de navne, der kunne antages som 

slægts- eller mellemnavn (Kapitel 2, § 13, nr. 1). 

Forud for navneloven fra 1992 har Færøerne været underlagt den danske navnelovgining, dog 

uden at de danske navnelove fra 1961 og 1981 blev sat i kraft (Johansen 2008a s. 75). Derfor har 

det hovedsageligt været Dåbsforordningen af 1828 (se kapitel 3.2.3), der forbød brug af 

patronymer og metronymer, og som trådte i kraft på Færøerne i 1832 (Johansen 1995 s. 141), 

samt Lov om Navneforandring fra 1904, der har udgjort den færøske navneret. Disse lovtekster 

indeholder ingen restriktioner omkring mellemnavnebrugen, hvilket som nævnt ovenfor var 

medvirkende til behovet for den danske lovstramning i 1961. 

Navnelovgivningen i 1992 gav anledning til, at Anfinnur Johansen ved det flere gange omtalte 

NORNA-symposium i Oslo samme år talte om Træk af færøsk slægtsnavneskik de sidste 160 år 

(1995). Her er indledningsvis beskrevet, hvordan færøske personer før ikrafttrædelsen af 

Dåbsforordningen af 1828 i 1832 “…officielt [blev] identificeret ved patronymika, der sammen med 

fornavnet blev skrevet i daniseret form, fx Sofie Joensdatter, færøsk Suffía Jógvansdóttir” 

(Johansen 1995 s. 141). I praksis fandtes mange andre identificeringsmuligheder såsom tilføjelse 

af stednavn, eksempelvis Andrias í Skálafirði, eller brug af præpositionen hjá, der viser 

tilhørsforhold til slægten, eksempelvis Jákup hjá Sáru. Der fandtes slægtsnavne på Færøerne før 

forordningen, og de skyldtes især danske og norske embedsmænd, hvis navne blev ført videre af 

slægten (ibid.). Efter forordningen er i første omgang sekundærpatronymet langsomt vundet frem, 

hvor Johansen omtaler en pige på Eysturoy, der i 1837 blev døbt med faderens efternavn, 
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Bærntsen, som det tidligste eksempel, og siden er særligt hjemstavnsnavne såsom Holm, der kan 

være opstået efter stednavne som Sunnbiarhólmur og Hovshólmur vundet frem (ibid. s. 142 f.). 

Flere slægter uden relation til hinanden kan derved have homonymi mellem slægtsnavnene, trods 

de er dannede til forskellige stednavne. På Færøerne har “[f]orældre ikke [kunnet] acceptere, at 

deres børn skulle kaldes sønner til deres bedsteforældre” (Johansen 1995 s. 142), hvorfor den 

traditionelle navneskik i vidt omfang blev holdt i hævd, ligesom børn undertiden blev navngivet 

med et ægte patronym som mellemnavn (ibid.). Johansen belyser tillige den problemstilling, der er 

opstået med lovgivningen af 1904, hvor færingerne fik vanskeligt ved at tilegne sig nye 

slægtsnavne, hvis disse mindede om eksisterende danske slægtsnavne (ibid. s.146). 

Hans Joensen har i artiklen Eftirnavnagáva føroyinga í 19. øld (2006) også beskæftiget sig med 

Dåbsforordningen af 1828 og de konsekvenser, den fik for den færøske efternavneskik. Udover 

sekundærpatronymer nævnes blandt andet erhvervsbetegnelser (såsom Müller), almanaknavne 

(Albinus) samt forskellige typer stednavne som bygdenavne (Kvalvig) og ønavne (Dimon) som 

eksempler på navnetyper, der tages i brug som slægtsnavne i perioden 1837 til 1860. Som titlen 

antyder er slægtsnavne dannet til stednavne emnet i artiklen Om brug af stednavne i færøske 

familienavne af Jóhan Hendrik W. Poulsen (1979), hvor der redegøres for forekomster af denne 

navnetype i perioden 1904 til 1935. Poulsen redegør for forskellige manifestationer af stednavne 

såsom ønavne med og uden præposition (eksempelvis Streymoy, úr Skúoy), sammensatte og 

usammensatte naturnavne (Lið, Steinberg), fordanskede stednavne (Bolstad af Bólstaður) og 

dansk-færøske hybridnavne (Neystved egentlig við Neyst) (Poulsen 1979 s. 193 ff.). 

Færøsk navneret og personnavnelovgivning er flere gange behandlet af Anfinnur Johansen. 

Med artiklen Hin fyrsta føroyska fólkanavnalógin (Johansen 1993) gives en indsigt i lovgivningen 

fra 1992 samt motivationen bag den. Det fremgår blandt andet, at mellemnavneproblematikken i 

forhold til beskyttede navne, fortsat har været aktuel på Færøerne: “Eftir áður galdandi reglum 

kundi barn fáa ættarnavn sum millumnavn, hóast tað einki ættartilknýti hevði til navnið, og 

hóast navnið var vart” (Johansen 1993 s. 101). De to seneste lovgivninger fra 2002 og 2007 er 

behandlet i To færøske personnavnelove (Johansen 2010), hvor der blandt andet gives indsigt i 

behandlingsprocessen af navnelovene i Løgtinget. Ved den 14. nordiske navneforskerkongres, der 

afholdtes i Borganes i 2007 stod Johansen for et foredrag om Færøske personnavnelove og 

personnavnegivning 1992–2006 — tradition og fornyelse, hvilket udkom i artikelform i 2008 

(Johansen 2008b). Her gives en grundig indføring i den moderne navngivning på Færøerne, da 

navnestoffet for de i alt 9.794 børn, der er født og døbt eller navngivet efter ikrafttrædelsen af 

navneloven af 1992 og frem til 2006, analyseres (Johansen 2008b s. 45 ff.). Johansen kommer 

her ind på brugen af mellemnavne og påviser, at mellemnavne kønsmæssigt er jævnt fordelt, da 

40,7 % drenge og 40,4 % piger bærer mellemnavn (ibid. s. 48). Samlet er 40,6 % af børnene 

navngivet med mellemnavn, hvilket er markant flere end i perioden 1951 til 1955, hvor 15 % af de 

døbte eller navngivne børn har fået mellemnavn (ibid.). Johansen redegør videre for motiverne bag 
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mellemnavne, og kan påvise, at de hovedsageligt kommer fra mødrende side, enten ved at være 

moderens eget mellemnavn eller hendes efternavn (ibid.). Det fremgår, at primærpatronymer 

og -metronymer i større omfang gives som mellemnavn, da samlet 16 % af børnene bærer et 

sådan navn som mellemnavn, mens blot 9 % bærer primærpatronym som efternavn (ibid. (jf. 

Johansen 2008a s. 80)). I 2008 udkom også artiklen Færøsk personnavnelovgivning (Johansen 

2008a), hvori der efter et kort afsnit om gældende navneret på Færøerne frem til 1992 redegøres 

for de færøske personnavnelove fra 1992, 2002 og 2007. 

Anfinnur Johansen står også for Okkurt smávegis um faðirsnøvn (2012), der omhandler brugen 

af patronymer og metronymer. Her undersøges navngivningen af piger siden ikrafttrædelsen af 

Dåbsforordningen af 1828 i 1832 og frem til det 19. århundredes slutning. Det påvises, at brugen 

af ægte patronymer med endelsen -datter hurtigt falder i brug, mens andelen af piger, der 

navngives med sekundærpatronym, samtidig forøges. I forlængelse af Johansen (2008b) 

undersøges endvidere udviklingen af patronymbrugen fra deres genintroduktion i den færøske 

navnelov i 1992 og frem til 2010, hvor der ses en stigende brug af primærpatronymer både som 

efternavn og som mellemnavn. Slutteligt skal her nævnes en sammenfattende udredelse af Das 

färöische Personennamensystem (Johansen 2007), der blandt andet rummer en historiske 

gennemgang af fornavne- og efternavnebrugen på Færøerne. 

2.2.4 Island 

“Islandsk navnesystem har gennem tiderne været forholdsvis stabilt. Børnene har for det meste 

fået gamle og gode islandske navne helt ind i dette århundrede…” (Kvaran 2001 s. 165). Sådan 

indleder Guðrún Kvaran sin artikel Nye tendenser i islandske personnavngivning (2001). Grunden 

til denne stabilitet skal blandt andet findes i de islandske traditioner og en udpræget konservativ 

lovgivning med hensyn til navnebrug. Imidlertid er der siden indførelsen af de moderne islandske 

personnavnelove fra 1991 og 1996 sket en udvikling, og eksempelvis er mellemnavne blevet mere 

almindelige. 

Den tidligste islandske personnavnelov er fra 1913, hvor det bestemtes, at det skulle være 

muligt at optage slægtsnavne, såfremt visse regler blev overholdt i forbindelse med navnevalget, 

der samtidig skulle være i harmoni med det islandske sprog (Kvaran & Jónsson frá Arnarvatni 

1991 s. 70 ff. (jf. Kvaran 2001 s. 166)). Der var dog en vis bekymring over indførelsen af 

slægtsnavne, som blev mere almindelige i den efterfølgende periode, og allerede i 1925 blev en 

mere strikt lov vedtaget. Det blev bestemt, at der ikke skulle kunne optages nye slægtsnavne, og 

at de slægtsnavne, der var taget i brug siden 1913, skulle udfases, således at de kun kunne gives 

videre til den første generation af børn (Kvaran 2001 s. 166). En stor del af befolkningen reagerede 

ved at navngive med mellemnavne som “…en slags kamoufleret [sic!] slægtsnavn, f.eks. Jón Helgi 

Borgfjörð Sigurðsson” (Kvaran 2001 s. 166). Denne form for mellemnavn fungerede ofte som et 

slægtsnavn, da mange ophørte med at bruge patronymet (ibid.). Når denne praksis kunne 
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forekomme, skyldes det, at der i Island ikke var systematisk overvågning af navngivningen før 

1991, hvor et personnavneudvalg blev oprettet, samtidig med at en ny navnelov trådte i kraft 

(Berharðsson 2008 s. 66). 

Lovgivningen fra 1991 forbød optagelse af nye slægtsnavne i Island, men eksisterende 

slægtsnavne kunne fortsat benyttes (Sigmundsson 2004 s. 67). Oprindeligt kunne et slægtsnavn 

kun gå i arv i mandlig linje, men med 1991-lovgivningen skete en ligestilling på dette punkt. Til 

trods for den udbredte brug af mellemnavne, var denne type navn dog fortsat i strid med islandsk 

lov, da “[m]an mente at dette ikke stemte overens med islandsk navneskik og man risikerede at 

den samme udvikling ville finde sted i Island som i nabolandene, d.v.s. [sic!] at bruge to 

efternavne, endogså med bindestreg hvis det handlede om to slægtsnavne” (Kvaran 2001 s. 167). I 

samfundet var der imidlertid stor efterspørgsel på mellemnavne (Berharðsson 2008 s. 66), og da 

der allerede fem år senere blev vedtaget en ny islandsk personnavnelov, var det nu med mulighed 

for at optage millinöfn. 

Lög um mannanöfn (LM 1996) blev vedtaget i 1996, og mindre ændringer blev foretaget i 1998 

og 2006. Lovens tredje kapitel omhandler mellemnavne, og lovteksten foreskriver, at begge køn 

kan navngives med mellemnavn, og at “[m]illinafn skal dregið af íslenskum orðstofnum eða hafa 

unnið sér hefð í íslensku máli...” (LM 1996 III. kafli, 6. gr.), altså være skabt fra islandske 

ordstammer eller have vundet hævd i det islandske sprog. Både mænd og kvinder skal kunne 

navngives med de samme mellemnavne (ibid.), og derfor er der yderligere nogle restriktioner med 

hensyn til mellemnavnenes morfologi. Patronymer og metronymer dannet til en forælders fornavn 

sammensat med endelserne -son eller -dóttir kan ikke anvendes som mellemnavne, men det kan 

derimod en forælders fornavn i genitivform (Sigmundsson 2004 s. 68). Ifølge Berharðsson (2008) 

var det i det oprindelige lovforslag ikke muligt at tage en genitivform af en forælders fornavn som 

mellemnavn, da Island ikke har tradition for dobbeltpatronymer (s. 67 f.). I Altingets behandling af 

lovforslaget blev denne betingelse dog ændret, således at genitivform uden tilføjelsen -son 

eller -dóttir, kunne optages for “...at gøre det muligt for et barn at bære både sin mors og sin fars 

fornavn som patronym” (ibid. s. 68). Imidlertid har Guðrun Kvaran oplistet muligheder for, 

hvordan hendes egen datter kunne navngives, og her optræder to eksempler med det ægte 

patronym Jakobsdóttir i mellemnavneposition, mens yderligere to eksempler har metronymet 

Guðrunsdóttir i samme position (Kvaran 2001 s. 168 f. og 2008a s. 121), altså eksempler der ifølge 

den islandske lovgivning ikke er tilladt (LM 1996 III kafli, 6.gr. og IV kafli, 8 gr.). 

I artiklen Das isländische Personennamensystem (Kvaran 2007) forklares, at en stor del af de 

navne, der tages i brug som mellemnavn, viser en form for tilhørsforhold: “In vielen Fällen stammt 

die Familie ursprünglich aus einem Tal, aus einem Fjord oder von einem Hof mit dem Namen, den 

sie jetzt als Mittelnamen wählt” (Kvaran 2007 s. 318), eksempelvis navne som Austdal, Bakkdal, 

Hólmberg, Lyngberg, Mjofjörð og Viðfjörð. Kvaran forklarer videre, at når et mellemnavn er 

godkendt, så kan det frit benyttes af andre, således at enhver kan vælge at navngive børn med det 
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pågældende navn (ibid.). På dette punkt adskiller det islandske mellemnavn sig altså væsentligt 

fra det danske, og set fra et dansk perspektiv har det islandske mellemnavn nærmest karakter af 

at være en særlig slags fornavn, der ikke kan optræde først i en navnerække. 

Islandske slægtsnavne og mellemnavne er titlen på en artikel af Svavar Sigmundsson (2004), 

hvor der blandt andet redegøres for navnene Thorlacius og Vidalín, der anses for at være de ældste 

slægtsnavne i Island (Sigmundsson 2004 s. 59 f.). Videre gennemgås de væsentligste efterled i de 

islandske slægsnavne, eksempelvis -berg, -fjörð, -mann og -stein, samt suffikser som -ar og -ingur. 

Også slægtsnavnebrugen fra år 1800 og frem til årtusindeskiftet samt brugen af mellemnavne 

beskrives. Slægtsnavne og mellemnavne har også et vist fokus i Guðrun Kvarans to artikler Nye 

tendenser i islandsk personnavngivning (2001) og Nye tendenser i islandsk navngivning – hvorfor? 

(2008b), hvor der redegøres for personlovgivningens betydning for den moderne navnebrug i 

Island. I artiklen fra 2008 beretter Kvaran blandt andet om efterledet -berg, der er gængs i både 

fornavne og mellemnavne, og i visse tilfælde forekommer homonymi. Der gives som et eksempel 

navnet Arnberg, der dog bøjes forskelligt alt efter, om navnet optræder som mandsfornavn, 

mellemnavn hos en kvinde eller mellemnavn hos en mand (Kvaran 2008b s. 194). 

Slutteligt skal nævnes yderligere to arbejder af Guðrun Kvaran, der omhandler den moderne 

brug af mellemnavne, fra disse blev introduceret i 1996 og frem til slutningen af 2008. 

Mellemnavne og nye personnavne i Island (Kvaran 2010) og Nöfn og aftur nöfn (Kvaran 2011) 

beskriver begge, at det islandske personnavneudvalg i den undersøgte periode har godkendt og 

registreret 118 mellemnavne. Dette tal er eksklusiv patronymformer i genitiv, der ikke oplistes 

som mellemnavne (jf. Kvaran 2008b s. 196). Af de 118 navne er 17 enstavelsesnavne som Áss, 

Brim, Falk, Gnurr og Storm, 13 er afledninger som Austan, Elvan og Sólan, mens de resterende 88 

er sammensætninger med efterled som -berg, -fjord og i særdeleshed -dal (Kvaran 2010 s. 157). 

2.3 Forskning i mellemnavne i det vestgermanske sprogområde 

Via eksempelvis den tyske adel og hanseaterne har navnebrugen i det vestgermanske område 

tidligt haft en vis afsmitning på den danske navnebrug, og en række slægtsnavne med oprindelse 

i vestgermansk er tidligt repræsenteret i Danmark. En del af disse kan med tiden være taget i 

brug som mellemnavne, hvorfor der i det følgende gives en kort gennemgang af udvalgte artikler 

og værker, der berører efternavnetypologiske navne i området. 

I kapitlet Personal Naming Systems af Edwin D. Lawson (2016) i The Oxford Handbook of 

Names and Naming berøres ligheder og forskelle i personnavnesystemer i en række sprog. Lawson 

har til dette kapitel bedt forskellige eksperter om at beskrive deres sprogs navnesystem, 

heriblandt nederlandsk ved Willy Van Langendonck (2016), tysk ved Rosa og Volker Kohlheim 

(2016) og sprogene i Storbritannien ved Ellen S. Bramwell (2016). Også Eva Brylla (2009) har i 

den tidligere nævnte bog Andersson, Pettersson, Lundström och … Beachman berørt tyske og 

engelske efternavnetyper. Bryllas korte gennemgang viser ganske godt, at navne i det germanske 
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område i vidt omfang er blevet dannet på en ensartet måde. Således består hovedparten af de 

tyske efternavne ifølge Brylla af fem typer, nemlig dannelser til fornavne, til oprindelsessted, til 

hjemsted, til erhvervs- eller standsbetegnelser samt dannelser af tilnavne (Brylla 2009 s. 14). På 

lignende vis inddeles de engelske navne, ganske vist kun i fire hovedkategorier, men her er navne 

dannet til oprindelses- og hjemsted slået sammen (ibid. s. 27), mens navne dannet til fornavne 

indgår i en bredere kategori om slægtskabsbetegnelser. I det store værk Namenforschung. Name 

Studies. Les noms propres har Joachim Hartig (1996) behandlet særligt tyske og i mindre grad 

nederlandske slægtsnavnes morfologi og orddannelse i kapitlet Morphologie und Wortbildung der 

Familiennamen: Germanisch. Hartig giver et overblik over de mange måder, slægtsnavne kan 

dannes på, eksempelvis hvordan forskellige suffikser som -s (stærk genitivbøjning), -en (svag 

genitivbøjning), -(e)na (frisisk) og -sen eller -so(h)n kan knyttes til fornavne i dannelsen af 

patronymer såsom Heinrichs, Heinin, Aldersna og Heinsohn. (Hartig 1996 s. 1261).  

2.3.1 Tyskland  

Interessen for slægtsnavne har været stor i Tyskland i de seneste årtier, hvilket blandt andet har 

ført til en række omfattende publikationer inden for emnet. En af dem er det stort anlagte 

Deutscher Familiennamenatlas (DFA), der er et projekt vedrørende nutidens slægtsnavne i 

Tyskland. I forbindelse med projektet lanceres en online tilgængelig ordbog, der omtales nedenfor, 

samt et syvbindsværk, der udkom i perioden 2009 til 2018. Hoveddelen af bogudgivelserne DFA 

udgøres af en grammatisk del, bind 1–3, om vokalisme, konsonantisme og morfologi, samt en 

leksikalsk del, bind 4–6, der blandt andet omhandler slægtsnavne med oprindelse i stednavne, 

oprindelige erhvervstilnavne og slægtsnavne dannet til fornavne. Dertil kommer det afsluttende 

bind 7, der blandt andet indeholder grundkort, tabeller, registre og en litteraturfortegnelse. Ved 

hjælp af godt 2.000 kort giver værket tillige et omfattende indblik i distributionen af slægtsnavne 

dannet til eksempelvis stednavne med endelsen -berg og -berger. (DFA 4 s. 472 ff.) eller tilnavne 

dannet til personlige kendetegn som hårfarve eller gangart (DFA 5 s. 732 ff. og s. 828 ff.). 

Festskriftet Familiennamen im Deutschen (FiD), omhandler også slægtsnavne. Det er udgivet i 

forbindelse med Jürgen Udolphs 65-års dag, og består af to halvbind, hvoraf det første indeholder 

artikler om Deutsche Familiennamen im deutschen Sprachraum (FiD 2009), og berører emner som 

‘tilblivelsen af slægtsnavne’ og ‘slægtsnavne og samfund’. Det andet halvbind har som hovedtema 

Familiennamen aus fremden Sprachen im deutschen Sprachraum (FiD 2011), hvor slægtsnavne 

med oprindelse i øvrige germanske og baltiske, slaviske, romanske, finsk-ugriske, græsk og 

tyrkisk sprog samt sprog udenfor Europa berøres. Her skal blot nævnes artiklen Familiennamen 

aus den skandinavischen Sprachen (Nübling 2011), hvor der gives en gennemgang af nogle 

prototypiske nordiske slægtsnavne og deres distribution i Tyskland. Det fremgår tydeligt, at de 

skandinaviske navne fortrinsvis optræder i det nordtyske område, hvor der for flere af navnene 

findes en koncentration i Slesvig-Holstein (Nübling 2011 s. 54 ff.). 
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Sammen med Antje Dammel står Damaris Nübling også for en beskrivelse af det tyske 

personnavnesystem, der også inkluderer navnebrugen i Schweiz og Østrig (Nübling & Dammel 

2007). Heri oplistes de 20 almindeligste slægtsnavne i hver af de tre lande, og det fremgår, at 

slægtsnavne dannet til erhvervsbetegnelser såsom Müller, Schmidt og Schneider dominerer i alle 

tre lande, men i særlig udpræget grad i Tyskland (Nübling & Dammel 2007 s. 146). 

I 2006 udkom tidsskriftet Zunamen. Zeitschrift für Namenforschung for første gang. I tidsskriftet 

præsenteres flere undersøgelser om tyske efternavne og efternavnebrugen i tysktalende områder, 

hvoraf Was ist ein Familienname? (Seibicke 2006) og Die Familiennamen auf -nig(g) in Kärnten und 

Osttirol (und einigen Nachbarregionen) (Pohl 2010) kan nævnes som eksempler. Imidlertid tages 

også ikke-tyske navne udenfor det tyske sprogområde op, hvilket den føromtalte artikel Geschichte 

der Nachnamengebung in Island af Guðrun Kvaran (2008a) er et eksempel på. 

Der findes desuden flere tyske leksikonudgivelser over slægtsnavne, hvoraf her blot skal 

nævnes det digitale projekt Das Digitale Familiennamenwörterbuch Deutschland (DFD), der indgår i 

det ovenfor omtalte projekt, der rummer Deutscher Familiennamenatlas. DFD blev lanceret i en 

beta-version i 2015, men der er tale om et igangværende projekt, der ikke forventes afsluttet før år 

2035. Ifølge portalens projektbeskrivelse rummer DFD alle navne, der bæres af mere end ti 

telefonabonnenter, hvilket svarer til omkring 200.000 af godt 850.000 forskellige efternavne, der i 

dag findes i Tyskland. Andre encyklopædier omfatter højest 70.000 forskellige navne, så der er 

med DFD tale om et væsentligt fremskridt i forhold til kvantitet. Det er et ganske ambitiøst 

projekt, der blandt andet præsenterer navnenes hyppighed, ophavsland, etymologi, 

kortillustration over udbredelse i Tyskland samt udbredelse i relevante lande udenfor Tyskland. 

For at give et eksempel kan nævnes opslaget Jakobsen, der viser, at navnet bæres som efternavn 

af 161 personer i Tyskland, det strammer fra Danmark, Norge og Tyskland, det er en 

patronymdannelse med -sen til mandsnavnet Jakob, det er særligt hyppigt i Slesvig og navnet 

bæres af 28.092 personer i Danmark, 10.641 i Norge, 762 i Sverige og 181 i Nederlandene 

(Schmidt 2018). DFD indeholder endvidere en ordliste med en præsentation af de væsentligste 

termer, ligesom der gives tematisk information om begreber som eksempelvis humanistnavne 

(Schmuck 2018). 

2.3.2 Nederlandene og Flandern 

Slægtsnavnebrugen i grænseområdet ved byerne Arnhem i Nederlandene og Neuss i Tyskland er 

undersøgt af Georg Cornelissen (2011) i Regionale Familiennamen zwischen Niederländisch und 

Deutsch: Divergente Entwicklungen im Raum Arnheim-Neuss. Her udforskes fem efternavne samt 

navneelementerne -mann og Angen-, og den nutidige geografiske spredning af disse navne og 

deres variationer kortlægges. Et eksempel er navnet Huismann, der er dominerende på den 

nederlandske side af grænsen, mens det på den tyske side er formerne Hußmann, der særligt er i 

brug mod nord, mens formen Haußmann særligt er i brug mod syd (Cornelissen 2011 s. 152 f.). 
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Doreen Gerritzen, der har behandlet Das niederländische Personennamensystem (2007), 

beskriver blandt andet, hvordan efternavnebrugen tidligt er taget i brug i Nederlandene. Det har 

særligt været i kombination med udbredte fornavne, at efternavne er registreret, hvilket Gerritzen 

finder belæg for i en kilde fra slutningen af det 13. århundrede, hvor sjældne fornavne ikke er 

noteret med yderligere specificering, mens hyppige navne som Jan, Heinric og Willaem i reglen står 

anført med et efternavn (Gerritzen 2007 s. 535). Af ældre lokalprægede studier over nederlandske 

slægtsnavne kan nævnes Zeeuwse Familienamen af P.J. Meertens (1947), der omhandler brugen 

af blandt andet patronymer og slægtsnavne dannet til stednavne i provinsen Zeeland. 

I Namenklassen und ihre Spiegelung in der niederländischen Familiennamengeographie redegør 

Jan Goossens (2011) blandt andet for det forhold, at appellativer i nederlandsk må have en 

artikel, mens proprier karakteriseres ved ikke at have det. Når appellativer såsom 

håndværksbetegnelser overgår til proprier, bliver artiklen overflødig, men den ophæves ikke altid. 

Dette belyses blandt andet ved navnet Bakker, ‘bager’, der typisk optræder med bevaret artikel i 

den sydvestlige del af det nederlandske område, hvor navnet manifesterer sig De Bakker, mens 

Bakker, uden artikel, er typisk i de nordlige dele af området, mens Bakkers, genitivform uden 

artikel, ofte forekommer i det sydøstlige hjørne (Goossens 2011 s. 46 f.). 

R.A. Ebeling (1993) har i Voor- en familienamen in Nederland redegjort for såvel fornavne som 

slægtsnavnes historie, spredning, form og brug i Nederlandene. Slægtsnavnedelen indledes med 

at afsnit om tilnavnes overgang til slægtsnavne (Ebeling 1993 s. 73 ff.), hvorefter en række 

kapitler om forskellige slægtsnavnetyper følger, inden slægtsnavnesektionen afsluttes med et 

kapitel om familiennaamgeografie (ibid. s. 171 ff.). R.A Ebeling har desuden stået for et foredrag 

om slægtsnavnes typologi i Nederlandene ved et afskedssymposium for navneforskeren Rob 

Rentenaar i 2000 (Ebeling 2000). 

En oversigt over slægtsnavne i Nederlandene udledt af en folketælling fra 1947 er givet i 

Nederlands Repertorium van Familienamen (NRF), der i perioden 1963–1988 udkom i 14 bind. I de 

enkelte bind, der hvert dækker et af de på det tidspunkt 11 nederlandske provinser samt byerne 

Amsterdam, Den Haag og Rotterdam, oplistes de registrerede slægtsnavne samt antallet af 

navnebærere. Slutteligt skal nævnes det omfattende opslagsværk Verklarend Woordenboek van de 

Familienamen in Belgie & Noord-Frankrijk af Frans Debrabrandere (1993), der omhandler 

slægtsnavne i Belgien og Nordfrankrig med særlig vægt på områdets flamske dele (s. 9). 

2.3.3 Storbritannien 

I 2016 udkom det ambitiøse værk The Oxford Dictionary of Family Names in Britain and Ireland 

(FaNBI), der indeholder mere end 46.000 opslag på alle slægtsnavne, der i dag har mere end 100 

navnebærere, eller blev båret af mere end 20 personer ved den britiske folketælling fra 1881 

(FaNBI 1 s. ix). Førstebindet indledes med en udførlig introduktion til begrebet family names, der 

er en nyere betegnelse, som “…draws attention to the fact that the origins of modern hereditary 
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surnames lie as much in the history of the families that bore them as in the history of the 

languages in which they were coined and developed” (FaNBI 1 s. xii). Videre redegøres der blandt 

andet for slægtsnavnebrugens udvikling i England, Skotland, de gælisktalende dele af Skotland og 

Irland, Wales, Isle of Man, Cornwall og Kanaløerne. Her beskrives blandt andet under afsnittet om 

gæliske navne, hvordan arvelige navne, der viser tilhørsforhold til slægten, allerede i slutningen af 

det første årtusinde i formen Ó, ‘barnebarn, efterkommer (af)’, er introduceret i Irland (ibid. s. 

xxviii). Endelig belyses en række slægtsnavne, hvis tilstedeværelse i Storbritannien og Irland 

tilskrives immigration, eksempelvis huguenottiske og jødiske navne, og fra mere moderne tid, 

blandt andet kinesiske, arabiske, og tyrkiske navne. 

I forlængelse af FaNBI skal nævnes Patrick Hanks og Harry Parkins kapitel Family Names 

(2016) i The Oxford Handbook of Names and Naming. Med eksempler hentet fra netop det på 

affattelsestidspunktet igangværende projekt FaNBI behandler Hanks og Parkin de arvelige 

efternavne i Storbritannien, særligt med hensyn til typologi og oprindelse. Migrationens betydning 

tages op i forhold til nutidens slægtsnavnebrug, der er så mangfoldig, at “…any attempt to survey 

current family name stocks in any one country generally requires a wide variety of linguistic 

expertise” (Hanks & Parkin 2016 s. 221), der foruden oldengelsk og middelengelsk omfatter en 

lang række sprog som eksempelvis hebræisk, arabisk, kinesisk og flere europæiske sprog (ibid.). 

Dette er motivet for, at kapitlet afsluttes med en præsentation af studier over slægtsnavne særligt 

i Storbritannien, men også slægtsnavne elsempelvis Kontinentaleuropa og Asien berøres. 

Distributionen af efternavne er i fokus i An Atlas of English Surnames (Barker, Spoerlein, Vetter 

& Viereck 2007). Ud fra navnestof hentet fra en rækker kilder, der tilsammen dækker perioden fra 

det 16. til det 21. århundrede, kortlægges brugen af udvalgte efternavne, der inddeles i 

hovedkategorierne ‘local surnames’, ‘occupational surnames’ og ‘nicknames’. 

I The Origin of English Surnames giver P.H. Reaney (1967) en almen indføring i de engelske 

efternavnes udvikling, klassifikation og deres overgang til arvelige slægtsnavne. I det indledende 

afsnit gives en kort forklaring på, hvordan Reaney klassificerer navnene, og der opstilles et skema 

over distributionen af de forskellige typer efternavne i middelengelsk (Reaney 1967 s. 22). I bogen 

A history of British Surnames har Richard McKinley (1990) ligeledes givet en indføring i brugen af 

efternavne i England, Skotland og Wales. McKinley inddeler navnene i kategorier efter deres 

oprindelse som eksempelvis stednavne, topografiske betegnelser og oprindelige tilnavne (McKinley 

s. 156 ff.). McKinley er også en af hovedmændene bag den ‘county’-baserede English Surname 

Series (ESS), der er udkommet i syv bind, dog uden at dække alle britiske counties. Efternavnene 

inddeles også her i kategorier, der behandles i selvstændige kapitler, og samlet skildrer ESS den 

uensartede udvikling, slægtsnavne har haft i de forskellige egne af landet. 

Netop Reaney (1967) og McKinleys (1990) klassificeringer af efternavne er sammenstillet af 

David Harry Parkin i artiklen Surname Typology and the Problem of Inconsistent Classification 

(2013). Parkin belyser metodiske uoverensstemmelser i kategorisering af navne, hvilket 
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undertiden medfører, at forskningsresultater kan være vanskelige at sammenholde. I artiklen 

påpeger Parkin blandt andet, at Reaney og McKinley viser stor divergens i kategoriseringen af 

efternavne i en kilde fra Suffolk fra 1327, da henholdsvis 2.227 og 3.516 af i alt 11.720 personers 

navne klassificeres som ‘relationship names’, hvilket Parkin finder “…quite alarming; such a 

considerable discrepancy is unexpected given that Reaney and McKinley have used exactly the 

sama data” (Parkin 2013 s. 204). Ud fra Reaney og McKinleys egne beskrivelser diskuterer Parkin 

motiverne bag den uensartede kategorisering, og han eksemplificerer blandt andet med navne 

som Bridge og White, hvordan disse kan tolkes på forskellig vis (ibid. s. 206 f.), og på baggrund 

heraf opstilles en standardmetode for efternavnekategorisering (ibid. s. 207 ff.). 

I bogen Europäische Personennamensystem redegør John Insley (2007) for det engelske 

personnavnesystem, mens Silvio Brendler (2007) står for en gennemgang af det skotsk-gæliske. 

De skotske efternavne har tidligere været taget op af for eksempel David Philip Dorward (1996), 

der i Scottish Personal Names blandt andet har givet en kort beskrivelse af de såvel bevarede som 

tabte karakteristiske ‘Mac Names’ (s. 1287 f.). Også Donald John Steel (1970) har i bogen Sources 

for Scottish Genealogy and Family History et kapitel omhandlende den skotske nomenklatur, hvor 

der blandt andet redegøres for den anglisering, mange skotske navne har gennemgået, særligt i 

det 18. og 19. århundrede. Eksempelvis er MacIain omdannet til Johnson mens klannavnet 

MacIntyre, skotskgælisk ‘søn af tømreren’, er oversat til Wright, der er et erhvervsnavn fra 

middelengelsk og ældre skotsk med betydningen ‘tømrer’ (Steel 1970 s. 40 (jf. FaNBI)). 

I periferien til emnet skal slutteligt nævnes artiklen Middle Names af Leonard R.N. Ashley 

(1996) der findes i det tidligere nævnte værk Namenforschung. Name Studies. Les noms propres. 

Her beskrives mellemnavne i amerikansk engelsk, og her berøres det kuriøse fænomen, når et 

mellemnavn alene består af et initial, der ikke er en forkortelse for et navn. Dette er eksempelvis 

tilfældet for den amerikanske præsident Harry S Truman (Ashley 1996 s. 1219).  

2.4 Afhandlingens forskningsmæssige placering 

Dette studie ligger i vidt omfang i forlængelse af meget af den forskning, der netop er præsenteret 

ovenfor. Men samtidig skiller afhandlingen sig mærkbart ud på flere områder. Det er første gang i 

Danmark, at mellemnavne, og for den sags skyld efternavnetypologiske navne generelt, gøres til 

genstand for et større systematisk studie af navnemateriale på et landsdækkende plan. Endvidere 

har størstedelen af den nævnte forskning enten kvantitativ eller kvalitativ karakter, men i denne 

afhandling benyttes begge tilgange. Ved at lade det kvantitative forskningsgrundlag danne 

rammen om udvælgelsen af områder, der anvendes til kvalitative studier, gives et ganske 

nuanceret billede af mellemnavnebrugen i Danmark i 1800-tallet, som den kan udledes af 

Ft1880. Samtidig er mellemnavne komplekse og vanskeligere tilgængelige i et datamateriale, end 

det for eksempel er tilfældet med første fornavne og efternavne, da identifikation af mellemnavne 

er afhængig af bestemmelse af øvrige navnekomponenters typologi.  
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3 Navnebrug, samfund og identitet 

Afhandlingens fokusperiode, det 19. århundrede, er et tidsafsnit fuld af store forandringer i det 

danske samfund. Geografisk svinder det danske rige efter en række forfejlede krige, hvilket er 

medvirkende til, at den fælles danske nationalbevidsthed forøges. Men i takt med den politiske 

udvikling og at danskernes stedbundethed formindskes efterhånden som muligheder for 

mobilisering i samfundet forøges, så forandres individets selvbevidsthed også. Samtidig er det 19. 

århundrede en periode, hvor den danske navngivningspraksis gennemgår en bemærkelsesværdig 

udvikling, hvilket ikke mindst skyldes forskriftsmæssige restriktioner, men også forøgede 

identifikationsbehov og individets behov for tradition spiller formodentlig ind i forhold til denne 

udvikling. Meget tyder på, at 1800-tallet er en periode, hvor der i den brede befolkning opstår en 

større bevidsthed omkring navnebrugen, end det har været tilfældet tidligere. 

I dette kapitel gives først en indføring i navnepraksissen med en gennemgang af brugen af 

blandt andet tilnavne, slægtsnavne og mellemnavne gennem historien. Derefter beskrives og 

drøftes de restriktioner, der har været i forhold til danskernes navngivningspraksis, lige fra de 

tidligste påbud til adelen i det 16. århundrede og frem til indførelsen af faste slægtsnavne i 1828 

og 1856. Efter denne gennemgang af lovmæssige befalinger, der har haft en direkte påvirkning på 

danskernes navnebrug i det 19. århundrede, og dermed også for mellemnavnebrugen i perioden, 

rettes blikket imod en række faktorer, der formodes at have haft en mere indirekte betydning for 

navnebrugens udvikling. Det drejer sig om en række af de større omvæltninger i forhold til den 

sociale struktur, politiske anliggender og kulturelle strømninger. De samfundsstrukturelle 

revolutioner har på forskellig vis påvirket de danske kvinder og mænds selvbevidsthed og 

identitetsopfattelse, mens navnerestriktionerne kunne føles som et indgreb i det frie valg, og de 

står i kontrast til de gamle traditioner, hvilket tages op i kapitel 3.4. Inden fokus rettes imod 

navnebrugen i praksis, navnerestriktioner og samfundsmæssige forandringer samt deres 

påvirkning af danskernes identitet, gives først en mere teoretisk definition af begrebet navne og 

navnes funktion. 

3.1 Definition af navne 

Navne, eller proprier, kan defineres ud fra deres funktion som individualitetsudpegende, hvorved 

de står i modsætning til den anden gruppe af substantiver, appellativerne, der henviser til 

grupper med fælles værdier og karaktertræk. Det betyder, at propriet har egenskab som 

monoreferentiel, da der “[v]ed propriet adskilles én bestemt genstand fra andre genstande af 

samme slags” (Dalberg 2002 s. 9). Proprier betegnes ofte som neutrale i forhold til ental eller 

flertal og bestemthed eller ubestemthed, men neutraliteten ophæves når proprierne anvendes 

appellativt, som for eksempel ved sammenligning med en person med bestemte egenskaber, som i 
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typen ‘han er en Peter Schmeichel i målet’, eller når der forekommer flere navnebærere med 

samme navn, som ‘vi har fire Nielser i klassen’ (Dalberg 2002 s. 9 ff.). 

Inden for navneforskning (onomastik) opereres der primært med to hovedundergrupper, nemlig 

stednavneforskning (toponymi) og personnavneforskning (anthroponymi), hvoraf denne afhandling 

hører til sidstnævnte. Navneforskningen spænder dog bredere, da “[n]ames entities are not limited 

to people and places, but extend to other living creatures, man-made objects and celestial bodies, 

all reflecting different aspects of the interaction between humans and their surroundings” (Hough 

2016 s. 1), hvorfor eksempelvis dyrenavne, beværtningsnavne og skibsnavne også inkluderes i det 

onomastiske felt. Grænserne imellem disse kategorier er flydende i den forstand, at navne kan 

falde under flere kategorier. Eksempelvis er det almindeligt, at skibe opkaldes med personnavne 

som eksempelvis fregatten Peder Skram efter rigsråd og admiral Peder Skram (ca. 1503–1581) 

eller færgen Peder Paars efter hovedpersonen i Ludvig Holbergs satiriske epos fra 1720 af samme 

navn. Grænsen mellem personnavne og dyrenavne også er flydende, når “…animals such as pets 

receive a name, this name tends to have the properties of personal names” (Van Langendonck & 

Van de Velde 2016 s. 33). 

Personnavne refererer altid til mennesker, men der er flere forskellige typer af personnavne, der 

har forskellig funktion såsom fornavne og efternavne eller slægtsnavne, men også tilnavne, 

kælenavne, øgenavne og kunstnernavne eller pseudonymer er personnavne. Igen er grænserne 

flydende på mange niveauer. For eksempel kan visse fornavne anvendes som efternavne, som det 

er tilfældet for navnene Michael, Hermann og Martin, og iblandt kan også efternavnetypologiske 

navne tages i anvendelse som fornavne, eksempelvis patronymer som Melsen og Farsen (Eggert 

2017c). Et kælenavn som Kis er ikke ualmindelig som fornavn, mens navne, der i nogle 

sammenhænge kan synes at være stride øgenavne, kan i andre kontekster opfattes som positive 

og inkluderende kælenavne (jf. Gustafsson 2015 s. 75). Og selvom hverken fornavnet Isak eller 

patronymet Dinesen hører til de allermest udbredte navne, så har Karen Blixens pseudonym, Isak 

Dinesen, struktur og funktion som et helt almindeligt personnavn. 

Imellem proprier og appellativer kan undertiden forekomme homonymi (Dalberg 1985). Mange 

proprier oprinder i appellativer, og undertiden er der fortsat homonymi mellem et usammensat 

navn og det appellativ, navnet har sin oprindelse i. Det er således tilfældet med fornavnene Bjørn 

og Sten samt slægtsnavne, der oprindeligt har været erhvervsbetegnelser, såsom Drejer og Smed 

(Dalberg 1989 s. 40). Undertiden går bevægelsen den anden vej, da personnavne kan overgå til at 

være appellativer, ofte med en relation til en egenskab ved den oprindelige navnebærer. Det er for 

eksempel tilfældet med betegnelsen krøsus, der udspringer af navnet på den lydiske konge 

Croesus (595–ca. 546 f.Kr.), der var berømt for sin rigdom, eller en casanova, der skyldes den 

italienske eventyrer og kvindebedårer, Giacomo Casanova (1725–1798). I forlængelse hertil kan 

nævnes en række fysiske enheder såsom ampere, der er navngivet efter André-Marie Ampère 

(1775–1836), der udforskede elektromagnetismen, mens en genstand som en cardigan har navn 
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efter et walisisk grevskab, men appellativet skyldes James Brudenell (1797–1868), der var jarl af 

Cardigan, og som under Krimkrigen 1853–56 bar en langærmet, ulden trøje (DDO, Cardigan). 

Endelig skal nævnes navne, der indgår som andetled i sammensatte substantiver som de 

velkendte, ofte nedsættende, betegnelser dovenlars, kluddermikkel, sjuskedorte og vigtigper. Denne 

slags sammensætninger kan bestå af verber, substantiver eller adjektiver som forled, der kan 

beskrive adfærd og opførsel, karaktertræk eller udseende (Jensen 2011 s. 62). 

3.2 Historisk indføring i navnebrugen 

Termerne mellemnavn og efternavn er som tidligere nævnt moderne betegnelser, der først er taget i 

brug i det 20. århundrede. Det betyder imidlertid ikke, at navne der i praksis modsvarer det, vi i 

dag forstår ved mellemnavne og efternavne, ikke har været i brug tidligere. I det følgende gives en 

historisk indføring i brugen af efternavnetypologiske navne. I første omgang skal det handle om 

brugen af tilnavne, og hvordan disse i løbet af historien danner grundlag for arvelige slægtsnavne. 

Siden følger et afsnit om brugen af navne, der ifølge denne afhandlings definition må betragtes 

som mellemnavne. 

3.2.1 Tilnavne og slægtsnavne 

Brugen af tilnavne går langt tilbage, da “[s]ystemet med två namn, förnamn och ett binamn, 

börjar uppträda i Europa från 800-talet och framåt” (Brylla 2013 s. 114). Så tidlige belæg kendes 

ikke fra dansk grund, men tilnavne er dog ikke ualmindelige i den nordiske sagalitteratur, hvilket 

den danske kongesøn Knud Danaast, ‘den danerne elsker’, der i Óláfs saga Tryggvasonar (s. 3) er 

benævnt i genitivformen Knvtz Dana ástar, er et eksempel på. Fra vikingetidens runeindskrifter 

findes tillige eksempler på tilnavne. Et eksempel er en af de kendte Aarhus-sten (DRi DK nr. MJy 

79), der dateres til perioden 970–1020, hvor navnet Assur Saksa (ąsur saksa) optræder. Tilnavnet 

Saksa formodes at være dannet til et germansk substantiv *sahsa med betydningen ‘kort sværd’ 

(DgP 2 sp. 931). Et andet eksempel er Tågerup-stenen (DRi DK nr. Syd 5), der ligeledes dateres til 

perioden 970–1020, hvor navnet ąsbiarnaR Næfs (ĀsbiarnaR nafs) forekommer. Tilnavnet Næfs 

kan sættes i forbindelse med det vestnordiske substantiv nef, ‘næb, næse’ (DgP 2 sp. 778), og det 

kan derfor tænkes, at Asbjørn har været udstyret med en bemærkelsesværdig næse. 

Den præciserende egenskab skønnes at være tilnavnets væsentligste funktion. Oprindeligt har 

et enkelt personnavn været nok til at differentiere mellem mennesker, men “[e]fterhaanden som 

samkvemmet og dermed samfundene vokser […], bliver enkeltnavnet utilstrækkeligt, og tilnavne 

begynder at dannes, oftest efter faderens […] navn med en afstamningen betegnende tilføjelse, 

eller efter hjemsted, egenskab eller haandtering” (Lunøe 1944 s. 14). Som nævnt i kapitel 2.1.1 

kendetegnes tilnavnet ifølge Kousgård Sørensen ved at have en individualkarakteriserende 

funktion, da, “…et tilnavn er en persons private attribut. […] En bestemt type af tilnavne er man 

født med, nemlig patronymika og metronymika. Alle andre får man på et vist tidspunkt af sit liv 
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(eller længe efter sin død)” (Kousgård Sørensen 1975 s. 112). Tilnavne kan være både positivt eller 

negativt ladede, ligesom de kan være helt neutrale, men fælles for dem er, at de i reglen 

karakteriserer det individ, der er blevet tildelt navnet. Motivet bag et tilnavn kan, som Lunøe 

nævner i citatet ovenfor, være mange, og der findes talrige eksempler på tilnavne med forskellige 

udtryk allerede fra middelalderen. Flere af eksemplerne i dette og det følgende afsnit er hentet fra 

DgP. Tilnavne, der henviser til navnebærerens hjemstavn, de såkaldte inkolentnavne (jf. kapitel 

9), er Astor Iyska, ‘den jyske’, Ake Fris, ‘friser’, og Sveno Fynbo, mens tilnavnet i Olvao Karsemosæ 

udgøres af et oprindeligt stednavn. Oprindelige erhvervsbetegnelser danner grundlag for tilnavne 

hos Laurentz Beltesloer, ‘den der slår eller væver bælter’, Hinricus Kur, ‘vægter’, Dyderik 

Rentemester, Johannes Glarmester og Oleff Slachtere. Tilnavne kan referere til navnebærerens 

fysiske fremtoning, hvilket kan være tilfældet i Vbbe Litle, der kan have været af ‘lav statur’, Iakob 

Blafoot, der kan have gået rundt med en ‘sort fod’, mens Heyne Krull sikkert har haft ‘krøller’. På 

samme måde kan tilnavne henvise til personers væremåde, og vi kan udlede, at Hans Fisselhouet 

sikkert har været en ‘sladrehank’, mens Grete Spekbyder nok har haft en tilbøjelighed til at ‘spise 

spæk’ og Iacobus Kaat formodentlig ikke har hørt til de mest tilbageholdende personer. 

Som det fremgår af det ovenfor citerede udsagn af Kousgård Sørensen (1975 s. 112), er 

patronymer og metronymer en særlig form for tilnavne, som det enkelte individ i praksis bærer 

allerede fra fødslen. Man kan dog diskutere, om patronymer og metronymer i deres oprindelse 

vitterligt kan betegnes som tilnavne, da de udtrykker noget en person er, mere end noget en 

person hedder. Patronymer findes ligeledes i runeindskrifter, som det eksempelvis er tilfældet på 

Gylling-stenen (DRi DK nr. MJy 70), der dateres til 900–1020, hvor Tōki Þōrgīsls sun (tuki þurkisl 

sun) nævnes, mens Sāsgærðr Finnulfs dōttiR (sąskiriþr […] finulfs tutiR) optræder på en af Skjern-

stenene (DRi DK MJy 22), der dateres til 970–1020. 

Også i middelalderlige diplomer, breve og andre kilder optræder en lang række tilnavne i 

patronymform, eksempelvis Magnus Saxisun, Asgud Ebbisun og Nicholaus Olafsun, der alle er 

dannet med suffikset -sun, ’søn’. Af andre metoder at danne patronymiske navne kan her nævnes 

afledningssuffikset -ia, der forekommer i HlewagastiR HoltijaR (hlewagastiR holtijaR), der optræder 

på det ene Gallehus-horn (DRi DK SJy 60), hvor en af tolkningsmulighederne for HoltijaR er, at 

afledningssuffikset udgør en patronymdannelse, ‘søn af Holt(e)’ eller ‘søn af en mand, hvis navn 

indeholder Holt(a)-’ (Kousgård Sørensen 1984 s. 33 ff.), mens Eric Jeppes er et middelalderligt 

eksempel på et fadernavn i genitivform (ibid. s. 98 ff.). Ofte optræder navnene i de middelalderlige 

kilder i latiniseret form som Ascero Akonis filio, ‘Ascer Aagesøn’ og Iacobus Sunonis filius, ‘Jakob 

Sunesøn’, undertiden i genitivform, eksempelvis Petrus Iacobi, ‘Peter Jakobsøn’, og Nicolaus 

Gregorii, ‘Niels Gregersøn’.  

Metronymer som Toke Signesen, Erland Margretesen og Niels Valborgsen er noget sjældnere, 

men kan være en metode til at vise status, som det eksempelvis er tilfældet med den danske 

konge Svend Estridsen (ca. 1019–1074/76), der var søn af Ulf Jarl og hustruen Estrid. Når Svends 
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tilnavn er i metronymform, skyldes det, at Estrid var datter af Sven Tveskæg og dermed søster til 

Knud den Store. Metronymet vidner i dette tilfælde udover status ligefrem om legitimitet til at 

besidde tronen (jf. Peterson 1979, 1985 og Johannessen 2001). 

I det øjeblik et tilnavn gives videre i slægten, mister det sin individualkarakteriserende funktion. 

Denne skik fik en betydelig fremgang i kraft af indvandrede adelsslægter fra Tyskland (Meldgaard 

1984 s. 40), men der kendes dog tillige en række tidlige forekomster af tilnavne, der går i arv i 

danske adelige familier. Et par velkendte eksempler herpå findes i den danske uradel. På en 

gravsten fra Bjolderup (DRi DK SJy 61) dateret til 1100–1250 lyder indskriften Kætil Urnæ liggir 

her (ketil urnæ ligir hir), hvor tilnavnet Urne henviser til en nærtliggende forsvunden landsby af 

samme navn. Ifølge Dansk Biografisk Leksikon (DBL) er slægtsrækken frem til 1300-tallet ikke 

fuldstændig sikker, men fra dette århundredes midte kendes Niels Urne til Rygård, hvis 

efterkommere bærer navnet Urne, for eksempel sønnen Lauge Nielsen Urne til Hørby og siden 

Hans Urne, domprovst i Odense (Jexlev 1984 s. 179). Navnet Grubbe er et tilnavn, der 

formodentlig har betydningen ‘grove, rynkede træk’, og kendes fra 1200-tallet, hvor det er benyttet 

i flere af Grubbe-slægtens kvindelinjer (Jexlev 1980 s. 308). Fra midten af 1300-tallet kendes Bo 

Jensen Grubbe til Alslev, og herfra kendes flere efterkommere med navnet Grubbe, eksempelvis 

den berømte adelsfrue Marie Grubbe (ca. 1643–1718) (ibid. (jf. DN s. 109 og Hald 1971b sp. 205)). 

De middelalderlige kilder viser sjældent arvelige tilnavne uden for adelsstanden, men Georg 

Søndergaard nævner Ottherus Petri dictus Hals, søn af Petrus Hals (begge nævnes i 1407), Wylium 

Hwithhowedh, søn af Jes Hwithowedh (1465) og Palid Bringhe, der har sønnerne Claus, Matts, 

Peder og Knud Bryngj (1447 og 1479) (Søndergaard 1979 s. 140 f.). Navne, der på den måde går i 

arv i slægten, har en individualklassificerende funktion, derved at navnets indhold ikke har nogen 

relation til navnebæreren, men navnet agerer derimod som “…en klassifikation (til en slægt) af 

personen” (Kousgård Sørensen 1975 s. 112 (jf. kapitel 2.1.1)). 

Slægtsnavnet vinder indpas iblandt den danske adel, og ifølge Dansk Navneskik er slægtsnavne 

blevet så almindelige i disse kredse omkring år 1500, at “…5/6 af Adelsslægterne havde arvelige 

Navne, selv om de enkelte Personer ingenlunde altid kaldte sig med dem. Forholdet var omtrent 

saaledes, at 1/3 af Adelsmændene blot kaldte sig med Fadernavnet” (DN s. 109). I 1526 påbød 

Frederik I den danske adelstand at tage slægtsnavne. Det gjordes med et kongebrev, hvori det lød: 

“Wille wii och saa, at alle riddermendts mend her udi Danmarcks riige, som icke haffwe stadfeste 

tiillnaffn, skulle tage och udwelye thennom stadige tiillnaffnn udi saa maade, at the, som føre 

eens skyoldh och hielm, skulle haffwe eens tillnaffnn…” (citeret fra DN s. 109 f.). De adelige 

slægter, der førte samme våbenskjold, skulle altså bære samme slægtsnavn. Det officielle motiv 

for påbuddet har været, at gode ridderlige gerninger kunne identificeres, derved “…at mand vdi 

framtidenn kand spørge, huilckenn nogen erligh rittherligh gerning giør i marckenn eller 

anderstadts, som vdi andre christelige koninge riige sidt er” (ibid.). At slægtsnavnet skulle tjene til 

identificering af personer i den noble stand, kan der næppe være tvivl om, men i virkeligheden har 
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det snarere tjent et formål med hensyn til skatter og afgifter (Vogt 2005 s. 384 ff.). Af navnestoffet 

i lister over adelige ydere af skatten landehjælp fra 1520 og 1543 kan det udledes, at kvinder både 

før og efter påbuddet alene nævnes ved fornavn samt deres tilhørende lokalitet, for eksempel Fru 

Johan a worgaard (ibid. s. 387 ff.), og i det hele taget kan det sluttes, “…at forordningen ikke har 

haft den store effekt, når man kom uden for den nærmeste kongeligt kontrollerede radius” (ibid. s. 

390). Imidlertid er slægtsnavnet efterhånden blevet mere dominerende, og “[i] Løbet af det 16de 

Aarh[undrede]s sidste Halvdel fortrængtes de skiftende -sen-Navne ogsaa i al Dagligbrug; kun 

enkelte Adelsmænd holdt lidt længere paa den gamle Skik” (DN s. 110). 

Også i lærde kredse overgik tilnavne i samme periode til slægtsnavne og ofte i latiniseret form, 

de såkaldte humanistnavne. Den del af den danske borgerstand, der var inden for akademiet, 

såvel professorer som studerende, latiniserede eller, sjældnere, græciserede deres slægtsnavn eller 

tilnavn. Ofte var tilnavnet dannet til navnebærerens hjemsted, enten bare ved et få navnet til at se 

latinsk ud, som eksempelvis Assenius, dannet til navnet Assens, eller ved at oversætte stednavnet 

som Ølgod, der blev til Zythagathus. Af andre typer af humanistnavne kan her nævnes 

erhvervsbetegnelser som Hortulan, ‘Gartner’, og Sartorius, ‘Skrædder’, oversættelser af tilnavne 

dannet til dyrebetegnelser som Corvin(us), ‘Ravn’, og Ursin(us), ‘Bjørn’, samt patronymer som 

Jensenius med latinsk tilføjelse til Jensen eller Olivarius, der er en latinisering af Holgersen. 

Størstedelen af denne type navne forsvandt igen, for “[f]ør eller senere genantog det langt 

overvejende Antal Slægter de danske Navneformer, hyppigst f. Eks. saa snart den paagældende 

slog sig ned i et Præstekald paa Landet, hvor Latiniseringen kun kunde volde Besvær” (Thomsen 

1945 s. 60). En række navne bliver dog mere integreret og er i vore dage fortsat i brug, for 

eksempel Bartholin, ‘Bertelsen’, Fabricius afledt af Faber, ‘Smed’ og Pontoppidan, ‘Broby’ (jf. 

Kousgård Sørensen 1980). 

Efterhånden har navnepraksissen med faste slægtsnavne smittet af på dele af borgerstanden, 

der står uden for den akademiske verden, og i løbet af det 17. og 18. århundrede bliver 

slægtsnavne mere almindelige her. En stor del af disse slægtsnavne dannes til et stednavn, 

“…som regel et landsbynavn, slægtens oprindelige hjemsted, og ofte i fortysket form, da den tyske 

indflydelse på dette tidspunkt var meget stærk” (Meldgaard 1984 s. 41). Derfor er landsbynavnet 

Skanderup blevet til slægtsnavnet Schandorff. Også slægtsnavne dannet til oprindelige 

erhvervstilnavne tages i brug, og også mange af disse optræder i tysk (eller pseudotysk) form, 

eksempelvis Becker, ‘Bager’, Kryger, ‘Kromand’ eller Schmidt, ‘Smed’, undertiden dog foranlediget 

af, at en del af disse slægter vitterligt var tyske håndværksslægter, der var indvandret til Danmark 

(ibid.). Allerede i det 16. og 17. århundrede forekommer sekundærpatronymer sporadisk som 

slægtsnavne i de større byers bedre borgerskab (Kousgård Sørensen 1997 s. 81), og fra omkring 

midten af det 18. århundrede bliver denne praksis med at gøre patronymiske navne til arvelige 

slægtsnavne mere almindelig (Meldgaard 1984 s. 41). Omkring år 1800 er det i København 

omtrent 20 % af befolkning, der har et patronymisk slægtsnavn (Meldgaard 1998 s. 5). 
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Baggrunden for sekundærpatronymets fremgang skal hovedsageligt findes i de lavere sociale lag, 

der for en stor del har bestået af indvandrede landboere, der “…efterlignede den ældre 

Borgerstands Brug af faste Familienavne paa den Maade, at de gjorde deres rent personlige -sen-

Navne til Slægtsnavne” (DN s. 113). 

Størstedelen af befolkningen har dog holdt fast i den traditionelle form for navngivning med et, 

sjældnere flere, fornavn(e) og et patronym, samt et i lokalsamfundet kendt, differentierende 

tilnavn (Kisbye 1981 s. 125 f.). Her har der imidlertid været tale om en udpræget homogen 

navnebrug. Således viser en undersøgelse over fornavnebrugen, som den kan udledes af 

folketællingen fra 1801/03, at kvindenavnene Anne, Marie og Karen samt mandsnavnene Peder, 

Hans, Jens og Niels på dette tidspunkt har været båret som første fornavn af mere end halvdelen 

af den samlede danske befolkning (Eggert 2009 s. 93 ff.). En af forklaringerne på denne uniforme 

navnebrug skal findes i navngivningsprincippet opkaldelse, der i sit udspring går tilbage til en før-

kristen tro på sjælevandring (Storm 1893 s. 199 (jf. Meldgaard 1982 s. 200)). I kraft af 

bondestandens konservatisme blev opkaldelsesskikken holdt i hævd. Selvom det bagvedliggende 

motiv blev glemt, så fulgtes traditionen “…fordi ens Forældre, Oldeforældre og fjernere Forfædre 

gjorde det samme, og fordi det derfor måtte være rigtigt og heldigst at gøre ligeså” (Secher 1918 s. 

474). Den kontinuerligt yderst homogene navnemasse kan imidlertid ikke alene tilskrives 

opkaldelsesprincipperne. Således har Bent Jørgensen (1986) undersøgt navngivning af hittebørn 

fra den københavnske fødselsstiftelse i 1771 og de følgende år, hvor opkaldelse synes uvæsentlig. 

Det viser sig, at hittebørn i høj grad er navngivet med de eksakt samme navne, der dominerer 

iblandt navngivning i den øvrige befolkning (Jørgensen 1986 s. 142 f.). 

De ovenfornævnte mandsnavne, Peder, Hans, Jens og Niels, har endvidere dannet stammen i 

tidens almindeligste patronymer, hvorved mange individer har heddet præcis det samme. For 

eksempelvis fremgår det af en søgning på navnet Jens Jensen i de danske amter i databasen 

DDD, at 4.451 personer i folketællingen fra 1801/03 bærer dette navn, hvilket modsvarer 0,48 % 

af den samlede befolkning, der udgøres af 925.080 personer. Samlet set har 62.074 personer 

onomastiske profiler, der består af et af de fire almindeligste mandsnavne samt et patronym 

dannet hertil, altså Peder Pedersen, Hans Pedersen, Peder Jensen, Peder Nielsen med flere. Det 

svarer til, at 6,71 % af hele den danske befolkning, iberegnet kvinder, bærer et af disse 16 navne. 

Endnu mere homogen ser kvindernes navne ud til at have været, da de fire almindeligste navne, 

Anne (inklusive Ane og Anna), Maren, Karen og Kirsten i kombination med patronymerne 

Pedersdatter, Hansdatter, Jensdatter og Nielsdatter optræder 68.315 gange i folketællingen 

1801/03, hvilket svarer til 7,38 % af den samlede danske befolknings navne. Alene 5.991, 

svarende til 0,65 % af alle oplistede personer i folketællingen, hedder Maren Jensdatter. Til 

sammenligning kan det nævnes, at de almindeligste navnekombinationer i Danmark per 1. januar 

2017 ifølge Danmark Statistik er Michael Jensen, som 642 mænd hedder, og Kirsten Nielsen, som 
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719 kvinder hedder, svarende til henholdsvis 0,011 % og 0,012 % af den samlede danske 

befolkning (Dst 2017). 

Foranlediget af den homogene navnebrug, der har gjort visse administrative arbejder 

vanskelige, blev det faste slægtsnavn ved et reskript introduceret til hele befolkningen i 

hertugdømmerne allerede i 1771, og i løbet af det 19. århundrede fulgte lignende lovmæssige 

restriktioner i det danske kongerige. Lovgivningerne har haft en direkte påvirkning på 

navnebrugen i Danmark i 1800-tallet, hvor mellemnavne er blevet mere almindelige. I kapitel 

3.2.3 nedenfor gives der derfor en nærmere præsentation af disse lovmæssige forhold, men først 

følger endnu et tilbageblik i den historiske navnebrug, denne gang med fokus på de navne, der i 

deres udtryk modsvarer det, vi i dag forstår som mellemnavne. 

3.2.2 Mellemnavne 

Fra middelalderlige kilder kendes en række eksempler på onomastiske profiler, hvor et patronym 

optræder efter et fornavn og efterfølges af et tilnavn eller et slægtsnavn, hvorved patronymet i sit 

udtryk modsvarer et mellemnavn. I Kong Valdemars Jordebog findes den såkaldte Broderliste 

(KVJ s. 84 ff., 164 ff. og 55r ff.), der i sit anlæg formodes at gå tilbage til slutningen af det 12. 

århundrede, og her optræder navnene på omtrent 215 personer (Holmberg 2006 s. 123). 

Størstedelen af de oplistede personer optræder alene med fornavn, men 11 personer har et 

patronym tilføjet, mens omkring 33 er anført med et ikke-patronymisk tilnavn. Heraf er to 

personer, Pæter Palnisun Hwitæ og Pøter Stigsun Hwitæ, anført med både patronym og et 

slægtsnavn eller tilnavn (ibid. s. 134 ff.). Hvad formålet med Broderlisten har været og under 

hvilke forhold, den er affattet, er uklart, men det står klart, at ti af patronymerne i listen er anført 

ved personer, der står oplistet først i et broderskab, herunder Asgud Ebbisun og Elef Gyursun, 

hvis fornavn ikke forekommer andre steder i listen (Kousgård Sørensen 1984 s. 174). Samtidig er 

mange personer med samme fornavn ikke anført med patronym eller tilnavn, hvilket for eksempel 

er tilfældet for 14 af 20 personer med navnet Niels (i listen skrevet Nicgles, Nicles eller Nigles). 

Derved synes patronymerne ikke at have en identificerende funktion, med undtagelse af de to 

tilfælde af navnet Pæter/Pøter Hwitæ, hvor patronymerne Palnisun og Stigsun er indskudt på 

mellemnavnets plads, da der er “…stor sandsynlighed for at patronymerne her har til formål at 

holde de to personer ude fra hinanden” (Holmberg 2006 s. 135). 

Denne form for onomastiske profiler i middelalderlige, skriftlige kilder er ikke udpræget 

almindelig, men typen findes dog sporadisk i diplomer, skattelister og lignende. Nogle få udvalgte 

eksempler er Andreas Pethersun Wæther (1275), Nicolao Jonessøn Broelicke (1325), Iohannes 

Iensson (dictus) Spliid (1389), Iens Swenssøn Brims (1408) og brødrene Oluff Axelszønn Gøye og 

Mogenns Axelszøn Gøye, sønner af Axell Mogenszønns Gøye (1411) (jf. DiplDan). De adelige 

familier, der tidligt tog det faste slægtsnavn til sig, har undertiden holdt fast i et vekslende 

patronym i mellemnavneposition, som det eksempelvis kendes fra slægten Ulfstand med Henrik 
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Geertsen Ulfstand (ca. 1370–1439), hvis søn kaldes Holger Henriksen Ulfstand (ca. 1420–1485) og 

dennes søn Jens Holgersen Ulfstand (ca. 1455–1523). 

Denne type mellemnavn er imidlertid på ingen måde et etableret fænomen i middelalderen, 

hvilket kommer til udtryk ved en yderst inkonsekvent brug af navnene. I en kilde fra 1291 

optræder således Andream Knutsun dictum Groosun (: Andreas Knudsen kaldet Grossen), hvilket 

må betegnes som et tidligt eksempel på et dobbelt patronym, men i samme kilde benævnes 

vedkommende ligeledes både Andrea Knutsson og Andree Groosun. Et andet eksempel er kannik i 

Lund, der i sit testamente fra 1352 benævnes Petrus Helghonis dictus Kanuti (: Peter Helgesen 

kaldet Knudsen), mens han i andre dokumenter optræder som Petro Helgssun (1325), Petri 

Hælghonis (for eksempel 1331) og Petri Kanuti (for eksempel 1350) (jf. DiplDan). 

Efter Frederik I’s påbud om faste slægtsnavne i adelstanden i 1526 er praksissen med et 

patronym indskudt i navnerækken foran slægtsnavnet blevet mere udbredt. Mange i adelstanden 

må have anset patronymet som et vigtigere statussymbol end slægtsnavnet, sikkert fordi 

patronymet vidner om, hvem man er den umiddelbare efterkommer af, mens slægtsnavnet kan 

være i brug i flere slægtsgrene. I hvert fald har det ikke været ualmindeligt, at man i adelige 

familier holdt fast i patronymbrugen, hvorfor der i disse kredse findes eksempler som Beate 

Clausdatter Bille (1526–1605), datter af rigsråd Claus Bille, og faktisk lod mange “…sig nøje med 

det gamle patronymikon. En søn af rigsraaden Jens Grubbe kaldte sig blot Mogens Jensen, Jens 

Ovesen kaldte sig aldrig Gjedde, og Niels Tymmesen aldrig Rosenkrantz. Christen Thomesen 

undgik konsekvent slægtsnavnet Sehested” (Kisbye 1981 s. 124 f.). Bevæggrunden for denne 

praksis kan desuden ligge i tradition og stolthed, og det forlyder for eksempel om sidstnævnte 

Christen Thomesen (Sehested), der var Christian IV’s kansler, at han “…til sin død i 1659 

konsekvent kun kaldte sig ved fornavn og patronym for at bevidne, at han var af god dansk adel” 

(Meldgaard 1998 s. 3), og ikke af indvandret tysk adelsslægt. 

Fra tiden omkring reformationen har det højere borgerskab og præstestanden efterhånden 

taget det faste slægtsnavn til sig, muligvis inspireret af adelstandens praksis, og også i disse 

kredse findes eksempler, hvor patronymer er bevaret som et indskudt mellemnavn. Det er for 

eksempel tilfældet hos historikeren Anders Sørensen Vedel (1542–1616), søn af Søren Sørensen og 

far til blandt andet Anna Andersdatter Vedel, Søren Andersen Vedel og Lauge Andersen Vedel (jf. 

Jørgensen 2013 s. 14). Fra præstestanden kan nævnes Jens Lauridsen Zeuthen (1573–1628), 

sognepræst ved Sankt Knuds Kirke i Odense, søn af sognepræst Laurids Sørensen i Søften og far 

til blandt andet Christen Jensen Zeuthen, Peder Jensen Zeuthen og Anna Jensdatter Zeuthen. Som 

det fremgår af eksemplerne, er der tale om primærpatronymer, der dannes til faderens fornavn og 

således veksler fra generation til generation, og det er først senere, i slutningen af det 18. 

århundrede, at “[s]ekundærpatronym kombineret med andet efternavn ses […] at spille nogen 

rolle…” (Jørgensen 2013 s. 14) som mellemnavn. 
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En væsentlig faktor i forhold til brugen af mellemnavne i de højere sociale lag skal findes i 

indførelsen af adelstitlerne grever og friherrer i 1671. I grevernes standardprivilegier fra 25. maj 

1671 lyder det blandt andet, at når “Grefskabet falder paa Qvindelinien, da skall den som en 

Greffvedatter med Grefskabet bekommer […] Huis Hand sielff er Greffve, og haffver et Grefskab, og 

i saa maade til én Person faldt tvende Greffskaber, da maa hand dem paa tvende sine arffvinger 

og Egte descendenter igien, huer med sit egit sært Naffn af fæderne og Møderne deele” (§ 6, citeret 

efter Bjerre Jensen 1968–69 s. 98). Standardprivilegierne for friherrer stammer ligeledes fra 25. 

maj 1671, og også her fremgår det, at en kvinde af friherrerslægt ved ægteskab med en mand af 

samme stand skulle medføre sit slægtsnavn og skjold ved giftermål (§ 5, Bjerre Jensen 1968–69 s. 

112). Med denne forening af mandslinjens slægtsnavn og kvindelinjens slægtsnavn “…er ideen om 

at kombinere to ikke-fornavne, hvoraf ingen er et patronym, lanceret” (Jørgensen 2013 s. 16). 

Ifølge Bent Jørgensen (2013) hører børn af Gyldenløve’rne til blandt de tidlige bærere af et 

dobbelt efternavn. I 1695 blev det besluttet, at et barn af en Gyldenløve og fremtidige mandlige 

efterkommer “…skulle føre titel og navn af Danneskiold tillige med deres andre grevskabers navne. 

Derved opstod de kongeligt-adelige slægtsnavne Danneskiold-Samsøe og Danneskiold-Laurvig” 

(Jørgensen 2013 s. 16). Jørgensen pointerer, at der oprindeligt har været indskudt et af foran det 

dobbelte efternavns anden komponent, Danneskiold-(af)-Samsøe, hvilket principielt har ophævet 

dets personnavnestatus, men “…[d]eres karakter af dobbelte efternavne er uomtvistelig som de 

fremtræder nu…” (ibid.). 

Frem til sidste halvdel af det 18. århundrede er det alene adelstanden, der har været underlagt 

lovmæssige restriktioner vedrørende navnebrug, og det har i første omgang været i denne stand, 

at slægtsnavnet er blevet en fast bestanddel af de enkelte individers onomastiske profiler, ofte 

med mellemnavn i form af et patronym, siden et andet slægtsnavn, indskudt foran slægtsnavnet. 

Præstestanden og borgerskabet har ikke været underlagt samme lovmæssige bestemmelser, men 

en stor del i denne befolkningsgruppe har efterlignet navnepraksissen med fast slægtsnavn og 

undertiden også et mellemnavn. I bondestanden har faste slægtsnavne og mellemnavne derimod 

været så godt som ukendte frem imod år 1800. Men dette billede ændrer sig i slutningen af det 

18. århundrede i hertugdømmet Slesvig, og siden, i løbet af det 19. århundrede, i kongeriget 

Danmark, da der introduceres påbud vedrørende slægtsnavne for hele befolkningen. Disse 

restriktioner i danskernes navngivningspraksis medvirker til bemærkelsesværdige ændringer i 

danskerne navnebrug. I det følgende gives en nærmere præsentation af disse navnerestriktioner 

og modtagelsen af dem. 

3.2.3 Restriktioner i danskernes navngivningspraksis 

Det første påbud vedrørende navnebrugen i alle samfundsklasser kommer i Slesvig i 1771, hvor et 

reskript dekreterer myndighederne i hertugdømmet, at der bør indføres faste slægtsnavne. Tilbage 

i 1763 udsendtes en kongelig forordning vedrørende kirkebogsføring i hertugdømmerne, hvoraf 
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det fremgik, at et barn ved dåben blot skulle anføres med fornavn, mens barnets forældre samt 

faddere skulle indføres i protokollen med både for- og efternavn (Vogt 2008 s. 469). Men af 

reskriptet fra 1771 fremgår det, at det er problematisk når “…der Sohn den Vornahmen des 

Vaters zu Zunahmen bekömmet, und daß dieser Umwechselung bei jeder Generation geschiehet” 

(Fogtman 1799 s. 403). Problematikken består i, at det vekslende patronym skaber “…in 

Ansehung der Legitimition zu vieler Ungewisheit und weitläuftigen Streitigkeiten, so wie bei 

Führung der Schuld- und Pfandprotocollen, zu mancherlei Unordnungen Anlaß giebt” (ibid.). 

Derfor anses det at være nyttigt og godt, hvis alle børn foruden fornavn i dåbsprotokollen tillige 

får indført et “…beständiger Geschlechtsnahmen” (ibid.). Hvad der præcis menes med ordet 

bestandigt kan virke en smule uklart, da det samtidig forlyder, at slægtsnavnet kan vælges af 

forældrene, men at det sidenhen ikke må ændres af nogen. Da reskriptet indledningsvis 

problematiserer brugen af det traditionelle, vekslende patronym, så må det ud fra konteksten 

tolkes således, at der med bestandigt slægtsnavn menes arvelige slægtsnavne, men forældrenes 

øvrige valgmuligheder forklares ikke nærmere (jf. Kousgård Sørensen 1997 s. 94). Der må i øvrigt 

gøres opmærksom på, at Kousgård Sørensen (1997 s. 94 f.) citerer reskriptet med dateringen 1. 

november 1771, Hirschholm, med henvisning til Fogtman 1784, mens Vogt (2008) i sin artikel 

vedrørende reskriptet og dets modtagelse henviser til Kousgård Sørensen (1997). Det er imidlertid 

ikke lykkedes mig at genfinde reskriptteksten i Fogtman (1784). Derimod er reskriptet gengivet i 

en note under kancellipromemoria til biskoppen i Ribe, den 15. maj 1790 i Fogtman (1799), samt, 

med dateringen 8. november 1771, Gottorff, i Chronologische Sammlung der im Jahre 1771 

ergangenen Königlichen Verordnungen und Verfügungen für die Herzogthümer Schleswig und 

Holstein, die Herrschaft Pinneberg, Grafschaft Ranzau und Stadt Altona (CS 1771). Med få mindre 

væsentlige undtagelser modsvarer reskriptteksterne hinanden. 

En undersøgelse af navnestoffet i kirkebøgerne i en række sogne i de sønderjyske amter 

Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa for perioden 1772–1776, de første fem år efter 

ikrafttrædelsen af forordningen, viser, at påbuddet er modtaget på yderst forskellige vis i området, 

og at det er vanskeligt at påvise et mønster i forhold til, i hvilke typer sogne reskriptet håndhæves 

og i hvilke, det ikke gør (Vogt 2008). Det fremgår eksempelvis, at i købstæderne Tønder og 

Aabenraa indskrives næsten alle børn med et efternavn, i Sønderborg er det tilfældet for alle, men 

i Haderslev er næsten ingen børn indskrevet med et sådant navn, og i landsogne ses en 

tilsvarende stor divergens (ibid. s. 475 ff.). Det ser ud til, at præsten har “…spillet den 

altafgørende rolle, såvel for efterretteligheden som for navneformernes vedkommende” (ibid. s. 

484), men i øvrigt at såvel tysksprogede som dansksprogede præster ikke nødvendigvis har fulgt 

reskriptets påbud (ibid.). Begrundelsen, for at forordningen ikke er slået mere igennem, er ikke 

umiddelbar, dog giver Vogt et eksempel på en decideret protest imod indførelse af slægtsnavn, da 

der i 1772 fra Gammel Haderslev Sogn er indført følgende notat: “NB Faderen ville ikke at Barnet 

maatte døbes med hans Stamme Navn endskiønt den derom udgangne Kongelige Forordning 
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befaler det. Hand brugte dertil denne slette Grund, at der i fremtiden ville meenes iblant Folk 

ligesom de Børn som han var Fader til skulle have 2 adskillige Fædre naar dette skulle nævnes 

med hans StammeNavn, da de andre som hafve navn døbte kuns være nævnede med deres eget 

Døbe Navn” (HM Gammel Haderslev (jf. Vogt 2008 s. 484 f.)). Ifølge Vogt kan dette muligvis være 

forklaringen på, at forordningen ikke slog mere igennem, men det sluttes tillige, at “[d]en 

manglende præcisering af forordningens slægt- eller stamnavnebegreb med den for præst og 

forældre medfølgende usikkerhed kan have været en væsentlig årsag til den ringe efterrettelighed” 

(ibid. s. 486). 

Den anførte note, hvorfra reskriptet ovenfor er blevet citeret, findes som nævnt under et 

kancellipromemoria til Ribes biskop i 1790. Af promemoriet fremgår det, at den ønskede 

indførelse af bestandige Familienavne ikke opfyldes af beboerne i Tørninglen, der udgør det 

nordvestlige hjørne af Nordslesvig, og at det “…ofte skal foraarsage Tvistighed og Forvirring saavel 

i Formynder- og Arvegangs- som i Udskrivningssager” (Fogtman 1799 s. 403). Så sent som i 1822, 

altså mere end halvtreds år efter bestemmelsen, blev der fra myndighedernes side erindret om, at 

reskriptet fra 1771 skulle følges (Kousgård Sørensen 1997 s. 94). 

Selvom det først er i 1790, at udskrivning af soldater nævnes i forbindelse med problematikken 

omkring det vekslende patronym, er det muligt, at 1771-reskriptet allerede fra begyndelsen har 

været motiveret af netop soldaterne i landsdelen. Siden 1758 var området sæde for det danske 

militær, omkring 24.000 mand, hvilket i 1762 forøgedes grundet en truende krig mod Rusland 

(Vogt 2008 s. 470). I hvert fald synes navnepraksissen i hertugdømmet ikke at have været 

anderledes end i det danske kongerige, hvor den traditionelle navnebrug også må have medført 

visse problematikker i forbindelse med eksempelvis arvesager. Der skulle alligevel gå mere end et 

halvt århundrede, før en tilsvarende bestemmelse blev introduceret i Danmark. Det er dog ikke 

utænkeligt, at 1771-reskriptet, der blev indført under Struensee-regimet, har været ment til at 

afprøve virkningen af et sådan påbud, og at en tilsvarende forordning siden også skulle indføres i 

det danske kongerige, men at disse planer blev skrinlagt i forbindelse med Struensees fald i 1772 

(Kousgård Sørensen 1997 s. 94).  

Med Dåbsforordningen af 1828, udsendt den 30 maj 1828, bliver slægtsnavne påbudt hele den 

danske befolkning. Lovteksten indledes med en anmærkning om forsømmelsen imod 1771-

reskriptet: “Gr. Kongen er kommen i Erfaring om, hvorledes Fr. 27 Jul. 1771, tvertimod sin 

hensigt, jevnligen misbruges til utilbørlig Udsættelse med Børns Daab; hvorfor det er fundet 

uomgiængelig fornødent, at anordne passende Tvangsmidler mod de Forældre, der forsømme den 

Pligt, der baade efter Religionens og Statens Love paaligger den i saa Henseende” 

(Dåbsforordningen af 1828). Forordningen beskriver dernæst, hvornår et barn senest skal være 

døbt, og at dåbshandlingen så vidt muligt bør forrettes af en præst og i kirken. Om navnet 

forlyder det, at præsten “…bør paasee, at intet upassende Navn, som Vedkommende kunde falde 

paa at foreslaae, gives noget Barn” (Dåbsforordningen af 1828, § 18), og forordningsteksten 
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fortsætter: “Iøvrigt bør hvert Barn ved Daaben benævnes ei alene med fornavn, men og med det 

familie-eller Stamnavn, som det i Fremtiden bør bære” (ibid.). Der gives ingen begrundelse for, 

hvorfor det faste slægtsnavn ønskes indført i kirkeprotokollerne, men det synes oplagt, at 

hensigten, akkurat som i hertugdømmet, har været at gøre landets administration mere effektiv 

(jf. Pedersen 2001 s. 203 f.). 

Ifølge Dansk Navneskik har størstedelen af landets præster anset patronymet som den korrekte 

form for familienavn (DN s. 117), men lovteksten er ganske uklar på dette punkt. Den påbyder at 

et barn navngives med et stamme- eller familienavn, altså et efternavn, men der foreskrives intet 

om, hvilke typer af navne, der kan anføres som stamme- eller familienavn, ligesom der heller intet 

står om, hvem der kan bestemme navnet. Denne uklarhed har ført til henvendelser fra stiftsprovst 

J. Paludan-Müller i Odense og sognepræst P. Sørensen i Ribe, der på forskellig vis har været i tvivl 

om, hvordan denne praksis med familienavn skulle udføres (DN s. 114 f.). Guldagers sognepræst 

har i sin henvendelse bemærket, at “…han personlig ikke kunde bifalde den blandt Egnens 

Præster gængse Fortolkning af Ordet ‘Familienavn’, som slog sig til Ro med et Stamnavn, dannet 

af Faderens Fornavn med Endelsen -sen” (DN s. 115). Allerede den 4. oktober 1828 udskrives et 

cirkulære som opfølgning på forordningen, hvor det præciseres, at “…i de Familier, som intet fast 

Familienavn endnu have antaget, maa bero paa Faderen, om han vil lade sit Barn kalde med det 

samme Tilnavn, han selv har baaret, eller lade dette Tilnavn danne af sit Fornavn paa den hidtil 

brugelige Maade, eller tillægge det et fast Navn efter det Sted, hvortil han hører” (citeret efter DN 

s. 115). I cirkulæreret understreges det tillige, at alle børn i en børneflok bør gives samme 

familienavn, hvorfor valgmulighederne bortfalder i fald faderen har ældre levende børn, ligesom 

senere børn også bør gives samme navn. Endvidere udtrykkes det, at navnet “…bliver at 

vedligeholde i Familien, hvis ingen Bevilling til Afvigelse erhverves” (ibid. s. 116). Det antydes 

altså, at børn i en børneflok bør have samme navn, men også denne formulering er dog en anelse 

uklar. Den 20. oktober 1829 følger endnu et cirkulære fra kancelliet, og her understreges det, at 

det tilstræbes, at alle børn i en søskendeflok, drenge som piger, får det samme slægtsnavn, da 

“…Kancelliet dog maa bemærke, at et Pigebarns Tilnavn ikke herefter kan gives ved ‘Datter’, men 

bør være det samme, som er givet eller vil blive givet hendes Brødre” (ibid. s. 116), hvilket helt 

konkret betyder, at pigebørn, såfremt de tildeles patronymer, skal navngives med faderens navn 

samt navneelementet -søn (-sen), som om de var drengebørn (jf. Degn 2001a s. 17 og Pedersen 

2001 s. 204). 

Forordningens supplerende cirkulærer synes at være blevet modtaget på forskellig vis. Med den 

sidste skrivelse overlader kancelliet det “…til Befolkningen og Præsterne at skabe saa gode Navne, 

som de kunde finde paa i Løbet af den første Generation; thi det forudsattes, at om en 

Menneskealder vilde det frie Navnevalg være til Ende” (DN s. 118). Der nævnes i Dansk Navneskik 

eksempler på præster, der danner nye navne efter lokaliteter såsom lunde og åer, eller som gør de 

folkelige tilnavne, der til dagligt er brugt i lokalsamfundet, til faste slægtsnavne, men de fleste 
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steder har man holdt fast i af døbe med vekslende patronymer, som man jo havde tradition for 

(ibid.). Som nævnt ovenfor har faderen ifølge cirkulæret af 4. oktober 1828 haft et valg at træffe i 

forhold til hvilket navn, der skulle antages som familienavn, og visse steder har det tilsyneladende 

været fortolket således, at det var et valg, der kunne træffes på ny i hver generation (Pedersen 

2001 s. 204 f.). Efter et stykke tid er det faste slægtsnavn måske blevet en form for statussymbol, 

hvilket fornemmes ved, at folk i bondestanden i 1840’erne sporadisk begynder at få deres børn 

døbt med faderens efternavn, fordi, de “…vilde være finere end de andre…” (DN s. 119). 

Størstedelen af befolkningen i almuesamfundet har dog vedvarende holdt fast i den traditionelle 

navngivningsskik med den forskel, at patronymet nu, i hvert fald de fleste steder, altid endte 

på -sen, også for pigernes vedkommende, og at dette efternavn blev anført i kirkeprotokollerne. 

Det er altså gået trægt med indførelsen af faste slægtsnavne, men den 6. august 1856 er det 

officielt slut med det frie navnevalg, da Kirke- og Udenrigsministeriet rundsendte en skrivelse til 

samtlige biskopper, hvori det betones, at slægtsnavnet skal være arveligt. Biskopperne 

“…anmodes om at oplyse Præsterne i Stiftet om, at det er en Følge saavel af Sagens Natur som af 

det udtrykkelige Indhold af ovennævnte Kancelli-Cirkulære [af 30. maj 1828], at det faste Familie- 

eller Stammenavn, der efter Fdn. af 30te Mai 1828 eengang er blevet valgt, ikke blot skal komme 

til Anvendelse for alle Børn i den samme Generation, men ogsaa for alle følgende Generationer i 

den samme Familie, medmindre Bevilling til Afvigelse erhverves” (Algreen-Ussing 1862 s. 253). 

Heller ikke restriktionerne fra 1856 har været synderlig populære i det traditionsbundne 

almuesamfund, og i Dansk Navneskik berettes om, at mange fædre har været utilfredse, men dog 

accepteret at barnet døbtes og indførtes i kirkebogen med faderens eget efternavn, men nogle få 

har ligefrem nægtet at lade barnet døbe (DN s. 119). Her meddeles endvidere, at den traditionelle 

navneskik især blev holdt i hævd på Lolland og Falster samt i hele det nordjyske område, 

omfattende Himmerland, Thy og Vendsyssel, hvor det flere steder først er i løbet af 1870’erne og 

1880’erne, at det faste slægtsnavn er blevet almindeligt (ibid.). At netop disse områder er senere til 

at indføre faste slægtsnavne fremgår også af Ole Degns tidligere præsenterede undersøgelse af De 

danske efternavne på -sen (2001a), hvor det ud fra stikprøver af i alt 28 landsogne fordelt i hele 

Danmark påvises, at 12 % af de døbte drenge sognene i Nordjylland i perioden 1878–1880 er 

navngivet med et patronym dannet til faderens fornavn, mens det samme gør sig gældende for 15 

% af drengene på Lolland-Falster. For de øvrige dele af landet ligger frekvensen på 5–7 %. 

Imidlertid er en langt større del af periodens drengebørn navngivet med sekundærpatronymer, 

hvilket gør sig gældende for 58 % af de nordjyske drenge og 71 % af de døbte på Lolland og Falster 

(Degn 2001a. s. 22). Degns undersøgelse viser et andet interessant forhold, nemlig at på 

Bornholm er det allerede i perioden 1858–1860 kun 9 % af drengebørnene, der navngives med 

primærpatronym, hvilket er en markant lavere andel end i resten af landet, hvor frekvensen i de 

fleste områder overstiger 60 %, dog 38 % i Sydjylland og 52 % i Nordjylland. På Bornholm er 
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andelen af sekundærpatronymer væsentlig større, end i resten af landet, men det er hovedsageligt 

ikke-patronymiske navne, der udgør øens familienavnemasse. 

Analogt med et af formålene med nærværende afhandling har Degn endvidere undersøgt 

navnekombinationer med mellemnavn og efternavn, hvoraf mindst et navn er et -sen-navn 

(-sen-navn+ikke-sen-navn, -sen-navn+-sen-navn samt ikke-sen-navn+-sen-navn), og heraf 

fremgår det, at mellemnavnene særlig har været fremtrædende i de jyske områder, specielt i 

Nordjylland og især Sydjylland hvor omkring en tredjedel af drengene bærer mellemnavn (Degn 

2001a s. 22 f.). Derimod spiller mellemnavne ingen nævneværdig rolle på Lolland-Falster, hvor 

mellem 4 og 9 % af drengene bærer mellemnavn i de undersøgte perioder, og alle af 

typen -sen-navn+-ikke-sen-navn (ibid.). Praksissen med to -sen-navne beskrives i Dansk 

Navneskik som en enighed mellem præster, der har fulgt det ministerielle påbud, og obsternasige 

bønder, der ville holde fast i det traditionelle navngivningsprincip, da primærpatronymet kunne 

gives som mellemnavn. Det er da påfaldende, at denne navngivningspraksis synes at have været 

af væsentlig betydning i Nordjylland, mens den slet ingen rolle spiller på Lolland-Falster, da disse 

to områder jo ellers fremstår ensartede i forhold til håndhævelsen af restriktionerne fra 1856. 

De restriktioner, der har fundet sted i løbet af det 19. århundrede, falder samtidig med, at den 

danske navnebrug på flere måder har forandret sig. Med restriktionerne er det klart, at det faste 

slægtsnavn gradvist er blevet taget i brug over hele landet og i alle kredse, men danskernes 

navnebrug ændrer sig også på andre parametre i perioden. Hvad angår fornavnene, ses der for 

eksempel en massiv opblomstring af nordiske navne, den nordiske navnerenæssance, hvilket tager 

sit afsæt i den romantiske bølge, der gennemstrømmer Danmark fra begyndelsen af århundredet 

(Eggert 2008 s. 113 ff. (jf. kapitel 3.3.3)). Fra midten af 1800-tallet bliver engelsk litteratur oversat 

direkte til dansk, og ikke via tyske udgaver, som det ellers var almindeligt, og derefter begynder 

engelske navne at vinde mere frem i Danmark (Meldgaard 1997 s. 104 (jf. Kisbye 1990)). 

Som nævnt indledningsvist får man blot ved at kaste et flygtigt blik i den danske folketælling 

fra 1787 (Ft1787) et indtryk af, at mellemnavne ikke har været særligt almindelige på den tid. For 

at illustrere dette har jeg undersøgt mellemnavnebrugen i Ft1787 i fem tilfældige landsogne 

beliggende i områder, hvor mellemnavne i 1880 synes at være meget udbredte. Det drejer sig om 

Engbjerg Sogn i Ringkøbing Amt, hvor 32,8 % af befolkningen i Ft1880 har et mellemnavn, 

Folding Sogn i Ribe Amt, (23,3 %), Hammelev Sogn i Randers Amt (29,8 %), Vester Assels Sogn i 

Thisted Amt (28,6 %) og Skærup Sogn i Vejle Amt (27,2 %). For disse fem sogne er 

folketællingslisterne fra 1787 i Statens Arkivers faksimiledatabase (AO) blevet gennemgået, og her 

blev i fire af sognene slet ingen mellemnavne observeret. Kun i Engbjerg Sogn optræder 

mellemnavne, og her er det kun to personer af sognets samlede befolkning på 115, der er optegnet 

med et, hvilket svarer til 1,7 %. Det må naturligvis holdes for øje, at der kan have været andre 

praksisser i forbindelse med noteringen af navne i Ft1787 i forhold til Ft1880, ligesom navnefeltet 
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i den tidlige folketælling er en del smallere, end det i 1880. Ikke desto mindre er det en 

bemærkelsesværdig forskel, der er i mellemnavnebrugen i de fem sogne i de to folketællinger. 

3.3 1800-tallet. Historisk indføring i tid og samfund 

Navnebrugen, der undersøges i afhandlingen, afspejler en periode med store omvæltninger i det 

danske samfund og en befolkning i forandring. I det 19. århundrede skete et opbrud med det 

traditionelle landbosamfund i takt med, at landboreformerne, der påbegyndtes i det 18. 

århundrede, for alvor eskalerede, ligesom industrialisering og urbanisering gradvist tog til i 

perioden. På den politiske front oplevede Danmark ydmygende krigsnederlag, der påvirkede det 

danske sindelag og danskernes nationale identitet. Samtidig var det 19. århundrede en periode, 

hvor det almindelige menneske fik flere fundamentale rettigheder, og hvor demokratiske 

strømninger førte til enevældens ophør i 1848 og indførelsen af den danske grundlov året efter. I 

litteraturen skete tillige store paradigmeskifter, og også her findes i det 19. århundrede perioder, 

hvor det almindelige menneske og dets vilkår blev taget under behandling. I det følgende gives en 

redegørelse for nogle af de væsentligste samfundsomvæltninger i århundredet. Med hensyn til de 

litterære strømninger må det påpeges, at det ikke er hensigten at give en fuldstændig oversigt over 

dansk litteraturhistorie i 1800-tallet, men blot at vise nogle af de relevante litterære linjer i 

perioden, samt at give nogle eksempler på forfatterskaber, hvor disse hovedtræk kommer til 

udtryk. 

3.3.1 Den sociale struktur  

Det 19. århundrede var som tidligere nævnt et sekel med en markant udvikling og flere 

omvæltninger i samfundets struktur, men landboreformerne tog dog fat allerede i århundredet 

før. I 1784 nedsattes en lille landbokommission af Frederik 6., og to år senere fulgte Den store 

Landbokommission, der havde til opgave at skabe forbedrede forhold for begge parter i relationer 

mellem fæstebonde og godsejer (Løgstrup 2015 s. 215). Blandt de affærer, der skulle tages op i 

kommissionsarbejdet, kan nævnes tiltrædelse og fratrædelse af fæste, fæstebønders 

lydighedspligt, ophævelse af stavnsbåndet samt udflytning af fæstegårde fra landsbyer som følge 

af udskiftningen. Landboreformerne begyndte imidlertid allerede i 1750’erne, da jordejerne tog 

initiativ til reformer af landsbyfællesskabet, der netop med udskiftningen blev fornyet således, at 

tidligere fællesarealer blev opdelt og indhegnet. De arealer, den enkelte bonde var ansvarlig for 

dyrkning af, blev derved samlet. I større landsbyer blev reformen af fællesskabet ofte kombineret 

med udflytning af visse fæstegårde, der derved kom til at ligge mere isoleret uden for landsbyerne. 

Udskiftningen tog for alvor fat i de sidste årtier af det 18. århundrede og omkring 1810 var 

udskiftningen så godt som fuldendt i de danske landsbyer, og stort set kun områder med særlige 

vilkår samt visse småøer og kystområder manglede (Dombernowsky 1988 s. 329). Denne reform 

medvirkede til en øget selvstændighed for bønderne, men husmænd uden jord blev i første 
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omgang dårligere stillet, blandt andet fordi de mistede rettigheder til at have dyr græssende på de 

tidligere fællesarealer (Skrubbeltrang 1952 s. 51). 

Hovedårsagen til, at det netop var i 1700-tallets sidste årtier, at udskiftningen særlig tog fart, 

er, at der i 1781 blev stillet krav om, at fæstegårde kun kunne bortsælges til selveje efter 

gennemført udskiftning. Læsø og Bornholm var blandt de få steder, hvor former for selveje var 

ganske udbredte fra gammel tid (jf. Skrubbeltrang 1978 s. 56 f., 171 f. og Stoklund 2018 s. 60 ff.), 

men i resten af Danmark var det i begyndelsen af det 18. århundrede blot et par procent af 

bønderne, der var selvejere (Dombernowsky 1988 s. 351). Sporadisk overgik fæstegårde til selveje 

ved salg til bønder, men flere steder, særligt på Fyn og en række andre øer, var selvejet begrænset 

til at omfatte bygninger, som bonden måske selv havde opført og betalt, mens jorden tilhørte en 

godsejer. De, der tidligt i perioden havde fuld ejendomsret, var hovedsageligt købstadsborgere og 

storbønder (ibid.). Efterhånden blev selveje dog mere udbredt, ikke mindst i Jylland, og i 1820 var 

status den, at mere end halvdelen af de danske bondebrugere var blevet selvejere (Bonderup 2002 

s. 207). Femten år senere, i 1835, var tre fjerdedele af bønderne i Jylland selvejere, mens fæstet 

fortsat var udbredt på øerne, ikke mindst på Sjælland, hvor blot en femtedel var selvejere, mens 

størstedelen var arvefæstere (Bjørn 2000). Men i 1840’erne blev fæstegodsets overgang til selveje 

et varmt emne i den politiske debat, da det stod for en “…besiddelsesmåde, adskillige anså for 

fortidig og upassende for et demokratisk samfund…” (Dieckmann Rasmussen 1988 s. 219), og i 

de følgende årtier solgtes meget af det resterende fæstegods til selveje (ibid. 219 ff.). 

Centralt for landbokommissionens første år var også ophævelsen af stavnsbåndet i 1788 med 

en gradvis afvikling frem til år 1800. For at sikre, at godsejerne altid kunne stille de påkrævede 

bondesoldater til landmilitsen, var stavnsbåndet blevet introduceret tilbage i 1733, hvor det bandt 

bønder til det gods, den stavn, hvor de var født (Løgstrup 1987 s. 15 ff.). Den faktiske årsag for 

stavnsbåndets indførelse skal dog snarere findes i godsejeres ønske om at få sikret, at der var 

arbejdskraft på godserne (Degn 1988 s. 32 f.). Da det blev indført, omfattede det alle fæstebønder i 

alderen 14 til 36 år, men over årene blev flere stavnsbundet, og fra 1764 omfattede det 

bønderkarlene og deres sønner i alderen 4 til 40 år (Løgstrup 1987 s. 39). Den stavnsbundne 

bondes frihed var meget begrænset, og “[d]a der ikke var behov for alle fæstebøndernes sønner til 

militærtjenesten, åbnedes der mulighed for en vidtstrakt vilkårlighed fra godsejernes side, idet 

bestemmelser om udstedelse af fripas til at forlade godset – eventuelt mod en større betaling – gav 

godsejerne mulighed for at skalte og valte med bondesønnerne i den tid, der var deres bedste 

alder…” (Degn 1988 s. 33). Godsejeren havde desuden ret til at straffe bonden med slag eller 

fængsel, hvis denne ikke var efterrettelig (Bonderup 2002 s. 193). Stavnsbåndet står om noget 

som et symbol på diskriminering af bondestanden i forhold til andre stænder, og dette har været i 

klar modstrid med oplysningstidens tankeånd og idealer om frihed og lighed mellem alle. De 

humane strømninger i oplysningstiden førte ligeledes til ændringer i socialforsorgen, således at 

der i forbindelse med tre fattiglove for København, købstæderne og landsognene i årene 1799 til 
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1803 blev etableret et mere velorganiseret fattigvæsen. I den forbindelse overgik sociale opgaver 

fra godssystemet til det enkelte sogn, hvor fattigkommissioner vurderede de fattiges behov 

(Wøllekær 1993 s. 15). Fattigvæsensdistrikterne og de i 1806 og 1814 etablerede skoledistrikter 

kom i øvrigt til at udgøre et udgangspunkt i etableringen af sognekommunerne på landet i 1842, 

hvorfra det lokale demokrati gradvist blev indført (Dam 2012 s. 377). 

I praksis var de sociale skel langt fra udlignet. Efter ophævelsen af stavnsbåndet var det fortsat 

kun bondestanden, der havde soldaterpligt. Præstesønner og godsejere var undtaget, mens de 

bedrestillede i bondestanden fik mulighed for at undvige militærtjeneste ved at betale til 

statskassen og derved købe fattigere bønder til at udstå værnepligten i deres sted. Dette er 

medvirkende til, at bondestanden fra slutningen af det 18. århundrede mere markant var blevet 

opdelt i to grupper, da der opstod en ganske velhavende gårdmandsstand med en række 

fordelagtige rettigheder i forhold til en voksende gruppe af landarbejdere og husmænd med ringe 

vilkår. Husmandslodder var ofte ganske små og omfattede den dårligste jord på godsejerens eller 

gårdmandens jord, som husmanden måtte betale en høj pris for, hvis han da ikke kun lejede 

loddet og måtte betale ved store forpligtelser i form af arbejde for godsejeren eller gårdmanden. 

Skellet illustreres også ved, at gårdmænd og deres koner i forbindelse med en lovgivning om 

håndhævelse af hoveriet i 1791 blev fritaget revselsesretten, men “[p]å hovmarken havde 

husbonden og hans stedfortræder ridefogden [sic!] stadig ret til at tugte gifte og ugifte 

landarbejdere, når de mødte som hovbud for gårdmænd…” (Skrubbeltrang 1952 s. 57).  

Da husmændene havde meget lidt jord, måtte de ernære sig som daglejere eller med andre 

erhverv såsom håndværk og fiskeri. Til landbosamfundets lavere klasser hørte tillige tyendet, altså 

tjenestekarle og -piger, samt inderster, der ofte var fattige folk, der lejede sig ind hos en 

gårdmandsfamilie, men også ældre gårdmænd i aftægt henregnes til denne gruppe. Fra omkring 

1840 fik gårdmandshjemmene endnu mere velstand og tryghed “…mens Fattigdom og Uvished var 

Hundredtusind Husmænds og Landarbejderes Lod. Derfor blev Standsforskellen i de fleste Egne 

endnu tydeligere end før” (Skrubbeltrang 1942 s. 72). Fra 1840’erne blev fattiggårde og fattighuse 

etableret over hele landet, hvor fattige folk måtte udføre tvungent arbejde for at få ophold. 

Beboerne var en broget blanding af samfundets laveste klasser, hvor værdigt trængende, det vil 

sige børn samt ældre fattige, der har arbejdet og betalt afgifter hele deres liv, levede side om side 

med uværdigt trængende, hvilket vil sige vagabonder og alkoholikere (Wøllekær 1993 s. 62). Det er 

forskelligt fra egn til egn, hvordan de sociale forhold har ændret sig i perioden, men et generelt 

hovedtræk er, at det tidligere skel mellem almue og godsejere afløses af en ny kløft af kapitalistisk 

karakter mellem gårdmænd og husmænd og andre tilhørende den landlige underklasse (Hyldtoft 

1999 s. 119 ff.). Ved en opgørelse over forholdene for landarbejderne foretaget af 

indenrigsministeriet i 1872 fremgår det, at man så “…bort fra de godt 60 000 Husmænd, der 

havde over 2 Skæpper Hartkorn, skønt mange af dem arbejdede en Del for andre. Til 

Landarbejderbefolkningen regnedes derimod de øvrige 102 000 Husmands- og Indsidderfamilier, 
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næsten en Fjerdedel af Landets Befolkning, der midt i Landbrugets Opgangstid levede i de 

fattigste Kaar, ja paa Sultegrænsen” (Skrubbeltrang 1942 s. 71). Imidlertid blev et stadig større 

antal husmænd selvejere i perioden, og igen er det særligt i Jylland, hvor 34.000 huse med jord 

blev oprettet i perioden 1850–85, hvilket er dobbelt så mange som på øerne (ibid. s. 73). 

I byerne ses der i det 19. århundrede en tilsvarende opdeling af samfundet i flere sociale lag. 

Det øverste sociale lag bestod af forskellige former for embedsmænd såsom fogeder, læger og, 

akkurat som på landet, præster. I det næste sociale lag fulgte andre borgere, købmænd og 

håndværksmestre; et socialt lag der indtil loven om næringsfrihed i 1857 (ikrafttrædelse i 1862) 

ikke eksisterede på landet. Håndværkersvende og lærlinge fulgte siden, mens matroser, tyende, 

daglejere, almissenydere og fattiglemmer lå underst i byernes sociale hierarki (Bonderup 2002 s. 

195). I forhold til de øvrige byer havde København en særstatus. Hovedstaden var hjemsted for 

den kongelige residens og helt frem til 1923 også kongerigets eneste universitetsby. Landets flåde 

og den største garnison befandt sig i København, hvor den sociale top blev udgjort af medlemmer 

af hoffet, regeringen, centraladministrationen og universitetet, der “…rangerede klart over 

købstædernes sociale hierarki” (ibid.). Befolkningen i købstæderne var mindre stedbunden end 

landbefolkningen, og der var stor befolkningsudskiftning byerne imellem (Bitsch Christensen 

2005 s. 29). 

Før næringsfrihedsloven var skellet skarpt mellem købstad og land, og mellem 

købstadsbefolkning og landbobefolkning, da gamle købstadsprivilegier betød, at købstæderne 

alene havde en række fortrin i forhold til håndværk og handel, og kun de for landboerne mest 

nødvendige former for håndværk, eksempelvis smedearbejde, måtte udføres på landet. Det har 

således været ganske omstændeligt for landboerne, når der skulle skaffes varer, eller hvis der 

skulle sælges af deres produktion, da vejen til nærmeste købstad flere steder har været lang 

(Balle-Petersen 1976 s. 70). Men med indførelsen af næringsfrihed ændrede dette forhold sig for 

mange landboere, og i årene efter 1862 opstod efterhånden nye former for bysamfund med 

handel. Dog var der stadig visse fordele for købstæderne, da der i forbindelse med 

næringsfriheden var afstandsbestemmelser, der påbød, at håndværksforetagender og høkerhandel 

ikke måtte etableres nærmere end 7,5 kilometer fra købstaden, mens anden handel skulle foregå 

mindst i 11 kilometers afstand fra nærmest købstad (ibid.). 

Dog bemærkes, at der allerede før 1857 har eksisteret bymæssige samfund, der ganske vist 

ikke havde købstadsrettigheder, “…men som i erhvervsmæssig henseende i realiteten ikke afveg 

meget fra mange købstæder” (Hansen 1965 s. 54). Det gælder for ‘flækker’ som Løgstør og 

Nørresundby, der begge opnår købstadsrettigheder i år 1900, samt ‘handelspladser’ som 

Frederiksværk, Marstal og Silkeborg. I folketællingen fra 1880 kommer det til udtryk, at disse fem 

lokaliteter havde en bymæssig karakter, da de alle blev optegnet på købstadslister, selvom ingen 

af dem altså havde købstadsstatus på folketællingstidspunktet. Derfor regnes de også som byer i 

denne undersøgelse. Silkeborg, der opnåede købstadsrettigheder i 1899, synes sammen med 
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“…Herning, Odder og Tarm, alle at være produkter af markedsøkonomiens begyndende 

gennemslag i de købstadsfjerne egne” (Stilling 1987 s. 39). Dette hænger sammen med, at der var 

stor regional forskel på bydannelser uden for købstæderne. På Sjælland lå købstæderne tæt og var 

hensigtsmæssigt placeret for de omliggende landsogne, mens købstæderne i Jylland, særligt i 

Nord- og Vestjylland, havde store afstande imellem sig, og derfor synes behovet for nye byer i 

1800-tallet at have været størst der (jf. Stilling 1987 s. 30 ff.). 

At de bymæssige samfund udviklede sig i løbet af det 19. århundrede skyldes imidlertid ikke 

kun handel og loven om næringsfrihed, men også den generelle befolkningstilvækst, der for alvor 

tog fat fra begyndelsen af det 19. århundrede. Folketællingen i 1801 omfatter 1.028.576 personer 

i hele landet, og i 1880 er tallet steget til 2.123.240, altså mere end en fordobling (Wichmann 

Matthiessen 1985 s. 8) (Bemærk at disse tal omfatter det nuværende Danmark, inklusive 

Sønderjylland, hvorfor tallene ikke modsvarer afhandlingens tal for den samlede befolkning i 

1880). Det var i høj grad i hovedstaden, der skete en befolkningstilvækst, hvor København gik fra 

at have 100.975 indbyggere i 1801 til 261.360 i 1880, men også i de gamle købstæder steg 

folketallet markant, hvilket Slagelse med en stigning fra 1.732 til 6.076, Svendborg fra 1.942 til 

7.184, Hjørring fra 744 til 4.308 og Aarhus fra 4.102 til 24.831 blot er nogle få eksempler på (ibid. 

s. 13 f.). 

Men ud over befolkningstilvæksten i de gamle byer opstod også helt nye bymæssige samfund. 

En del af forklaringen hertil er det danske jernbanenet, der efter åbningen af den første strækning 

mellem København og Roskilde i 1847 gradvist etableredes på et nationalt plan i det efterfølgende 

halve århundrede, med de væsentligste etableringer af hovedbaner i 1860’erne og 1870’erne (jf. 

figur 10 i Aagesen 1949 s. 63). Det grundliggende motiv for etableringen af jernbanen var at 

forbinde de vigtigste købstæder, mens der i den tidlige periode grundlagdes relativt få 

jernbanestationer i landområderne (Fink 1992 s. 40). Men der blev placeret stationer i såvel 

eksisterende landsbyer som ensomt beliggende på marker, hvoromkring der flere steder 

efterhånden opstod nye bysamfund (jf. Balle-Petersen 1976 s. 71 ff.). At stationerne havde en 

betydning for befolkningstilvæksten i de enkelte sogne antydes i en undersøgelse fra begyndelsen 

af 1900-tallet (gengivet i Stilling 1987 s. 67), der viser, at der i perioderne 1860–70 og 1870–80 

skete en større befolkningstilvækst i stationssogne end i ikke-stationssogne. 

Men jernbanenettet er blot ét af de teknologiske fremskridt, der udtrykker den danske 

industrialisering, der for alvor tog form fra 1830’erne. Allerede fra 1700-tallet fandtes fabrikker 

som kanonstøberiet i Frederiksværk og militærklædefabrikken i Usserød, men i 1800-tallet 

optimeredes produktionen. På jernstøberier fremstilledes landbrugsredskaber, der på forskellig vis 

effektiviserede produktionen i jordbruget (Bjørn 1988 s. 171 ff.), og også på teglværker 

forbedredes produktionen af tegl og mursten (Hyldtoft 1999 s. 61). I denne periode forandredes 

Danmark til et samfund “…where agriculture was still dominant in volume, but industry had 

become the dynamic and driving force in the changes in society and city development” (Harnow 
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2008 s. 298). Trods urbanisering og industrialisering forblev landbrugsprodukter væsentlige i 

forhold til den danske handel, hvilket blandt andet skyldtes, at netop disse produkter var 

forudsætning for byerhverv såsom slagterier, kornmøller, bryggerier og spritfabrikker (Strange 

Petersen s. 274). Opdyrkning og landvinding udtrykker også den udvikling, som gennemstrømmer 

Danmark særligt den sidste halvdel af det 19. århundrede, da eksempelvis den systematiske 

hedeopdyrkning i Jylland fra 1860’erne og arbejdet med at tørlægge Lammefjorden i 

Nordvestsjælland fra 1870’erne optimerede udnyttelsen af landets økonomiske ressourcer 

(Dieckmann Rasmussen 1988 s. 207 f.). 

Fra slutningen af det 18. århundrede tog den del af landboreformerne, der vedrørte skoling af 

børn, for alvor fat. I den pietistiske ånd opstod tanken om, at alle i befolkningen skulle have en 

form for skoleundervisning og læring i grundlæggende kundskaber allerede i begyndelsen af 

århundredet, og i 1721 blev rytterskoler oprettet på statsejede godser. Med strømningerne i 

oplysningstiden udviklede skolingen sig yderligere, ikke mindst efter 1789, da en 

skolekommission blev nedsat efter Frederik 6’s ønske om at forbedre det danske skolevæsen på 

landet såvel som i købstæderne. Den 10. oktober 1806 udstedte skolekommission et provisorisk 

reglement for skolevæsenet på Sjælland, Fyn og Lolland-Falster (jf. Larsen 1914 s. 352 ff.), og i 

1814 fulgte den landsdækkende Anordning for Almue-Skolevæsenet paa Landet i Danmark. Heraf 

fremgår det blandt andet, at man ved læsning ønsker at benytte bøger, “…som kunne give 

Anledning til at danne Børnenes Sindelag, og som indehold et kort Begreb om deres Fædrelands 

Historie og Geographie, samt meddele den Kundskaber, der kunne tiene til Fordommes 

Udryddelse og blive den til Nytte i dens daglige Haandtering…” (citeret efter Larsen 1914 s. 420). 

Med lovgivningen om almueskolevæsenet i 1814 indførtes undervisningspligt for alle børn i det 

danske kongerige, uanset deres bopæl, køn eller sociale status. Det tog tid, før befolkningen 

bifaldt børnenes skolepligt, da der ofte var brug for deres arbejdskraft i hjemmet. I 1855 blev det 

endda muligt for skolemyndighederne at inddrage de ældste klassers undervisning om sommeren, 

hvorved børnene kunne hjælpe til med markarbejdet og siden kompensere med ekstra skoletid i 

vintermånederne (Christensen 1997 s. 160). Ikke desto mindre står indførelsen af almueskolen for 

en ganske revolutionerende udvikling, og den betyder en væsentlig horisontudvidelse for en 

markant andel af danske samfund. 

3.3.2 Politiske forhold  

På den storpolitiske scene indledes 1800-tallet med spændinger i Europa. I år 1800 indgik 

Danmark i et neutralitetsforbund med de øvrige østersølande Rusland, Sverige og Preussen, der 

havde et formål om at forsvare disse nationers frie handel. Offensiven var særlig vendt imod 

England, og da neutralitetsforbundet i 1801 indgik alliance med Frankrig, hvorefter europæiske 

havne blev lukket for englændere, truede englænderne Danmark med krig. Danmark befandt sig i 

en svær situation, da en udtræden af alliancen uden tvivl ville blive anset som fjendtlig af 
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Frankrig og Rusland og deres allierede, og derfor blev de engelsk forhandlingsforslag afvist. Dette 

ledte til Slaget på Reden i foråret 1801, hvor englænderne som bekendt destruerede den danske 

flåde (Bjerg & Frantzen 2005 s. 228 ff.). Spændingerne fortsatte under Napoleonskrigene, der for 

Danmark i første omgang betød, at den danske handel til søs var i fare. I 1807 indgik Frankrig og 

Rusland en aftale ved Freden i Tilsit i juli 1807, hvor de neutrale stater, herunder Danmark, blev 

påtvunget at lukke sine havne for engelske skibe. Fra fransk side blev Danmark stillet det 

ultimatum, at hvis landet ikke erklærerede England krig, da ville Frankrig erklære krig mod 

Danmark. Samtidig blev Danmark stillet et ultimatum fra engelsk side, der lød, at danskerne 

skulle indgå i den engelsk alliance mod Frankrig og tillige afgive den danske flåde til englænderne 

som pant, eller England ville tage flåden med magt. Danmarks egentlige regent, kronprins 

Frederik, der senere blev kronet som Frederik 6., måtte med sine rådgivere altså træffe et valg, 

hvor begge valgmuligheder ville føre til krig, enten imod England eller imod Frankrig (Bjerg & 

Frantzen 2005 s. 242 ff.). 

Danmark afslog det engelske ultimatum, og få dage senere gik den engelske hær i land på 

Sjælland, hvor den blev mødt af en flok utrænede bondesoldater. Englænderne vandt og kunne 

belejre hovedstaden, og efter endnu et afslag om at udlevere den danske flåde, gik 

bombardementet af København løs den 2. september 1807 og fortsatte de følgende nætter. Vor 

Frue Kirke og kvarterene omkring blev ramt hårdt ved bombardementet (DK København s. 5), og 

den 7. september, da bombardementet havde kostet omtrent 1.600 civile personer og mere end 

700 danske soldater livet, kapitulerede danskerne. 

I håb om at kunne bevare sin territoriale tilstand sluttede Danmark sig til Frankrig, men da 

Napoleon i 1812 måtte trække sig tilbage fra felttog imod Rusland, fik Danmark endnu engang 

tilbud om at slutte sig til Rusland og de allierede. Dette ville imidlertid betyde, at Norge skulle 

overdrages til Sverige som kompensation for Ruslands erobring af Finland fra netop Sverige nogle 

år forinden. Derfor var en alliance med Rusland ikke lukrativ for den danske konge, der forblev på 

den franske side. Frankrig var imidlertid svækket, og i efteråret 1813, samme år som den danske 

stat gik bankerot, led Napoleon et afgørende nederlag ved Leipzig, hvorefter svenskerne udnyttede 

Danmarks svage stilling til at invadere Holsten. Frederik d. 6. måtte bøje sig. Danmark havde 

valgt den forkerte alliance, og ved Freden i Kiel i januar 1814 måtte Norge afstås som suveræn 

besiddelse til Sverige. Efter fredsforhandlingerne afgav Danmark dog ikke Færøerne, Grønland og 

Island, der alle ellers var norske besiddelser, da Norge efter Kalmarunionens opløsning i 1523 blev 

underlagt den danske krone i 1536. Disse områder var i mellemtiden overgået til at blive styret fra 

København (Østergaard 2017 s. 19). 

Med afståelsen af Norge blev “…det danske monarki til ‘et fattigt lille land’, som dog stadig var 

flersproget i kraft af Slesvig og Holsten og øerne i Nordatlanten og Caribien” (Østergaard 2017 s. 

25). I parentes bemærkes, at når Caribien her nævnes, skyldes det, at Danmark fortsat var en 

kolonimagt og fortsat besad kolonier og handelsstationer i Tranquebar og Serampore i Indien, 
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Guldkysten i det nuværende Ghana samt de tre vestindiske øer Sankt Croix, Sankt Jan og Sankt 

Thomas, der var blevet erhvervet allerede i 1600- og 1700-tallet. Udover den territoriale 

amputation betød tabet af Norge en betydelig forskydning i forhold til den befolkningsmæssige 

sammensætning, da folk med tysk som modersmål med ét slag udgjorde to femtedele af landets 

befolkning, hvor det før 1814 var omtrent en sjettedel (Bregnsbo 2017a s. 137). 

Særligt hertugdømmet Holsten synes at have været et problem for danske nationalister 

(Glenthøj 2007 s. 57 ff.). Holsten var medlem af Det tyske Forbund, og havde som sådan efter 

forbundsakten fra 1815 ret til en stænderforsamling (Kayser Nielsen 2009 s. 179). I 1830 skabte 

et radikalt forslag om en forenet grundlovgivende forsamling for hertugdømmerne, der derefter 

alene skulle dele konge med Danmark, men ellers have selvstyre med en højesteret i Slesvig og 

egen regering i Kiel, debat. I danske regeringskredse indså man, at der måtte handles i forhold til 

holstenernes ret til en stænderforsamling, og i 1831 fremlagdes et forslag om oprettelse af fire 

stænderforsamlinger i det danske rige. Man ønskede at holde Slesvig og Holsten adskilt, hvorfor 

hvert hertugdømme skulle have egne forsamlinger, og for at holde en balance i riget, skulle der 

ligeledes være to forsamlinger i kongeriget; en for Jylland og en for øerne (Bjørn 2003 s. 51). 

Spørgsmålet om valgretten til stænderforsamlingerne viste en splittelse i dansk politik, da 

moderate mente, at valgretten skulle knyttes til ejendomsbesiddelse, mens mere radikale var 

fortalere for en mere ligestillet valgret (Bonderup 2002 s. 229). I sidste ende fik kun 3 % af 

befolkningen stemmeret, hvilket svarer til omtrent 15 % af mændene (ibid. s. 230), men 

heriblandt er altså også bønder med tilpas stor jordejendom. Kongen var fortsat enevældig, og 

stænderforsamlingerne havde kun rådgivende funktioner. Kolonierne var et af de punkter, der 

blev diskuteret i forsamlingerne, og af økonomiske årsager blev der rådgivet til at bortsælge 

kolonierne i Indien, der blev solgt til briterne i 1845, og Guldkysten, der blev solgt, ligeledes til 

briterne, i 1850, mens de tre vestindiske øer forblev danske besiddelser (Bregnsbo 2017a s. 142 

ff.). Tilbage i 1803 trådte en forordning fra 1792 om forbydelse af slavehandel i kraft, men 

slaveriet var ikke afskaffet, hvilket ligeledes lå stænderforsamlingerne på sinde, og også i 

litteraturen anes en bevidsthed og modvilje mod slaveriet (ibid. s. 144). 

Efterhånden blev kritikken mod det enevældige system mere udbredt, ikke mindst i de to 

universitetsbyer, Kiel og København, hvor nationalistiske ideologier knyttet op på “…sproglige, 

historiske og statsretslige argumenter sigtede mod en deling af den dansk-tyske helstat” (Strange 

Petersen 2002 s. 245). Det var især Slesvigs status, de to parter var uenige om. Fra dansk side 

blev Slesvig anset retmæssigt dansk, hvorfor det burde indgå som en del af det danske rige, mens 

tysksindede i Slesvig og Holsten søgte at bevare den historiske relation mellem de to 

hertugdømmer, som ikke burde adskilles. Spørgsmålet var, om grænsen skulle gå ved Kongeåen 

med et fælles slesvig-holstensk fyrstedømme syd herfor, eller om Ejderen skulle danne grænse, 

således at Slesvig indgik i den danske stat (ibid.). I januar 1848 udsendte Frederik 7. et reskript, 

der dekreterede én lovgivende stænderforsamling for hele riget, hvori der skulle være lige mange 
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repræsentanter fra hertugdømmet og kongeriget, men i Slesvig-Holsten fortsatte arbejdet med at 

skabe en fri forfatning for Slesvig, ligesom forbindelsen mellem kongeriget og Slesvig skulle 

begrænses mest muligt (Friisberg 1999 s. 43). Blot to måneder senere rejste den slesvigske og 

holstenske stænderforsamling ultimative krav til den danske konge om, at Slesvig skulle optages i 

Det tyske Forbund (Strange Pedersen 2002 s. 247). 

Ved det såkaldte Casino-møde i København den 20. marts 1848 talte den nationalliberale 

politiker Orla Lehmann (1810–1870) for en større forsamling, som han overbeviste om, “…at 

dansk ære og selvopholdelsesdrift ubønhørligt krævede, at man stod anderledes afgjort og 

beslutsomt op over for det Slesvig-Holsten, der fremtrådte med stadig tydeligere omrids på 

baggrund af et overvældende Tyskland, der som en aggressiv og uhyre magt under tilblivelse 

mangefold forstørrede den slesvig-holstenske trussel” (Bjørn 1999 s. 75). Den danske nationale 

ære var altså på spil, og kravene fra de slesvig-holstenske stænder skulle afvises. Den følgende 

dag krævede borgerrepræsentationen i København et regeringsskifte med et ejderdansk grundlag, 

hvilket kongen imødekom. Da en provisorisk regering blev dannet i Slesvig-Holsten samtidig med, 

at den danske regering proklamerede, “… at Holsten kunne få en fri forfatning som selvstændig 

tysk forbundsstat, mens Slesvigs uopløselige forbindelse med Danmark skulle styrkes gennem en 

fri fællesforfatning for disse to rigsdele” (Strange Petersen 2002 s. 247), var et afgørende skridt 

imod den forestående krig taget. Treårskrigen, eller den 1. Slesvigske Krig, varede fra april 1848 

og frem til slutningen 1850, hvor Østrig og Rusland lagde pres på Preussen, der støttede det 

slesvig-holstenske oprør, og i januar 1851 blev den slesvig-holstenske hær opløst og den 

provisoriske regering afsat. 

Krigen krævede militært mandskab, og det var en af grundene til, at der i 1849 blev indført 

almindelig værnepligt i Danmark. Frem til da var det næsten alene husmænd, der havde haft 

denne pligt, men med det nye tiltag blev også købstadsbefolkningen og andre hidtil fritagne 

befolkningsgrupper værnepligtige (Bjørn 1999 s. 160 ff.). Det var dog ikke alene det faktiske 

militære behov, der lå bag dette tiltag, men også de demokratiske strømninger i tiden var 

medvirkende hertil, og det foranledigede til en bred folkelig opbakning i kongeriget (Strange 

Petersen 2002 s. 248). Netop de demokratiske strømninger med stærkere politiske holdninger og 

forøgede sociale krav i befolkningens ledte i krigsårene frem imod grundloven af 1849, der giver 

fundamentale civile rettigheder såsom ytringsfrihed og ukrænkelig ejendomsret, ligesom det 

enkelte individs personlige frihed bliver gjort ukrænkelig. Dog blev sociale skel langt fra udlignet, 

og der var fortsat grundlæggende forskelle med hensyn til folks rettigheder, da eksempelvis 

personer, der havde nydt understøttelse af den føromtalte fattigforsorg, og som ikke havde 

tilbagebetalt eller fået eftergivet sit udestående, ikke havde stemmeret og ej heller var valgbare 

(Wøllekær 1993 s. 17). Med grundloven blev Frederik 7. en konstitutionel konge uden 

forgængernes enevældige bemyndigelser, mens regeringen, der var blevet nedsat i 1848, kom til at 

danne grundlaget for en demokratisk dansk stat (Strange Petersen 2002 s. 251). 
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Efter treårskrigen blev den danske helstat genoprettet ved londonaftalerne i 1851–52, hvilket 

betød, at Slesvig ikke kunne indgå i Det Tyske Forbund, men også at hertugdømmet ikke kunne 

indlemmes som en del af det danske kongerige, som der ellers var ønske om fra dansk side (Bjørn 

2003 s. 132 ff.). Da den danske regering i november 1863 alligevel vedtog et lovforslag om fælles 

forfatning for Danmark og Slesvig med ikrafttrædelse allerede fra 1. januar 1864, mødte dette 

naturligvis tysk modvilje (ibid. s. 232). Det blev startskuddet til den 2. Slesvigske Krig i 1864, 

hvor de danske tropper led nederlag, først ved rømningen af Dannevirke i februar, belejring af 

Fredericia i marts og siden slaget om Dybbøl i april (ibid. 239 ff.). Efter forligsforhandlinger i 

London, hvor der ikke kunne opnås enighed om en deling af Slesvig mellem de danske og 

preussiske parter, brød krigen ud igen i juni, og snart efter var Als belejret, og Preussen fik reelt 

kontrol over Jylland (Strange Petersen 2002 s. 262 f.). Da nye fredsforhandlinger indledtes i Wien 

i juli var det således et yderst svækket Danmark, der måtte sætte sig til forhandlingsbordet, og da 

kravet fra de sejrende parters side var total afståelse af alle tre hertugdømmer, Slesvig, Holsten og 

Lauenburg, havde danskerne intet andet valg, end at acceptere dette (Bjørn 2003 s. 257 ff.). 

3.3.3 Litterære strømninger i 1800-tallet  

På den litterære front er det 19. århundrede ligeledes en periode med iøjnefaldende forandringer. 

Ved indgangen til 1800-tallet skete et paradigmeskifte, da den romantiske epoke opstod som en 

reaktion på den rationalisme, der prægede tiden forud. Hvor rationalismen var udadvendt og 

kritisk overfor samfundet, var romantikken mere indadvendt og følsom med en hensigt om at 

finde dybde i menneskets tilværelse (Fibiger & Lütken 2004 s. 138). Med et fælles fundament i 

dyrkelse af skønhed og modsætningen mellem harmoni og splittelse faldt den romantiske epoke i 

Danmark i flere faser, der på forskellig vis greb ind over hinanden (ibid. s. 139). 

Først dominerede den universalromantiske tankegang og siden, fra 1807, den 

nationalromantiske. Som det fremgår af det foregående kapitel, befandt Danmark sig i de første 

årtier i 1800-tallet i krisetider, hvor de danske krigsnederlag til England medvirkede til, at de 

romantiske forfattere rettede blikket indad og tog danske traditioner og værdier op. Digteren 

Adam Oehlenschläger (1779–1850) står med blandt andet digtet Guldhornene fra 1803, 

sørgespillet Hakon Jarl hin Rige (1807), den danske nationalhymne Fædrelands-Sang, bedre kendt 

som Der er et yndigt land (1819), samt heltedigtet Hrolf Krake (1828) som en af grundpillerne i de 

tidlige romantiske år i Danmark (jf. Albeck 1965 s. 11 ff.). Det sagnhistoriske og nordiske er 

ligeledes væsentlige temaer i N.F.S. Grundtvigs (1783–1872) tidlige forfatterskab, hvilket 

eksempelvis kommer til udtryk i Nordens Mytologi eller Udsigt over Eddalæren (1808) og 

forfatterens gendigtning af Saxos Danmarkskrønike på folkeligt dansk (1818–1822) (Billeskov 

Jansen 1958 s. 59), mens B.S. Ingemann (1789–1862) i sine historiske romaner om blandt andre 

Valdemar Seier (1826) fremhævede den danske identitet og folkeånd ved at beskrive Danmarks 

storhed, fald og genrejsning (Albeck 1965 s. 197 ff.). 
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Parallelt med den nationalromantiske bølge opstod fra 1820’erne ‘den poetiske realisme’ som 

en ny tendens i dansk litteratur. Her var det igen realiteter, der skildredes, men i modsætning til 

rationalismen, skete det i et mere idealistisk lys. Som repræsentant for denne retning kan nævnes 

Steen Steensen Blicher (1782–1848), der i 1824 udgav novellen Brudstykker af en landsbydegns 

dagbog, og siden fulgte andre dramatiske fremstillinger som eksempelvis Hosekræmmeren fra 

1829, hvor det almindelige menneskes tragiske skæbne afbildedes (Baggesen 1965 s. 219 ff. og 

254 ff.). Blichers hverdagsskildring viser virkeligheden, og han konstaterer i sit forfatterskab 

“…uden Forbehold Livets meningsløse Slid og Forfald, den naadeløse Nedbrydning” (Billeskov 

Jansen 1958 s. 158 f.). Det romantiske livssyn fastholdes, men i den poetiske realisme fandt 

landbobefolkningen en plads i litteraturen, da især deres dagligdag og hjem blev skildret. 

Siden fulgte romantismen som den toneangivende retning fra omkring 1830, hvor forfattere 

som Emil Aarestrup (1800–1856), H.C. Andersen (1805–1875) og Søren Kierkegaard (1813–1855) 

skildrede det ‘interessante’, der i romantismens terminologi beskriver drifter, menneskets 

skyggeside og alt det, der ikke passer ind i den spidsborgerlige samfundsnorm (Fibiger & Lütken 

2004 s. 162 ff.). At det almene menneske skildres i litteraturen i denne periode viser også Frederik 

Paludan-Müller (1809–1876), der fra 1842 til 1849 udgav den realistiske versromanen Adam 

Homo, hvor hovedpersonen er “…Gennemsnitsmennesket; Heltens Navn betyder, paa Hebraisk og 

Latin, blot og bart: Menneske” (Billeskov Jansen 1958 s. 292). Romanens hovedperson opnår en 

fremtrædende plads i det sociale hierarki, men hans indre opløses og sjælen fortabes. Adam Homo 

har som gennemsnitsmenneske frihed til at foretage bevidste valg, men vælger ofte forkert, hvilket 

medfører ubalance i hans ydre, det samfundsmæssige, og hans indre, sjælelige (Rohde 1965 s. 

639 ff.). At tidens forfatterne sjældent var knyttet til en enkelt litterær retning alene kan H.C. 

Andersen være et eksempel på. Udover at have dyrket det interessante i romantismen 

beskæftigede han sig samtidig med nationalfølelse og national identitet, som det for eksempel 

kommer til udtryk i hans hyldest Danmark, mit Fædreland! (Andersen 1850), der første gang 

udkom under treårskrigens afsluttende fase. 

Foruden Charlotta Dorothea Biehl (1731–1788) havde den litterære offentlighed i Danmark 

hidtil været forbeholdt mænd, men i løbet af den romantiske epoke fik kvindelige forfattere også 

en plads, om end den i første omgang var begrænset til et par enkelte forfatterskaber. Thomasine 

Gyllembourg (1773–1856), der debuterede i 1827, tilhører den poetiske realisme, mens den noget 

yngre Mathilde Fibiger (1830–1872) blev den første betydningsfulde pioner for kvindernes 

frigørelse i Danmark (Andreasen 1980 s. 390). Det skete med romanen Clara Raphael (1851), hvor 

det ikke er “…kvindens sociale position eller politiske rettigheder, men kvindens åndelige frihed til 

at tænke selv og til at realisere det potentiale, hun indeholder” (Fibiger & Lütken 2004 s. 191), der 

er fremstillet. Debatten om kvindens frigørelse tog til, efter Georg Brandes (1842–1927) i 1869 

oversatte The Subjection of Women af John Stuart Mill til dansk, hvor den fik titlen Kvindenernes 



 

 

 

73 

Underkuelse (Brandes 1869), og i kølvandet herpå oprettedes Dansk Kvindesamfund i 1871 

(Rimmen Nielsen 1996 s. 620 f.). 

Selvsamme Brandes stod for det endelige opgør med romantikken og begyndelsen på det 

moderne gennembrud, da han i 1871 i en forelæsning på Københavns Universitet berettede, 

hvordan litteraturen i Europa debatterede essentielle problemstillinger omkring køn, samfund og 

religion, mens man i dansk litteratur holdt fast i en romantisk litteratur, der ikke skildrede 

virkeligheden (Fibiger & Lütken 2004 s. 197 ff.). Derefter slog nye strømninger igennem. 

Naturhistorikeren J.P. Jacobsen (1847–1885) repræsenterer naturalismen. Jacobsen debuterede 

ved at oversætte Arternes Oprindelse (1872) og Menneskets Afstamning (1874) af Charles Darwin, 

hvorved de darwinistiske teorier blev mere alment kendte i Danmark (Stangerup 1966 s. 62). I sit 

egentlige litterære hovedværk skildrer Jacobsen Marie Grubbes (1643–1718) sociale fald fra en 

position i toppen af adelstanden til ægteskabet med en staldkarl. Fru Marie Grubbe (Jacobsen 

1876) skildres som et sammensat naturvæsen, et menneske, der indeholder både en dyrisk, 

driftslig side og en menneskelig stræben og bevidsthed (Møller Kristensen 1960 s. 32). 

3.4 Identitet, identifikation og navnebrugen 

De personer, der er repræsenteret i Ft1880, er født i et århundrede, hvor markante forandringer i 

samfundet har fundet sted. De ældste personer, der optræder i folketællingen, er født i 

enevældens tid, men hvor det danske samfund stod på tærsklen til en lang række omvæltninger. 

Landboreformerne var allerede i gang, skolereformen var under opsejling og i 1814 introduceredes 

almueskolen. Samtidig var Danmark et land i krise med statsbankerotten i 1813 og året efter 

mistedes Norge som et resultat af krigsnederlag til England i Napoleonskrigene. Den yngre 

generation i Ft1880 er født ind i tid, hvor grundloven for længst er blevet indført. Hele 

befolkningen havde fået fundamentale rettigheder og individets frihed var ukrænkeligt. I perioden 

var de sociale skel forandret, dog ikke sådan at sociale uligheder var udlignede, men de var i 

mange henseender modificeret, og der opstod mere bevidsthed om de folk, der var dårligere stillet. 

Samtidig rullede den industrielle revolution, der i årtierne før folketællingen var på sit højeste, og 

selvom Danmark også i slutningen af 1800-tallet måtte betegnes som et landbosamfund, så var 

en voldsom urbanisering i fuld sving. Men også på den tid var Danmark dog på visse punkter en 

nation i krise, foranlediget af endnu to krigsnederlag, denne gang til preussisk side, hvilket endte 

med tabet af de gamle hertugdømmer Slesvig-Holsten i 1864. Danmarks nederlag beskrives som 

et trauma for nationen: “Havde der allerede efter 1814 været alvorlig tvivl om den svage og 

militært udsatte småstat Danmarks fortsatte eksistensmuligheder som selvstændig nation på 

langt sigt, så blev denne undergangsangst efter nederlaget i 1864 yderligere forstærket” (Brengsbo 

2017b s. 156). I 1871 samledes Tyskland til en stat, der var den danske stat militært overlegen. 

Krigsnederlagene var medvirkende til, at en identitet med relation til danskhed forankrede sig i 

almuesamfundet i løbet af det 19. århundrede. Det nationale sammenhold blev forstærket og 
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individets identifikation blev i højere grad forbundet med det at være dansk (Feldbæk 1991 s. 255 

f.). Som det fremgår af det ovenstående, bevirkede nederlagene til England i 1800-tallets 

begyndelse, at blikket blev rettet indad i den danske litteratur, hvor danske værdier og traditioner 

blev taget op, og lignende tilstande fandt sted efter nederlaget i 1864, hvor det nationale og det 

danske dyrkedes. Dette kom blandt andet til udtryk i den danske historieskrivning, hvor 

undergangsangst og indadvendthed medførte, at Danmark skildredes som en David i kamp med 

Goliat; som en nation, der “…var og altid havde været en lille fredeligsindet småstat, der altid var 

blevet truet og udsat for aggression fra sin […] stærke tyske nabo” (Brengsbo 2017b s. 156 f.). 

Som konsekvens af de samfundsmæssige forandringer, må der være opstået en gradvis større 

selvbevidsthed, ligesom ændringer i folks selvopfattelse og selvidentitet må have fundet sted. I 

løbet af 1800-tallet forandrede de danske lokalsamfund sig. Efter loven om næringsfrihed i 1857 

åbnedes der op for mere handel uden for købstæderne, samtidig med at den industrielle 

revolution og den deraf følgende urbanisering tog til. I den forbindelse opstod anderledes behov for 

identifikation for det enkelte individ, og dette kan tænkes at have haft en påvirkning på brugen af 

mellemnavne i tiden. Som tidligere nævnt mener Kisbye, at det særligt er gældende i forbindelse 

med landboernes tilflytning til byen, hvor de med deres almindelige navne har fremstået anonyme 

(Kisbye 1979 s. 84). Ud fra dette er det derfor forventeligt, at mellemnavne særligt optræder i 

byerne, og at de særligt er i brug blandt folk med almindelige patronymiske efternavne. 

En mere direkte påvirkning på navnebrugen har 1800-tallets navnerestriktioner utvivlsomt 

haft. Med indførelsen af det faste slægtsnavn blev der gjort op med det traditionelle 

navngivningsmønster med fornavn og ægte patronym, og da landbobefolkningen grundlæggende 

har været ganske traditionsbunden, kan man forestille sig, at der mange steder har været ønske 

om at fortsætte med at navngive som hidtil. Mellemnavne blev da en måde hvorpå, man kunne 

fortsætte med en navngivningspraksis lig den, man kendte til, uden at man gik på kompromis i 

forhold til de påbudte krav om fast slægtsnavn (jf. Hornby 1978 s. 69 f.). Derfor kan det antages, 

at primærpatronymiske mellemnavne relaterer sig til en form for identitet. 

Et entydigt svar på disse relationer mellem samfundsstrukturelle forandringer, lovmæssige 

restriktioner og mellemnavnebrug er naturligvis ikke muligt at give på et historisk materiale. Ikke 

desto mindre er det oplagt at antage, at der findes en sammenhæng, måske særligt i forhold til 

identifikation, når der er tale om personer i byerne, der bærer patronymiske efternavne. Ligeså 

synes det oplagt, at der findes en relation mellem tradition, identitet og mellemnavnebrugen.  
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4 Empirisk materiale og metodiske tilgange 

I dette kapitel beskrives det empiriske materiale, der ligger til grund for afhandlingen, ligesom der 

gives et indblik i de metodiske tilgange og valg, der er foretaget i forbindelse med undersøgelserne. 

Der indledes med en præsentation af dataarkivet Dansk Demografisk Database (DDD) og derefter 

afhandlingens primærkilde, den danske folketælling fra 1880 (Ft1880), hvor der blandt andet vil 

blive redegjort for, hvorfor netop denne kilde er valgt til undersøgelsen. I afsnittet om den 

metodiske fremgangsmåde beskrives først de generelle udfordringer og problemstillinger, der må 

tages hensyn til i arbejdet med den benyttede kilde. Herefter beskrives processen i at omforme det 

rå datasæt til et materiale, der kan anvendes dels i henhold til generelle undersøgelser af brugen 

af mellemnavne, og navnebrugen i det hele taget, dels i forhold til udarbejdelsen af et korpus 

bestående af de mellemnavne, der træffes i kilden. Derved skabes grundlaget for at undersøge 

mellemnavne ud fra såvel kvantitative som kvalitative tilgange, hvilket danner rammerne om 

undersøgelsens analytiske dele. Processen i at danne et rent materiale og et navnekorpus omfatter 

både en mekanisk del og en manuel del, hvilket der redegøres for i to separate afsnit. I afsnittet 

vedrørende den manuelle proces lægges der blandt andet vægt på nogle af de supplerende 

oplysninger, der forefindes i Ft1880, der kan anvendes i analyserne til at give kortlægningen af 

mellemnavnebrugen demografiske aspekter, for eksempel i forhold til køn og alder, hvorved der 

findes svar på hvem, der har mellemnavne. 

For at kunne besvare afhandlingens andre kernespørgsmål følger en gennemgang af principper 

for blandt andet lemmatisering og kategorisering af mellemnavnene. Disse er væsentlige for de 

analysedele, der afdækker hvilke konkrete mellemnavne, der er i brug, ligesom der opnås indsigt i 

mellemnavnenes typemæssige fordeling. Siden følger en beskrivelse af arbejdet med de kort, der 

visualiserer distributionen af mellemnavne, udvalgte navnetyper og konkrete navne. Disse kort 

medvirker til at illustrere hvor i landet, mellemnavne særligt er i brug, og hvor de sjældent, hvis 

overhovedet, er i brug. Endelig præsenteres en mindre række casestudies, hvor tråde fra de øvrige 

analyser samles, og der gås mere i dybden med enkelte navnebærere med henblik på at 

undersøge motiver bag mellemnavne, således at der kan gives bud på, hvorfor mellemnavnene har 

vundet indpas i den danske befolkning i den undersøgte periode. Slutteligt gives en kort 

introduktion til de fem hovedkategorier, mellemnavnene er klassificeret under, nemlig 

‘patronymer’, ‘stedbetegnelser’, ‘erhvervsbetegnelser’, ‘inkolentnavne’ og ‘folkelige tilnavne’, og de 

underkategorier de hver især rummer. Dertil kommer en sjette kategori med ‘diverse andre 

navne’, der omfatter mellemnavne, der ikke har kunne placeres i de fem hovedkategorier, eller 

hvis betydning er mig ukendt. 

Inden jeg går videre til en præsentation af afhandlingens empiriske materiale, vil jeg dog først 

knytte nogle få ord til et overordnet metodevalg, der er foretaget i forbindelse med undersøgelsen. 

Som netop nævnt vil de analytiske afsnit bestå af såvel kvantitative som kvalitative dele. Den 
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engelske lingvist Sebastian Rassinger beskriver, at “[q]ualitative data […] deals with the question 

of how something is, as opposed to how much/many” (Rasinger 2013 s. 10), og at de to metoder 

videre adskiller sig fra hinanden ved, at kvalitativ forskning er induktiv ved at teori udledes ud fra 

undersøgelsens resultater, mens den kvantitative forskning er deduktiv og baserer sig på teori og 

hypoteser, som efterprøves (ibid. 11 ff.). Det er min overbevisning, at det analytiske arbejde 

styrkes, når begge tilgange, så vidt det er muligt, anvendes på et datasæt. En kvalitativ 

undersøgelse kan have ringe værdi, hvis der ikke ligger et solidt kvantitativt grundlag bag. Derfor 

forsøger jeg i projektet at udnytte den synergieffekt, der findes i samspillet mellem de to tilgange. 

4.1 Empirisk materiale 

Undersøgelsens empiriske materiale udgøres som tidligere nævnt af navnestof fra den danske 

folketælling i 1880. Denne folketælling er sammen med en række andre originale arkivalier 

tilgængelig online via Statens Arkivers faksimiledatabase Arkivalieronline (AO). Flere af disse 

kilder, herunder Ft1880, findes tillige i en digitaliseret udgave i dataarkivet Dansk Demografisk 

Database (DDD), der ligeledes forvaltes af Statens Arkiver. Det er dataudtræk fra den 

digitaliserede udgave af Ft1880, der udgør undersøgelsens hovedmateriale, men de indscannede 

originaler i faksimiledatabasen anvendes supplerende, hvor dette findes nyttigt. Inden der gives 

en indføring i Ft1880, vil jeg først give en kort redegørelse for dataarkivet DDD og de principper, 

hvorefter en kilde som Ft1880 behandles i digitaliseringsprocessen.  

4.1.1 Dataarkivet Dansk Demografisk Database 

DDD er et igangværende crowdsourcing-projekt, der organiseres af Rigsarkivet, Statens Arkiver. 

Som et samarbejde mellem Dansk Data Arkiv og forskellige slægtsforskningsforeninger blev 

projektet i 1992 påbegyndt under navnet KildeIndtastningsProjektet (forkortet Kip) med et formål 

om bedre koordination og fokus på kildeafskrivning (DDD under information). En væsentlig faktor 

i projektet er de mange frivillige personer, der indtaster originale kilder, hvoraf folketællinger og 

kirkebøger omfangsmæssigt udgør de største, men også kildegrupper som eksempelvis 

skifteprotokoller, indfødsretstildelinger og en mere kuriøs database over jyder med særlige navne 

(Nygaards sedler) er omfattet af projektet. 

Hovedpræmissen for indtastningen er, at den digitaliserede database skal være den originale 

kilde tro og afspejle den oprindelige tekst, hvorfor det er “…et ufravigeligt princip, at der skal 

indtastes nøjagtigt, som der er skrevet i kilden” (Floor Clausen 2001 s. 23). Dog skriver Floor 

Clausen i en senere artikel, at dette blot er en generel regel, og “[t]he exceptions for not 

meticulously transcribing every letter from the sources are obvious errors in the sources, 

abbreviations should be replaced with the full spelling and the information on marital status 

where it was decided that the status was more important than the spelling” (Floor Clausen 2015 

s. 5). Hvornår en indtaster har kunnet foretage ændringer beskrives i vejledningen til 
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kildeindtastningen, og heraf fremgår det eksempelvis, at et patronym, der i kilden er skrevet Niels 

Datter skal indtastes som Nielsdatter (Laustsen & Marker uden år). Ofte skal en ændring eller en 

forklarende tilføjelse indføres i kantet parentes, som for eksempel når en pige i tællingslisten er 

anført neden for en Tienestepige med et do. i feltet ‘Stilling i husstanden’, da noteres: do 

[Tienestepige] (ibid.). Med hensyn til forkortelser ved navne gælder det, at de skal anføres som i 

kilden, men kendes med sikkerhed det navn, forkortelsen kan opløses til, da kan dette anføres i 

kantet parentes (ibid.), eksempelvis Andr. [Andreas]. 

Fejlskrivninger i originalkilderne, for eksempel misstavede navne, føres derfor videre i den 

digitaliserede database, men der må imidlertid samtidig betænkes en vis mængde fejl i selve 

digitaliseringsprocessen. Eksempelvis kan slåfejl som Amrie for Marie, Kirstian for Kristian og 

Nielsne for Nielsen ikke undgås, men denne type fejl søges i projektet at blive begrænset gennem 

korrekturlæsning. Det er dog utænkeligt, at alle fejllæsninger og misfortolkninger vil blive fanget. 

Desuden er processen med korrekturlæsning langt fra så fremskreden som selve indtastningen, 

og for folketællingernes vedkommende er status ifølge projektets oversigt, at otte folketællinger, 

1787, 1801/03, 1834/35 1840, 1845, 1850, 1860 og 1880, per december 2018 er (så godt som) 

færdigindtastede, men ingen er færdigkorrekturlæste. Ikke desto mindre giver DDD allerede nu et 

særdeles brugbart og nyttigt materiale, der er yderst anvendeligt i forhold til større 

landsdækkende studier over navnebrugen i det 18. og 19. århundrede. 

Det dataudtræk fra DDD, der hovedsageligt anvendes i nærværende undersøgelse, er blevet 

tilsendt Afdeling for Navneforskning, Nordisk Forskningsinstitut, nuværende Navneforskning, 

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, på en CD-ROM med 

folketællingslisterne i Excel-form. Som tidligere antydet er der imidlertid en række tilfælde, hvor 

de indscannede originale arkivalier i faksimiledatabasen under AO anvendes. Det er eksempelvis 

hensigtsmæssigt ved særegne navne, eller hvor der er grund til at tro, at der er sket en fejl i 

indtastningen af den digitaliserede udgave. 

4.1.2 Folketællingen 1880 som kilde 

To typer kilder synes at være særligt anvendelige til forskning i navnebrugen i den brede danske 

befolkning i et historisk perspektiv, nemlig kirkebøger og folketællinger. De ældste bevarede 

danske kirkebøger er påbegyndt allerede i slutningen af det 16. århundrede, men det er først i 

løbet af det 17. århundrede, at der indførtes normer for kirkebogsføring (Stenbæk 1998 s. 551). 

Kirkebøger har imidlertid den svaghed, at de i flere henseender er mere uensartede kilder end for 

eksempel folketællinger. Dels er det forskelligt fra sogn til sogn, hvor langt tilbage i tiden 

kirkebøgerne er ført, dels er en del af de ældre kirkebøger gået tabt. Det er derfor et større 

puslespil, der skal gå op, hvis man på et landsdækkende plan vil undersøge navnebrugen i en 

bestemt periode. På det punkt forholder det sig anderledes med folketællinger, der udmærker sig 

ved at give et øjebliksbillede af samfundet og tidens navnebrug. 
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Nogle navneforskere vil sandsynligvis argumentere for, at det navn, et individ er indskrevet 

med i kirkebøgernes dåbslister, er personernes officielle, eller ligefrem rigtige, navn, da det 

afspejler det navn, et barns forældre, eller i visse tilfælde præsten der har døbt barnet, har anset 

som værende barnets navn. Imidlertid må det påpeges, at den enkelte persons navn kan variere 

bemærkelsesværdig meget internt i en kirkebog, og det navn, der indføres ved dåben, ikke 

nødvendigvis er det, der indskrives ved senere kirkelige handlinger som eksempelvis vielse eller 

begravelse (jf. Eggert 2017a s. 60). På det punkt adskiller folketællinger sig ikke fra kirkebøger, da 

der også her kan være væsentlige forskelle på en persons navn fra folketælling til folketælling. Det 

er ikke alene forskellige stavemåder for et navn, der er tale om, men også større forskelle som 

fremkomst eller fravær af hele leksikalske navne (jf. eksempler i Eggert 2017a). Dette er dog et 

vilkår, når der arbejdes med navnebrug fra ældre kilder i det hele taget, og mon ikke denne 

navnevariation snarest viser, “…at der ikke findes et »rigtigt« navn på en bestemt person når vi 

kommer lidt tilbage i tiden?” (Eggert 2017a s. 60). 

Det er muligt, at en folketælling i højere grad end kirkebøgernes dåbslister repræsenterer de 

navne, en oplistet person har betragtet som sit navn eller har været kendt som i lokalsamfundet. 

Dette er dog blot gisninger, og der må under alle omstændigheder tages visse forbehold med 

hensyn til navnestoffet i folketællinger. Det kan for eksempel ikke udelukkes, at nogle skrivere 

har anset eventuelle mellemnavne som irrelevante i forhold til identifikationer af de enkelte 

individer, og derfor ikke fundet det nødvendigt at anføre navnet i listerne. Dog må det påpeges, at 

de nærmere omstændigheder for, hvordan navneoplysningerne i praksis er givet til de forskellige 

skrivere, ikke kendes præcis, og det synes ikke usandsynligt, at fremgangsmåden har varieret fra 

sogn til sogn. I forlængelse heraf skal det også nævnes, at skriverne kan have personlige 

stavepræferencer for et navn og derved anse navne, der i dag anskues som selvstændige 

leksikalske navne for ét navn (for eksempel fornavnene Peter, Peder og Per eller Anna, Anne og 

Ane (jf. kapitel 4.3)). Andre skrivere kan være inkonsekvente i forhold til stavemåder for et navn, 

hvilket det for eksempel ses hos en skriver i Hejnsvig Sogn, Ribe Amt, i Ft1880, der har anført to 

brødre umiddelbart efter hinanden som henholdsvis Christian Blok Jensen og Laurids Block 

Jensen. Tillige kan nogle navne slet og ret være anført forkert, mens det også kan formodes, at en 

særegen, lokal dialektudtale af et navn kan have givet visse skrivere problemer. Det er altså ikke 

usandsynligt, at der allerede på dette stadie er foretaget en fortolkning og en normalisering af 

navne. 

Den første danske folketælling blev foretaget den 15. august 1769, men i modsætning til senere 

folketællinger var denne blot en optælling af befolkningen i de forskellige sogne og byer, som de 

fordelte sig på køn, aldersgrupper samt nogle erhvervs- eller socialgrupper (Degn 2001b s. 3). Den 

næste folketælling blev foretaget den 1. juli 1787, og her var praksissen markant anderledes, da 

landets sognepræster fik mandtalslister tilsendt, hvori personer blev opført med navn og 

supplerende oplysninger om erhverv, alder, ægteskabsstatus samt embede eller titel (ibid.). 
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Lignende tællingslister og fremgangsmåde blev anvendt i de følgende folketællinger i årene 1801 

(og 1803 i Slesvig) samt 1834 (og 1835 i Slesvig). Fra 1840 blev der afholdt folketællinger mere 

regelmæssigt. I første omgang hvert femte år, fra 1860 hvert tiende år, og fra 1901 igen hvert 

femte år indtil 1940, hvor Danmarks sidste officielle folketælling blev afholdt. Det er 

karakteristisk for folketællingerne siden 1840, at reglerne omkring tællingsproceduren og 

listernes opbygning er ganske stabil, om end der foretages ændringer i forhold til hvilke detaljer, 

der registreres. Et andet forhold, der ændrer sig over tiden, er den instans, der udfører 

folketællingerne. I landdistrikterne var det indtil 1870 fortsat sognepræsterne, der stod for 

kontrollen af tællingslisterne, mens skolelæreren eller degnen stod for registreringen hvilket 

sikrede, at tællingerne blev varetaget af skriftkloge (Stilling 1987 s. 22). Dette forhold blev ændret 

i 1870, da sognerådene i landdistrikterne fik kontrollen, hvorefter “[u]dførelsen af tællingslisterne 

blev pålagt »betroede tællingskommissærer«, udpeget af sognerådet” (ibid. s. 23). Det kom i 

praksis til at betyde, at det mange steder var sognerådets medlemmer selv, der stod for 

registreringer (ibid.). Indenrigsministeriet påbød indtil 1890, “…at sognerådene (distriktrådene) 

inddeler kommunerne i et større eller mindre antal af tællingsdistrikter af passende størrelse, 

således at der for hvert distrikt af sognerådet udvælges en dertil skikket pålidelig mand, som 

foretager tællingen og optegnelsen i distriktet (tællingskommisær), samt en eller flere suppleanter, 

som i de først udnævntes forfald kunne overtage tællingen” (citeret efter Stilling 1987 s. 23). Dog 

er det vanskeligt at fastslå præcist under hvilke omstændigheder, folketællingerne er foretaget de 

enkelte steder, og det er som nævnt ikke usandsynligt, at praksissen har varieret fra sogn til sogn. 

Rettes fokus imod Ft1880 rummer hovedlisterne elementære oplysninger om tællingsstedet (by, 

sogn, herred og amt for landdistrikterne; matrikel- eller gadenummer samt gade, stræde eller torv 

i købstæderne og København (Staden)). Tællingen, der er afholdt den 1. februar 1880, er foretaget 

således, at alle individer i en husstand er anført sammenhængende, eksempelvis husfader 

efterfulgt af husmoder, børn, familiemedlemmer i aftægt og tjenestefolk eller en håndværksmester 

efterfulgt af dennes kone, deres børn og siden lærlinge. De enkelte individer skulle anføres med 

fulde navn og udøbte børn henholdsvis ‘Udøbt Drengebarn’ eller ‘Udøbt Pigebarn’. Udover 

individernes navne indeholder hovedlisterne felter til registrering af køn (M(and) eller K(vinde)), 

alder (anført med det fyldte år), ægteskabelig stilling (U(gift), G(ift), E(nkemand) eller E(nke)), 

trosbekendelse, fødested, stilling i familien (eksempelvis husfader, husmoder, barn, 

tjenestetyende med flere) samt erhverv eller næringsvej. Derudover indeholder hovedlisterne for 

København (Staden) felter til supplerende oplysninger om eksempelvis husleje og årstal for 

eventuel tilflytning til København. Endelig er Ft1880 den tidligste folketælling, hvor midlertidigt 

fraværende og midlertidigt tilstedeværende er registreret i særlige tillægslister. Som jeg snart vil 

vende tilbage til i kapitel 4.2.1, er det langt fra alle steder, at ønsket om anførelse af fulde navn og 

en generel strømlinet registrering af for eksempel udøbte børn eller personernes alder, er 

imødekommet. 
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En væsentlig årsag til, at Ft1880 er valgt som undersøgelsens hovedkilde, er tællingens 

affattelsestidspunkt. Ft1880 giver et øjebliksbillede af navnestoffet, som det har taget sig ud i den 

danske befolkning på tællingsdagen, hvorved kilden giver mulighed for en synkron tilgang til 

stoffet; sådan har navnebrugen set ud i Danmark den 1. februar 1880. Samtidig er hvert enkelte 

individ anført med alder, hvilket muliggør en mere diakron tilgang til materialet. Ft1880 rummer 

således oplysninger om personer født i perioden fra de sidste årtier af det 18. århundrede og frem 

til 1880. Som påpeget i kapitel 3 har det danske samfund undergået en markant udvikling og 

mange strukturelle forandringer i denne periode, og ved at inkludere personernes alder i dele af 

undersøgelsen kan der opnås et indblik i mellemnavnebrugens udvikling i det 19. århundrede og 

eventuelle relationer til samfundsmæssige forhold. I den henseende må dog tages det forbehold, at 

kilden oplyser en onomastisk profil for det enkelte individ, men med undtagelse af de kvinder, der 

er anført med både giftenavn og pigenavn, siger kilden intet om, hvorvidt et navn har været båret 

alle tider eller er blevet tillagt i livsforløbet. En persons fulde navn var dengang som nu flydende i 

den forstand, at det kan ændres over tid, da navne kunne opgives eller tilegnes. Livsændringer 

som ægteskaber, skilsmisser og flytninger kan have indvirkning på, hvad der anses som en 

persons navn eller, måske ikke uvæsentligt, hvilke navne der anses som passende at rapportere i 

folketællingen. Ikke desto mindre kan en diakron tilgang give indikationer for ændringer i 

navnemønstre over tid, hvorved mulige reaktioner på de omtalte restriktioner i navngivningen i 

Danmark, der blev påbudt i 1828 og 1856, kan antydes, og dermed også mellemnavnets mulige 

relation hertil. 

4.2 Den metodiske fremgangsmåde 

I det følgende redegøres for en række af de udfordringer, der er forbundet med arbejdet med et så 

omfangsrigt og forskelligartet materiale, som Ft1880 står for. For at kunne identificere 

mellemnavnene, der optræder i de godt to millioner onomastiske profiler, folketællingen rummer, 

har datasættet været igennem flere såvel mekaniske som manuelle processer. Det rå datasæt er 

først behandlet mekanisk med henblik på at rense data, således at mulige mellemnavne siden har 

kunnet identificeres. Herefter har en række manuelle gennemgange af materialet verificeret 

navnenes klassificering samt i den udstrækning, det har været muligt, udbedret unøjagtigheder 

og eventuelle mangler opstået ved de mekaniske arbejdsgange. Inden fokus rettes imod disse 

arbejdsgange, vil jeg kort drøfte en række generelle forbehold, der nødvendigvis må tages på grund 

af det komplekse, heterogene kildemateriale. 

4.2.1 Folketællingens data  

Et generelt forbehold der altid må tages ved folketællinger, og altså også i Ft1880, er, at de kan 

indeholde ukorrekte oplysninger. Der kan ske fejl i registreringen af køn, således at eksempelvis 

en husfader med et entydigt mandsnavn står registreret som kvinde, og på samme vis kan det 
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formodes, at der af og til er unøjagtigheder i forhold til opgivelsen af personers alder. Det må 

endvidere påpeges, at det ikke er utænkeligt, at enkeltpersoner eller sågar hele husstande er blev 

forglemt eller af andre grunde udeladt i tællingen, hvilket naturligvis er umuligt at påvise. Som 

det er nævnt ovenfor, indeholder Ft1880 tillægslister, hvor midlertidig fraværende og midlertidig 

tilstedeværende i de enkelte sogne eller gader er registreret. Det kan tænkes, at disse har 

forårsaget dubletter i datasættet, dels på grund af dobbelt registrering, både hovedliste og 

tillægsliste i originalkilden, dels i digitaliseringsprocessen. Det har ikke været muligt at klargøre i 

præcis, hvor stort et omfang sådanne dobbeltregistreringer optræder i de fremsendte excel-filer, 

men det synes ikke at være en problematik, der rykker betydeligt ved undersøgelsens resultater. 

Det er dog et lille forbehold, der må tages med i betragtningerne. 

Originalkilden for Ft1880 har visse mangler, da nogle sider eller dele af sider er udtværede og 

derfor helt ulæselige. Helt grelt står det til med folketællingslisterne for Brønshøj Sogn ved 

København og Hobro Købstad i Himmerland, der begge er gået tabt. Ydermere indeholder det 

fremsendte materiale fra Dansk Demografisk Database (excel-filer) nogle fejl, der siden synes at 

være udbedret i den online database (DDD). Mest åbenbart er det tilfældet for Grene Sogn i Ribe 

Amt, hvor der ifølge de originale dokumenter i faksimiledatabasen har opholdt sig 465 personer 

på folketællingsdagen. Imidlertid omfatter den tilsendte fil blot fire registrerede personer, tre 

mænd og en kvinde. Af de fire personer har en enkelt, Peder Thomsen Jepsen, et mellemnavn, 

hvilket altså modsvarer, at 25 % af befolkningen og 33 % af mændene i sognet skulle have et 

mellemnavn, mens 100 % af disse udgøres af patronymer. Dette er naturligvis misvisende, og det 

er derfor fundet mest korrekt helt at udelade Grene Sogn af undersøgelsen. 

En anden fejlkilde i de tilsendte filer findes i dubletter, hvilket jeg har fundet i København 

(Staden), hvor folk med bopæl på Sankt Annæ Plads og Sankt Gertrudsgade er oplistet i 

selvstændige filer fra DDD, men tillige er optegnet i filen for Salviegade. Det præcise omfang af 

denne type unøjagtigheder er ikke mulig at klarlægge, men det er mit indtryk, at de er yderst 

sjældne, og ikke påvirker undersøgelsens resultater overhovedet. 

Endelig må det nævnes, at Ft1880 er ganske heterogen som kildemateriale, da den selvsagt er 

udført af mange skrivere, der, trods de givne anvisninger, har forskelligartede praksisser. Det 

gælder for eksempel ved aldersangivelserne, men også for navnenes vedkommende er der visse 

forskelligheder i forhold til registreringerne. Det gælder ikke alene stavemåder for navne, men 

også i forhold til en række supplerende oplysninger, der ganske hyppigt forekommer i et navnefelt 

i Ft1880. Det drejer sig for eksempel om titler som ‘Fru’, ‘Frøken’, ‘Hr.’, ‘Enkemadam’ og ‘Enkefru’, 

erhvervsbetegnelser som ‘Manufakturhandler’ og statusmarkeringer med henvisning til et 

familiemedlem, typisk ægtemanden, såsom ‘enke efter’ og ‘gift med’. Undertiden er kvinder sågar 

alene anført med et maritonymt navn, der henviser til den afdøde ægtemand, hvorved den 

pågældende kvinde fremstår aldeles anonymiseret, som det eksempelvis er tilfældet med ‘Erik 

Markussens enke’ eller ‘Jørgen Sørensens enke’. Der er også stor forskel i måden, hvorpå gifte 
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kvinder er anført. Ofte er hustruer anført med mandens efternavn (typen: Karen Magrethe 

Pedersen), men ligeledes ofte er de anført med deres fødenavn, ofte med en anvisning om, at der er 

tale om et fødenavn i form af ‘f.’ eller ‘født’ (typen: Johanne Marie f. Nielsen), undertiden uden 

denne angivelse (typen: Kirsten Nielsdatter). Sjældnere anføres hustruer helt uden efternavn 

(typen: Anne Sofie), hvilket børn af begge køn i øvrigt også gør. I den digitaliserede folketælling er 

en ægtemands (eller faders) efternavn ofte tilføjet i skarp parentes, hvilket kan give problemer ved 

den mekaniske bearbejdning af navnestoffet i Ft1880, hvilket jeg vender tilbage til i kapitel 4.2.3. I 

forhold til navnefeltet skal der også gøres opmærksom på, at ifølge de opgivne anvisninger på 

folketællingslisterne skal udøbte børn anføres som ‘Udøbt Drengebarn’ eller ‘Udøbt Pigebarn’, men 

her forekommer alternativer som ‘1 udøbt Drengebarn’, ‘Barn’ og ‘Pigebarn’ ofte. Undertiden er 

navnefeltet udfyldt med oplysninger, der ikke henviser til en person, men en ubeboet bolig, butik 

eller værksted som ‘Pakkasseværksted’ og ‘Dagbladets Forretningslokale’ med flere. 

Her skal der igen gøres opmærksom på, at der er foretaget mindre ændringer, rettelser og 

tilføjelser i den digitaliserede udgave af Ft1880 som den i dag fremtræder i DDD i forhold til de 

anvendte filer. Der kan derfor være enkelte små uoverensstemmelser mellem det antal gange, et 

givent navn er noteret som mellemnavn i undersøgelsen, og det antal gange det vil fremstå som 

mellemnavn ved en søgning i DDD. Derudover vil det i det omfattende materiale naturligvis opstå 

visse usikkerheder med hensyn til udvælgelsen af mellemnavne i såvel den mekaniske som den 

manuelle proces. Stikprøver på udvalgte navne viser imidlertid, at det generelt er ganske små 

forskelle, det drejer sig om, når der findes uoverensstemmelse. 

4.2.2 Den mekaniske databehandling  

Et af formålene med denne afhandling har som flere gange nævnt været udvikling af en metode, 

hvorved mellemnavne kan identificeres i et større materiale. Der er i den sammenhæng foretaget 

en række mekaniske procedurer i forbindelse med databehandlingen. I parentes bemærkes, at jeg 

ganske vist kalder denne proces mekanisk, men at der undervejs kræves en række manuelle 

vurderinger og arbejdsgange, før de mekaniske processer kan gennemføres. Den mekaniske 

metode baserer sig på en manuel klassificering af navnekomponenter, der sammenstilles med en 

automatisk identifikations- og koblingsteknik udviklet af Revuelta-Eugercios (under udgivelse). 

Som tidligere nævnt er fokus alene rettet imod mellemnavne, der optræder umiddelbart foran en 

persons efternavn.  

Den første mekaniske arbejdsgang er gået på at rense optegnelserne i navnefeltet for uønskede 

tegn, titler og lignende, der ikke indgår i en onomastisk profil, således at navnefelter kommer til 

alene at rumme oplysninger om navne. Som netop nævnt ovenfor indeholder navnefeltet i Ft1880 

ofte mere end den enkelte persons navn, da også værksteder og forretninger, anmærkninger som 

‘udøbt pigebarn’ og titler med mere kan være anført i dette felt. Det parsede datasæt har fra start 

bestået af 1.967.947 poster, hvoraf 11.328 er blevet identificeret som ikke navngivne personer, 
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men eksempelvis butikker eller unavngivne børn. Disse poster er kasseret, da de ikke er relevante 

for undersøgelsen. De resterende 1.956.619 poster er derefter blevet gennemgået med henblik på 

at identificere problematiske markeringer som dobbelte mellemrum, spørgsmålstegn og 

udråbstegn. De ovenfornævnte titler og statusmarkeringer, ‘Fru’, ‘Frøken’, ‘enke efter’, ‘gift med’ 

med flere, er efter bedste evne blevet fjernet fra navnefelterne, men der må her tages et forbehold i 

forhold til, om alle optegnelser af denne type vitterligt er blevet fjernet. Der kan vel være 

enkeltstående betegnelser, jeg ikke har været bevidst om og derved opmærksom på. Imidlertid må 

det i så fald dreje sig om ganske få. 

Navne anført med bindestreg er tolket som ét navn bestående af to navnekomponenter, som 

det eksempelvis er tilfældet med Niels-Carl og Krag-Jensen, hvorved Krag i sidstnævnte tilfælde 

ikke identificeres som et mellemnavn. Ved præpositionsnavne med præpositioner som de, la, van 

og von er kunstige bindestreger indsat for at holde præpositionen sammen med den efterfølgende 

navnekomponent. Uden denne bindestreg ville von og de i de onomastiske profiler Andreas Henrik 

von Holstein og Andreas Theodor Bruun de Neergaard fejlagtigt fremstå som mellemnavne. 

Kvinders fødenavn er blevet udskilt og isoleret ved at fjerne navne, der er efterstillet 

udtrykkene ‘født’ og ‘f.’. Disse navne kan være relevante at inddrage i visse analyser, da moderens 

fødenavn kan tænkes at være et navngivningsmotiv i forbindelse med mellemnavne, men de 

anskues her ikke for at være en del af de onomastiske profiler. Imidlertid er kvinders navne som 

nævnt anført på flere forskellige måder, således at en udskillelse af fødenavne ikke stiller garanti 

for, at de navne, der derefter står tilbage, udgør en ren onomastisk profil. Dette er dog efter min 

overbevisning den bedste måde at fremskaffe et mere homogent materiale i folketællingens 

navnefelt, hvor der efter de overstående processer i langt de fleste tilfælde står fornavn(e), mulige 

mellemnavn(e) og efternavn tilbage ved det enkelte individ. De enkelte navnekomponenter i de 

onomastiske profiler er derefter blevet isoleret. Såedes kan Cecilie Christiane Schøne inddeles i tre 

navnekomponenter, Andreas Theodor Bruun de Neergaard i fire idet de Neergaard (de-Neergaard) 

anses som én navnekomponent og Anne Katrine Pedersen Holm født Hansen i fire, idet ‘født 

Hansen’ ikke udgør navnekomponenter i den onomastiske profil. 

For at kunne give en endelig klassificering af de enkelte navnekomponenter i et individs 

onomastiske profil som ‘fornavn(e)’, ‘mellemnavn’ og ‘efternavn’, må typologien af den enkelte 

navnekomponent først fastlægges. Derfor har det næste skridt i den mekaniske databehandling 

været at identificere typologien for de enkelte navnekomponenter. De netop nævnte eksempler er 

ganske ligetil. Cecilie og Christiane er entydigt kvindefornavne, mens Schøne er et efternavn. 

Andreas og Theodor er mandsfornavne, Bruun et mellemnavn, da det er efternavnetypologisk og 

efterfølges af de Neergaard, der er et efternavn. Anne og Katrine er kvindefornavne, Pedersen et 

patronym og dermed et mellemnavn, da det efterfølges af det efternavnetypologiske Holm, der kan 

klassificeres som et efternavn. Så ligetil er det imidlertid langt fra i alle tilfælde, hvorfor flere 

parametre må tages i betragtning. 
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Ft1880 rummer 55.418 forskellige stavevariationer af navne, og dertil kommer initialer og 

forkortelser. I dette antal tages ikke hensyn til lemmatisering og sammenlægning af 

stavevariationer som Jakobsen og Jacobsen. Det er ikke altid entydigt, om et navn kan 

klassificeres som et fornavn eller efternavn, og dermed potentielt et mellemnavn, men ved at 

inddrage navnebærernes køn i denne proces, kan vi komme en præcis definition nærmere. Dette 

skyldes, at en lang række navne ikke entydigt kan placeres i én kategori, hvilket for eksempel er 

tilfældet med navnene Martin, Steen og Konstantin, der alle i Ft1880 både er i brug som efternavne 

og som mandlige fornavne. Når Martin, Steen eller Konstantin optræder i mellemnavneposition hos 

mænd, kan det derfor ikke umiddelbart fastslås, om der er tale om fornavne eller mellemnavne, 

men når de optræder i mellemnavneposition hos kvinder, da må de betragtes som mellemnavne. 

Derfor må navnekomponenterne behandles særskilt for de to køn og typologisk klassificeres i en 

af følgende kategorier: ‘kvindeligt fornavn’ (for eksempel Anne, Marie, Sissel), ‘mandligt fornavn’ 

(Lars, Nikolaj, Thorvald), ‘både kvindeligt og mandligt fornavn (unisexnavn)’ (Bodel, Gert), ‘initial’ 

(B., K., M.), ‘forkortelse’ (Chr., Joh., Vald.), ‘patronym’ (Hansen, Mikkelsen, Rasmussen), 

‘slægtsnavn’ (Koefoed, Møller, Søndergaard), ‘kvindeligt fornavn og slægtsnavn’ (Rose, Øllegaard), 

‘mandligt fornavn og slægtsnavn’ (Konstantin, Martin, Steen), ‘både mandligt og kvindeligt fornavn 

og slægtsnavn’ (Helle, Petri) og ‘uklassificeret navn’. Der er taget afsæt i tidligere opdelinger af 

navnestof i data- og navnebaser såsom Det Danske Udvandrearkiv (DDU), 1880–1918 og 

Danskernes Navne (DNavne), hvorfra navnekomponenter fra Ft1880 er eftergået og revideret 

manuelt, mens øvrige navne fra Ft1880 er klassificeret uden dette udgangspunkt. 

Her skal knyttes et par kommentarer om navnestoffet i DNavne, der blev lanceret i maj 2006, 

Denne navnebase rummer navneoplysninger om de omtrent 6,5 millioner danskere, der er 

registreret i civilregistreringssystemet, CPR, siden dette blev oprettet i 1968 og frem til 2005. Der 

skelnes mellem fornavne, mellemnavne og efternavne, og “[u]dskilningen af mellemnavne er i 

undersøgelsen sket ved sindrige beregninger…” (DNavne, Om undersøgelsen). Ganske kortfattet 

går de opstillede regler på, at sidste navn altid anskues som efternavn, og at navne forud for dette 

er for- eller mellemnavne, dog med undtagelse af præpositioner i en del af præpositionsnavnene, 

der i lighed med fremgangsmetoden i nærværende undersøgelse knyttes til det efterstillede 

navneelement (DNavne Datagrundlag). Et navn, der forekommer mere end tre gange i listerne over 

efternavne, er kategoriseret som mellemnavn, med mindre det tillige findes i den udarbejdede 

fornavneliste i DNavne, da det i så fald er anskuet som et fornavn (DNavne Datagrundlag). En 

hovedregel for mellemnavne er, at når et navn er kategoriseret som mellemnavn, da vil alle navne, 

der optræder derefter i den onomastiske profil, ligeledes blive betegnet som mellemnavn, kun med 

undtagelse af efternavnet, hvorved fornavne som Niels, Peter og Thomas kan optræde som 

mellemnavn. At et navn er klassificeret som ‘mellemnavn’ i DNavne stiller således ikke garanti for, 

at det samme navn klassificeres ligedan i denne undersøgelse. 
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Efter denne kønsmæssige opdeling rummer Ft1880 i alt 123.294 forskellige navnekomponenter 

når initialer og forkortelser er inkluderet. Alle navnekomponenter, der i det samlede materiale 

optræder mindst 25 gange, er blevet typologisk klassificeret. Det drejer sig om godt 5.700 

klassifikationer, der tilsammen udgør mere end 4.950.000 navnekomponenter, hvilket modsvarer 

93,4 % af det samlede antal navnekomponenter i Ft1880 (5.300.939). En af de præmisser, der er 

opstillet i forbindelse med den senere lemmatisering og kategorisering, er, at en navnekomponent 

skal optræde som mellemnavn mindst fem gange, med mindre der er tale om en variantform, for 

at blive inkluderet i det navnekorpus, der danner grundlag for afhandlingens analyser. Det er min 

klare vurdering, at meget få, hvis overhovedet nogen, navne, der samlet optræder mindre end 25 

gange i Ft1880 vil opfylde dette krav, hvorfor det i forhold til denne undersøgelse ikke er fundet 

formålstjenligt at klassificere sjældnere navnekomponenter. Denne vurdering er blandt andet 

taget på grundlag af det i indledningen nævnte pilotprojekt, hvorudfra det er estimeret, at omtrent 

5 % navneoptegnelserne i Ft1880 indeholder et mellemnavn (jf. Kællerød 2017a og 2017b). 

De klassificerede navnekomponenter er dernæst blevet defineret som fornavne, (mulige) 

mellemnavne og efternavne i henhold til deres placering i de onomastiske profiler. Da det er 

efternavnetypologiske mellemnavne, der optræder umiddelbart foran efternavnet i en onomastisk 

profil, der er undersøgelsens fokusområde, er det i første omgang essentielt at bestemme 

efternavnene. Efter udskillelsen af gifte kvinders fødenavne består den sidste navnekomponent i 

en onomastisk profil i de fleste tilfælde af et efternavn, men der er undtagelser. 18.266 

optegnelser, hovedsageligt hustruer, enker og børn, er blevet ekskluderet, da profilerne ikke 

indeholder et efternavnetypologisk navn, eksempelvis Trine, Hanne og Niels Jørgen. Onomastiske 

profiler, hvor den sidste navnekomponent består af et navn klassificeret som ‘slægtsnavn’, 

‘mandligt fornavn og slægtsnavn’, ‘kvindeligt fornavn og slægtsnavn’ eller ‘patronym’ er disse 

navnekomponenter defineret som efternavne. Det gør sig gældende for i alt 1.817.328 tilfælde. 

Dermed er efternavne og mangel på efternavne bestemt i 1.835.648 af de 1.956.619 onomastiske 

profiler, hvilket svarer til 93,8 %. 

I forhold til de resterende 120.971 onomastiske profiler, hvor efternavne ikke umiddelbart 

kunne bestemmes, er to hypoteser med baggrund i de velkendte navnemønstre opstillet for at 

kunne identificere flere efternavne og dermed potentielle mellemnavne. Den første hypotese går på 

onomastiske profiler, der består af præcis tre navnekomponenter. Når navnekomponenten i anden 

position i sådanne profiler udgøres af et patronym, da er det antaget, at den følgende 

navnekomponent er et efternavn. Dette forhold gør sig gældende i 19.491 onomastiske profiler. 

Den anden hypotese er mere kompleks, da fire forhold skal opfyldes, før den sidste 

navnekomponent blandt de tilbageværende 101.480 onomastiske profiler bestemmes som et 

efternavn. De fire præmisser er: 

A) Den fulde onomastiske profil skal bestå af tre eller flere navnekomponenter. 

B) Den første navnekomponent udgøres af et fornavnetypologisk navn. 
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C) Den sidste navnekomponent udgøres ikke af et entydigt fornavnetypologisk navn. 

D) Da små børn undertiden ikke er anført med et efternavn skal personen bag den 

onomastiske profil være mindst fem år gammel. 

Denne proces har ført til, at yderligere 71.042 navnekomponenter er blevet identificeret som 

efternavne. Med nogle mindre forbehold er efternavne dermed identificeret i sammenlagt 

1.926.181 af de 1.956.619 onomastiske profiler, eller hvad der svarer til 98,44 %. Det er blevet 

vurderet, at opsætninger af yderligere præmisser for at identificere efternavne kun vil ramme 

mindre grupper i de resterende onomastiske profiler, hvilket derfor ikke er fundet udbytterigt at 

gøre. De resterende onomastiske profiler er derfor sorteret fra, således at de 1.926.181 

onomastiske profiler danner grundlag for det datasæt, der er arbejdet videre med i forhold til at 

identificere mellemnavne. Dette antal er imidlertid senere blevet justeret op, hvilket forklares 

nedenfor i kapitel 4.2.3. 

Med efternavnene på plads er det tid til at identificere de onomastiske profiler, der indeholder 

en efternavnetypologisk navnekomponent, et mellemnavn, umiddelbart foran efternavnet. Det er 

klart, at kun onomastiske profiler, der består af tre eller flere navnekomponenter, potentielt kan 

indeholde et mellemnavn. 825.272 onomastiske profiler bestående af kun et eller to 

navnekomponenter er derfor sorteret fra. For profiler med tre eller flere navnekomponenter er de 

relevante navnekomponenter eftergået for at bestemme, hvorvidt der i de enkelte profiler er tale 

om mellemnavne, mulige mellemnavne eller fornavne, der optræder umiddelbart før efternavnet i 

den onomastiske profil. Der er her taget hensyn til det køn, navnebæreren er angivet med, således 

at navnekomponenter der eksempelvis er klassificeret som ‘mandligt fornavn og slægtsnavn’ anses 

som et muligt mellemnavn hos mænd, mens det hos kvinder anses som et mellemnavn. 

En navnekomponent som Koefoed er klassificeret som ‘slægtsnavn’, hvilket betyder, at 

navnekomponenterne Koefoed kan identificeres som mellemnavn hos både mænd og kvinder, når 

det optræder umiddelbart foran efternavnet, som det for eksempel er tilfældet med Else Marie 

Koefoed Olsen og Thor Koefoed Kaas. Mikkelsen er klassificeret som ‘patronym’, og derfor kan 

navnet identificeres som et mellemnavn hos begge køn i onomastiske profiler som Karen 

Mikkelsen Jensen og Anders Mikkelsen Skjødt. Navnekomponenter som Sissel og Lars er 

klassificeret som henholdsvis ‘kvindeligt fornavn’ og ‘mandligt fornavn’, hvorfor de defineres som 

sekundære fornavne i onomastiske profiler som Marie Sissel Nielsen og Alfred Peter Lars 

Børresen. Mere kompleks er de navnekomponenter, der er klassificeret som både fornavn og 

slægtsnavn. Det gør sig for eksempel gældende for Konstantin, der er klassificeret som ‘mandligt 

fornavn og slægtsnavn’, hvorfor Konstantin hos en kvindelig navnebærer, såsom Marie Magdalene 

Konstantin Hansen defineres som et mellemnavn, mens det hos en mandlig navnebærer, for 

eksempel Karl Konstantin Thomasen, defineres som et fornavn, om end der potentielt kan være 

tale om et mellemnavn. På lignende vis er navnekomponenten Rose klassificeret som ‘kvindeligt 

fornavn og slægtsnavn’, hvorfor det ved en kvindelig navnebærer, eksempelvis Ingrid Marie Rose 
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Kristensen defineres som et fornavn, selvom det muligvis er et mellemnavn, mens det ved en 

mandlig navnebærer som Johan Emil Rose Isagsen entydigt defineres som et mellemnavn. I 

afsnittet om den manuelle databehandling vender jeg tilbage til denne problematik, da den har 

vist sig at være aktuelt for flere navne end først antaget, hvorfor der af og til er foretaget en række 

justeringer. 

119.390 navnekomponenter i 5.905 forskellige stavemåder, der optræder på den næstsidste 

plads i en onomastisk profil, er efter den mekaniske databehandling blevet identificeret som 

mellemnavne. Det svarer til, at 6,2 % af de 1.926.181 identificerede individer i Ft1880 har et 

mellemnavn. Hertil kommer 17.076 navnekomponenter, der potentielt kan være mellemnavne, 

men hvor dette ikke entydigt lader sig definere, da navnekomponenterne også er anvendt som 

fornavne. Det kræver imidlertid grundige undersøgelser af hver enkelte navnebærer at kunne 

fastslå, hvornår disse navne kan henregnes til mellemnavnekategorien, og hvornår de er 

sekundære fornavne, og selv da vil det ofte være med usikkerhed. 

Det må påpeges, at denne praksis med en mekanisk udskilning af de onomastiske profiler, der 

indeholder mellemnavne, uundgåeligt vil indeholde visse unøjagtigheder. For det første er der tale 

om et ganske omfangsrigt materiale, hvor næsten to millioner individers navne er registreret, og 

som nævnt er folketællingen samtidig et heterogent materiale. En sikker identifikation af 

mellemnavne er afhængig af en entydig definition af fornavne og efternavne, og dette er ikke altid 

muligt at give. Endvidere er der en række faldgruber i den mekaniske rensning af materialet. For 

eksempel er gifte kvinders fødenavn ofte registreret, men på flere forskellige måder, som det på 

grund af kildens omfang og uensartede udtryk ikke altid er muligt at tage hensyn til. En række af 

de unøjagtigheder, der forekommer efter den mekaniske databehandling er imidlertid identificeret 

og så vidt muligt imødegået ved en efterfølgende manuel behandling af data. 

4.2.3 Den manuelle databehandling  

Som netop nævnt kan det ikke undre, at der opstår visse unøjagtigheder i forbindelse med 

databehandlingen, når der er tale om et så omfangsrigt materiale som det, den samlede 

folketælling står for. Den generalisering, der er nødvendig at foretage i forbindelse med den 

mekaniske behandling af datasættet, bevirker, at visse navne udelades, selvom de egentlig burde 

inkluderes i undersøgelsens navnekorpus. De unøjagtigheder, jeg har noteret mig i forløbet, 

præsenteres undervejs i denne redegørelse over de manuelle metodiske arbejdsgange, der er gjort 

på datasættet. I den manuelle proces er disse unøjagtigheder naturligvis søgt begrænset, men 

også her er generaliseringer en nødvendighed. Jeg vil dog allerede nu påpege, at selvom der er en 

del fejlkilder, så står de samlet set for en meget lille del af det omfattende materiale, og det er mit 

klare indtryk, at de ikke rykker synderligt ved det samlede billede af mellemnavnebrugen, men at 

det blot er små nuancer, der kan gå tabt. 
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Siden de mekaniske arbejdsgange med datasættet er foretaget, er jeg blevet opmærksom på, at 

en række sogne ikke har været inkluderet. Det drejer sig om de ti landsogne Adslev (Aarhus Amt), 

Dommerby (Viborg Amt), Fuglse (Maribo Amt), Grædstrup (Aarhus Amt), Herrested (Svendborg 

Amt), Hørning (Aarhus Amt), Thise (Viborg Amt), Tågerup (Maribo Amt), Veggerslev (Randers Amt) 

og Åle (Aarhus Amt). Selvom ti sogne ikke udgør en særlig anseelig del af det samlede datasæt på 

1.761 sogne, der tilsammen omfatter mere end 1,9 millioner individer, er dette naturligvis ikke 

hensigtsmæssigt. Jeg har derfor gennemgået navnestoffet i disse ti sogne manuelt med en metode 

så lig den mekaniske som muligt for at indlemme navnestoffet herfra i afhandlingen. Det betyder, 

at de endelige tal afviger en smule fra de tal, der blev præsenteret ovenfor i kapitel 4.2.2 om den 

mekaniske databehandling og i artiklen Identifying middle names in onomastic profiles. Exploring 

the usage of middle names in the 19th century Denmark through the census of 1880 (Kællerød & 

Revuelta-Eugercious under udgivelse), hvor der redegøres for den mekaniske metodeudvikling. 

Dette er beklageligt. Når de nævnte sogne tillægges materialet, og nogle mindre justeringer gøres, 

bliver det samlede antal onomastiske profiler bragt op på 1.931.955, mens 337 mellemnavne 

tilføjes, således at 119.727 navnekomponenter er defineret som sådan, hvilket fortsat svarer til, at 

6,2 % af personerne i Ft1880 er noteret med mellemnavn. 

De i alt 5.905 forskellige stavemåder af navnekomponenter, der efter den mekaniske proces er 

blevet identificeret som mellemnavne, er blevet efterset for poster, der ikke umiddelbart 

korresponderer til navne, hvoraf et par eksempler skal gives her. 14 gange er Føst noteret, men da 

samtlige forekomster findes hos kvinder og står imellem to efternavnetypologiske navne, er det 

skønnet, at Føst er en fejl for ‘Født’. Et tjek i udvalgte eksempler i originalkilden har bekræftet 

denne antagelse, og derfor er Føst blevet ekskluderet af undersøgelsens materiale. Marue optræder 

seks gange, men da navnet kun findes hos kvinder, synes det oplagt at være en slåfejl for Marie. 

Dette er ligeledes blevet bekræftet ved eftersyn i originalkilderne for tilfældigt udvalgte 

forekomster, og Marue er derfor er udeladt af det samlede mellemnavnekorpus. Både Føst og 

Marue skyldes indtastningsfejl i forbindelse med digitaliseringsprocessen. 

I forlængelse heraf skal nævnes en anden problemstilling, der er opstået i forbindelse med 

digitaliseringsprocessen, nemlig det at de anviste praksisser for indtastningen ikke altid er blevet 

fulgt. Herved overføres unøjagtigheder, det ikke er muligt at have kendskab til, undertiden til 

denne undersøgelses navnekorpus. Når sådanne faldgruber opdages, er de naturligvis søgt 

udbedret efter bedste evne. Det gælder for eksempel navnet, eller snarere ordet, Eller, der 13 

gange findes på listen over mellemnavne. Efter at have identificeret navnebærerne og eftergået 

dem i de originale folketællingslister har det vist sig, at indtasterene i flere tilfælde har haft en 

anden praksis, end hvad normerne har foreskrevet. Således har indtastere, der har været i tvivl 

om et navn, ikke anvendt skarpe parenteser omkring det alternative navn, men tilføjet det i 

løbende tekst,  hvilket blandt andet ses ved Frederikke Marie Kristine Saagaard eller Soogaard. 

Sjældent fremstår Eller dog som et mellemnavn, for eksempel ved onomastiske profiler som Jens 
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Peter Lund Eller Jensen og Jacob Jeppesen Eller Hannibal. Dette synes imidlertid at være så 

sjældent, at Eller akkurat som Føst og Marue er udeladt af det samlede navnekorpus. 

Ifølge kildeindtastningsanvisningerne skal skarpe parenteser som tidligere nævnt benyttes, når 

indtasteren af den digitale folketælling har haft ekstra information eller har været i tvivl. Det 

første gør sig ofte gældende ved kvinder og børn, hvor et efternavn og til tider også mellemnavn er 

tilføjet. Dette gøres som regel ud fra ægtemandens eller husfaderens navn, som det er tilfældet 

med Helga Marie [Helarius Kalko] født Engel, hvis husbond er anført Johanes Baptisda Ferdinand 

Helarius Kalko, mens deres fire børn ligeledes bærer navnene Helarius Kalko, heriblandt Hulda 

Helarius Kalko og Frans Adam Wilhelm Helarius Kalko. Herudfra har indtasteren altså, og sikkert 

med god grund, været overbevist om, at Helga Marie også har båret de pågældende navne. 

Indtastere har også mulighed for at rette navne ved at anføre dem i skarp parentes, som 

indtasteren af Kristen Abildtrup [Abildstrup] Jensen for eksempel har gjort. I forbindelse med 

kodningen af navnestoffet har det været nødvendigt at ophæve skarpe parenteser, 12.353 i alt, 

uden videre hensyn til hvilket motiv, der har været bag dem. Dette er naturligvis ikke optimalt, 

men en metode til identificering af forskellige typer skarpe parenteser har ikke været mulig at 

tilvejebringe. Da det vedrører langt under 1 % af optegnelserne i Ft1880, er det dog ikke noget der 

påvirker undersøgelsens resultater nævneværdigt. Dog er det en problematik, der må holdes for 

øje, hvilket blandt andet navnestoffet i sognet Værløse viser. 

Med hensyn til ophævelsen af de skarpe parenteser er Værløse nemlig et eksempel på, at visse 

unøjagtigheder uundgåeligt indtræffer, når der arbejdes med så stort et kvantitativt materiale, 

hvor der nødvendigvis må træffes nogle generaliserende beslutninger. I den oprindelige 

folketællingsliste for Værløse er kvinder i reglen anført med deres fødenavn, som det for eksempel 

kommer til udtryk hos Bodil Kirstine Jensdatter, gift med Poul Frederiksen og mor til seks børn, 

blandt andet Karoline Marie Frederiksen og Jens Johannes Frederiksen. Hverken Bodil selv, 

hendes mand eller nogle af de seks børn har et mellemnavn. Imidlertid har indtasteren, der har 

stået for indtastningen af Værløse Sogn i DDD villet være behjælpelig og anført navnet Frederiksen 

i kantet parentes efter Bodils navn. Dette giver et problem, når de kantede parenteser ophæves. 

Almindeligvis vil tilføjelsen af giftenavnet i skarp parentes stå umiddelbart efter et fornavn, altså 

*Bodil Kirstine [Frederiksen] eller, hvilket også er almindeligt, efter et fødenavn, der er markeret 

med et ‘f.’ eller ‘født’ foran, altså *Bodil Kirstine f. Jensdatter [Frederiksen] eller *Bodil Kristine 

født Jensdatter [Frederiksen]. I disse tilfælde ville navnebæreren ikke stå noteret som 

mellemnavnebærer efter ophævelsen af den kantede parentes, da navnet Frederiksen i begge 

tilfælde ville falde væk som efternavn, mens Jensdatter enten slet ikke ville være noteret eller falde 

bort sammen med Frederiksen på grund af reglen om isolation af navne, der er efterstillet en 

fødenavnemarkør (f./født). Desværre forholder det sig anderledes i det viste eksempel, da 

Frederiksen efter ophævelsen af den skarpe parentes i Bodil Kirstine Jensdatter [Frederiksen] 

defineres som et efternavn, mens Jensdatter står tilbage som et urigtigt mellemnavn. Dette er 
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ganske vist den gængse praksis i Værløse, men ellers har jeg kun fundet dette forhold sporadisk 

rundt om i landet, hvorfor det ikke rykker markant ved det store billede. Værløse Sogn fremstår 

imidlertid med en højere mellemnavnefrekvens, end hvad der egentlig synes at være rigtig. 

Som nævnt i afsnittet om den mekaniske databehandling optræder en række velkendte 

fornavne i Ft1880 både som fornavn og som efternavn, og det kan være besværligt at identificere 

et sådant navn som mellemnavn. I den mekaniske proces er en række præmisser opstillet, således 

at et navn, der kan optræde som fornavn hos mænd, men ikke hos kvinder, bliver identificeret 

som et fornavn, når navnet optræder i mellemnavnepositionen hos mandlige navnebærere, om 

end det i princippet kan være et mellemnavn, mens det hos kvinder defineres som mellemnavn. 

Når et navn kan optræde både som fornavn hos kvinder og som slægtsnavn, gør det omvendte sig 

gældende. Det drejer sig om en relativ stor mængde velkendte fornavne såsom Adolf, Adrian, 

Anker, Augustinus, Bernhard, Bertel, Bjørn, Boje, Ditlev, Erhardt, Ernst, Evald, Falk, Frank, Hagen, 

Hartvig, Herman, Holger, Jacques, Juul, Kjær, Konstantin, Martin, Meyer, Riis, Rose, Rudolf, Seier, 

Severin, Steen, Sylvester, Valentin, Wulff, Øllegaard med mange flere. 

For at disse navne inkluderes i undersøgelsens mellemnavnekorpus skal de opfylde samme 

kriterier, der er stillet for de øvrige mellemnavne. Det vil blandt andet sige, at navne som Kjær, 

Martin og Valentin, der alle klassificeres som ‘mandligt fornavn og slægtsnavn’, skal optræde som 

mellemnavn hos mindst fem kvinder hver, mens Rose og Øllegaard, der begge defineres som 

‘kvindeligt fornavn og slægtsnavn’, skal optræde som mellemnavn hos mindst fem mænd hver. Af 

disse eksempler lever Kjær, Rose og Øllegaard op til dette kriterium, mens Martin og Valentin, der 

bæres som mellemnavn af henholdsvis to og fire kvinder, ekskluderes fra materialet. I alt er 17 af 

denne type leksikalske navne inkluderet i materiale, nemlig Adrian (når det optræder som 

mellemnavn hos kvinder), Bjørn (hos kvinder), Brix (hos kvinder), Hagen (hos kvinder), Helarius 

(hos kvinder), Juul (hos kvinder), Kjær (hos kvinder), Konstantin (hos kvinder), Lund (hos kvinder), 

Lykke (hos kvinder), Meyer (hos kvinder), Riis (hos kvinder), Rose (hos mænd), Severin (hos 

kvinder), Steen (hos kvinder), Wulff (hos kvinder) og Øllegaard (hos mænd). 

Langt fra alle navnekomponenter, der optræder i Ft1880, er eftergået, men blot navne jeg har 

vurderet som ‘velkendte fornavne’. Det betyder, at listen over, hvad man kunne kalde 

kønskontrære mellemnavne, ikke er udtømmende. Undertiden optræder navne, der her entydigt er 

klassificeret som slægtsnavne, som fornavne. Således er jeg blevet opmærksom på navnet 

Grundtvig, der optræder som første fornavn hos tre mandlige navnebærere, mens det er fundet 

som mellemnavn i 16 tilfælde, hvoraf navnebærerene er både mænd og kvinder. De tre 

navnebærere, der bærer navnet Grundtvig og variantformen Gruntvig som første fornavn, er alle 

drenge på 12 år eller derunder. Det antages, at disse drenge er opkaldt efter digteren N.S.F. 

Grundtvig (jf. kapitel 3.3.3), men, som de onomastiske profiler fremstår i Ft1880, med digterens 

efternavn som fornavn. Denne praksis har man ifølge diskussionen mellem flere navneforskere 

efter Hjorth Pedersens foredrag ved NORNA-symposiet i Lund undertiden haft i grundtvigianske 
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kredse (Hjorth Pedersen 1983 s. 85). Navnet Grundtvig kendes som stednavn i Nykøbing Sjælland, 

og det er sandsynligt, at det er herfra, slægten Grundtvig har taget sit navn (Olesen 2011 s. 68). 

Derfor kunne Grundtvig med rette have været klassificeret som ‘mandligt fornavn og slægtsnavn’. 

Definitionen ‘velkendt fornavn’ er naturligvis subjektiv. For eksempel er mange sig sikkert ikke 

bevidst, at navne som Juul og Kjær har været almindelige i nogle jyske egne, ligesom jeg 

uundgåeligt må have overset en række navne, der burde have været inkluderet i disse 

overvejelser. Yderligere kriterier kunne måske med fordel have været opstillet, således at en 

navnekomponent som minimum skulle optræde et vist antal gange som første fornavn for at blive 

klassificeret som eksempelvis ‘mandligt fornavn og slægtsnavn’, eller at en vis andel af det 

samledes antal forekomster af en navnekomponent skulle være som første fornavn, før denne 

klassificering ville blive givet. Imidlertid ville sådanne kriterier også indebærer visse 

unøjagtigheder, og samlet set ville det formodentlig ikke rykke særligt ved det overordnede billede 

af mellemnavnebrugen i Danmark i 1880, undersøgelsen giver. 

Det er med visse betænkeligheder, at navne som Juul og Kjær ekskluderes fra undersøgelsens 

materiale, når de er båret af mandlige navnebærere. Generelt synes begge disse navne at være 

mere i brug som mellemnavne, også hos de mandlige navnebærere, end som et fornavn. Mange 

navne kunne med fordel være blevet eftergået yderligere for at vurdere, hvorvidt der i de enkelte 

tilfælde har været tale om et egentligt fornavn eller et mellemnavn hos navnebærere, hvis køn har 

modsvarer det køn, der bærer pågældende navn som første fornavn. Dette er imidlertid et yderst 

omfattende arbejde, der ikke ligger inden for afhandlingens rammer. Samtidig er det vurderet, at 

det er mindre problematisk, om end visse nuancer altså mistes, at henføre navnet Kjær (med 

variantformer) til et ‘mandligt fornavn og slægtsnavn’, og derved ikke et mellemnavn hos mandlige 

navnebærere, end det ville være at henregne en række udbredte fornavne som eksempelvis Adolf, 

Ditlev, Hermann og Martin til mellemnavne. Gjordes dette ville der ske et markant udsving i 

antallet af mellemnavne, men med en større mængde tvivlstilfælde, hvor der ville være tvivl om, 

hvorvidt der vitterligt er tale om et mellemnavn. 

Udover det navnestof, der ligger til grund for afhandlingens empiriske materiale, indeholder 

Ft1880 som tidligere nævnt en række oplysninger om det enkelte individ, der med fordel kan 

inddrages i analyserne. Derved er det muligt at undersøge mellemnavnebrugen i 1800-tallet ud fra 

en række demografiske parametre såsom køn, sociale forhold og alder foruden de geografiske 

parametre med hensyn til regional variation og forskelle på by og land. Imidlertid er der også store 

forskelle i registreringerne i disse felter i såvel de originale tællingslister som de digitaliserede, 

hvilket her følger en kort redegørelse for. 

Når navnebærernes køn inddrages i analyserne, skyldes det, at det er forventeligt, at 

mellemnavne ikke spiller den samme rolle hos kvinder og mænd. I det patriarkalske samfund kan 

det tænkes, at det har været vigtigere at navngive drengebørn med mellemnavne. Det er 

traditionelt mænds navne, der videregives i fremtidige generationer, og det er ofte drenge, der står 
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først i rækken med hensyn til arv. Derfor synes det nærliggende, at ægte patronymer eller 

slægtsnavne, der på anden vis viser et tilhørsforhold til den nærmeste familie, har været vigtigere 

at give videre til drengebørn end pigebørn. Ved at inddrage køn i undersøgelsen bliver det blandt 

andet muligt at observere eventuelle regionale forskelle i forhold til mellemnavnebrugen hos 

mænd og kvinder. 

Næsten alle personer, der er oplistet i Ft1880, er anført med et køn. Mænd er i reglen anført 

med et ‘M’, men andre betegnelser som ‘mand’, ‘D’ og ‘dreng’ forekommer også. De fleste kvinder 

er anført med ‘K’, men her forekommer ligeledes andre betegnelser som ‘kvinde’, ‘P’ og ‘pige’. Med 

hensyn til de enkelte individers køn er der en række klare fejlregistreringer. Der er således en 

række personer anført som både ‘kvinde’ og ‘søn’ eller ‘husfader’, mens andre optræder som 

‘mand’ og ‘datter’ eller ‘husmoder’. Det er mit indtryk, at der er sket fejl i registreringen både i den 

oprindelige kilde, men af og til også i forbindelse med digitaliseringen. Det er af indlysende grunde 

ikke muligt at sammenholde samtlige personers køn i originalkilderne og databasen, og det er 

heller ikke en af præmisserne for afhandlingen. Det er derfor det anførte køn i den digitaliserede 

udgave af Ft1880, der overordnet gælder. Men undertiden er sådanne fejlkilder fundet ved 

gennemsyn af et navn i forbindelse med lemmatisering og kategorisering, og det er særligt når der 

er tale om et navn, der både er at regne som slægtsnavn og som fornavn til det ene køn, at 

sådanne unøjagtigheder er blevet opdaget. Et sådan tilfælde er mandsnavnet Rudolf, der med 

variantformen Rudolph er fundet som mellemnavn hos 9 kvinder. Ved eftersyn af udbredelsen af 

dette navn har det imidlertid vist sig, at mere end halvdelen af disse navnebærere har været 

mænd, hvilket kan udledes af de øvrige navnekomponenter samt personernes stilling i 

husstanden. En af præmisserne for, hvornår et mellemnavn indgår i undersøgelsens navnekorpus 

er, at det skal optræde som mellemnavn i mindst fem tilfælde, med mindre der er tale om en 

variantform (se kapitel 4.3). Med eksklusionen af de mandlige navnebærere, der i kilden var anført 

som kvinde, opfylder Rudolf ikke præmisserne, og derfor er denne navnekomponent helt faldet ud 

af undersøgelsen. 

Et andet aspekt, der muliggøres at have for øje ved at inddrage folketællingens egne 

supplerende oplysninger, vedrører alder. Hermed kan der, med visse forbehold, gives indikationer 

på, om de restriktioner af navnebrugen, der kom ved forordninger og cirkulærer i 1828, 1829 og 

1856 (jf. kapitel 3.2.3), har påvirket navngivningspraksissen i forhold til mellemnavne. Hvis der 

ses udsving i den aldersmæssige distribution af mellemnavne, således at flere personer i alderen 

24 eller derunder har mellemnavn, end det er tilfældet for ældre navnebærere, da synes det 

nærliggende at relatere det som en reaktion på de lovmæssige bestemmelser. På lignende vis med 

navnebærere født omkring forordningen af 1828. 

Ifølge de fortrykte hovedlister og tillægslister ønskes der i Ft1880 oplysninger om den enkelte 

persons alder anført med fyldte år, mens børn, der ikke er fyldt 1 år, skal anføres ‘under 1 Aar’ og 

ikke med tallet 0. Frem til 1860 har det i folketællingerne været praksis at anføre med det løbende 
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alders-år iberegnet, således at en nyfødt for eksempel blev anført med alderen ‘1’. Der ses spor af, 

at denne praksis har hængt ved hos visse skrivere, hvorfor det undertiden er tvivlsom om en 

person, der er anført med alderen 35, rent faktisk er 35 år gammel, eller i sit 35. leveår. Dette 

baseres hovedsageligt på aldersangivelser af små børn, hvor der for eksempel i købstaden 

Skanderborg, findes 78 1-årige, mens kun tre børn er anført ‘under 1 Aar’. I nabosognet Hylke, 

der er et landsogn, findes derimod 18 1-årige og 28 børn, der er ‘under 1 Aar’. Det virker 

usandsynligt, at der skulle være så store udsving i fødselsraten i købstadssognet og landsognet, 

hvorfor de 1-årige, eller rettere, en del af de 1-årige, vel snarest skal forstås som værende i deres 

1. leveår. Det synes imidlertid, at det netop er ved de 0- og 1-årige, at der har været størst 

forvirring blandt skriverne af Ft1880 i forhold til, hvordan alderen skulle angives. En opstilling af 

samtlige onomastiske profiler i folketællingen efter alder viser nemlig, at godt 47.000 børn er 

anført som 3-årige, ligeledes godt 47.000 som 2-årige, omkring 54.000 som 1-årige, mens kun 

godt 33.000 er ‘under 1 Aar’ (jf. figur 6, kapitel 5.3.2 nedenfor). Denne aldersdistribution 

bekræfter, at en del 1-årige børn rettelig bør henhører gruppen ‘under 1 Aar’. I forhold til de øvrige 

aldersangivelser må der også tages visse forbehold, men her synes der er være en jævn ulighed. 

Det bemærkes i øvrigt, at der i tidligere folketællinger har været lignende problematikker, om end 

med omvendte fortegn, hvorfor man generelt bør forholde sig kritisk til aldersangivelsernes 

nøjagtighed. Således beskriver Jørgen Elklit, der har arbejdet med metodiske problemstillinger 

vedrørende databehandling af folketællingsmateriale med udgangspunkt i folketællingen fra 1845 

(Elklit 1969), at der i denne folketælling er anmodet om, at personernes alder blev anført med det 

løbende aldersår iberegnet, og altså ikke med det fyldte år, som det er kutyme i dag, men ”[a]t 

denne [nutidige] sprogbrug også har været benyttet i 1845, kan indirekte læses af reglernes 

formulering, der jo netop skulle modvirke misforståelser på dette punkt” (Elklit 1969 s. 60). 

Personerne er altså angivet med alder eller leveår, og ikke med deres faktiske fødselsdag, 

hvilket ville være en fordel i forhold til mere skarpe skel i forbindelse med undersøgelser af 

navneforordningernes betydning. Ikke desto mindre giver aldersangivelserne vigtige indikationer 

for de eventuelle relationer, der måtte være imellem de lovmæssige indslag og brugen af 

mellemnavne. Dog skal det allerede her bemærkes, at der intet er til hinder for, at personer har 

tillagt sig et mellemnavn i løbet af livet, for eksempel i forbindelse med ægteskab eller flytning. En 

navnebærer med mellemnavn født før 1856 kan altså sagtens have tillagt sig mellemnavnet efter 

1856. Det må også nævnes, at der kan tænkes at være forskel i, hvad forskellige generationer har 

anset som deres navn, og dermed hvad der skulle anføres i en folketælling. Man kan måske 

forestille sig ældre mennesker, der har været kendte med tilnavne hele deres liv, har anset det 

passende at få deres tilnavne registrerede. Dette er dog blot gisninger, og det ligger ikke inden for 

rammerne af nærværende afhandling at undersøge dette nærmere. 

Det har vist sig, at arbejdet med aldersangivelserne ikke har været så ligetil som først antaget. 

Også dette felt, der i princippet blot burde indeholde et tal for hvert individ, nemlig personens 
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alder, med undtagelse af børn under 1 år, er slet ikke så homogent udfyldt. En del småbørn er 

anført med alder i uger eller måneder, eksempelvis ‘5 uger’, ‘7 måneder’ og ‘16 måneder’. Ikke alle 

disse angivelser vedrører børn under 1 år, hvorfor de ikke automatisk kan henregnes til denne 

gruppe. Der optræder også en række tilfælde, hvor aldersfeltet indeholder såvel fødeår som alder, 

for eksempel ‘25, 1855’. I alt er 6.125 aldersangivelser fundet problematiske og derfor anført som 

‘ukendt alder’. Det er klart, at en relativ stor del af disse er børn under 1 år, hvorfor den netop 

nævnte difference i antallet mellem 0-årige og 1-årige naturligvis ville mindskes en smule, hvis 

disse navnebærerne med ‘ukendt alder’ blev indregnet. 

I Ft1880 gives også et indblik i individernes sociale stand. Tællingslisterne rummer således et 

felt, hvortil overskriften lyder “Stilling i Familien (Husfader, Husmoder, Børn, Slægtninge, 

Tjenestetyende, Logerende o.s.v.), samt Titel, Embede, Forretning, Næringsvej eller af hvilket 

Erhverv de leve som Hovedperson eller som Medhjælper (Forvalter, Svend eller Dreng o.s.v.) eller 

om de forsørges af Fattigvæsenet” (se faksimile under AO). Denne spalte giver derved et indblik i 

de sociale forhold, hvoraf det kan udledes, om der relationer mellem social stand og brugen af 

mellemnavne. Derved kan det undersøges, om mellemnavne er brugt som en slags social markør, 

hvor det hovedsageligt anvendes af bedre socialt stillede personer såsom præster, skolelærere og 

lignende, eller om de er særligt udbredte blandt de ringere socialt stillede samfundslag. 

Det må understreges, at den sociale inddeling af de enkelte individer ikke altid ligger lige for, og 

den er ikke uden vanskeligheder. Mange mænd er alene angivet med betegnelsen ‘Husfader’, 

mens en anden stor gruppe har diffuse betegnelser som ‘Lever af sin jordlod’ eller ‘Arbejder i 

jordbruget’. Mange kvinder er anført som ‘Husmoder’ eller ‘Hans hustru’, hvorved det er 

nødvendigt at se på mandens stilling, for at kunne få et indblik i kvindens sociale stilling. Det 

samme gør sig gældende med børn, der generelt går under betegnelser som ‘Hans søn, ‘Hendes 

barn’, ‘Deres børn’, ‘Plejedatter’ med flere. Grundet de yderst forskelligartede registreringer, der er 

optegnet i dette felt, har det ikke været muligt at foretage så dybdegående undersøgelser af 

mellemnavnes relation til den sociale struktur, som det oprindeligt har været intentionen. Dog 

berøres aspektet i nogen grad under analyser af specifikke navne og i afhandlingens casestudies. 

Den administrative inddeling af landet, der kommer til udtryk i Ft1880, består af København 

(Staden), købstæder (hvortil handelspladser regnes), samt landsogne. Denne inddeling videreføres 

til denne undersøgelse, da der derved kan opnås indsigt i, hvorvidt mellemnavnebrugen primært 

er et byfænomen, et landfænomen eller om mellemnavne fordeler sig ligeligt mellem land og by. 

En række købstæder har tilknyttede landsogne eller landdistrikter, der har sognet til 

købstadskirken. Samtidig omfatter en del købstæder i realiteten flere sogne, som det for eksempel 

gør sig gældende for Slagelse, der huser de to middelalderkirker, Sankt Mikkel og Sankt Peder. I 

folketællingen er sognene i de enkelte købstæder holdt sammen, for eksempel som Slagelse 

Købstad, mens kirkernes respektive landsogne er holdt adskilte som separate landsogne, såsom 

Sankt Mikkels Landsogn og Sankt Peders Landsogn. Denne praksis er videreført i afhandlingen. 
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Dette er gjort af praktiske årsager, da købstadslisterne i reglen er opgjort gadevis og ikke sognevis, 

og da det er i denne form, folketællingslisterne er tilsendt fra DDD, ville det kræve et yderst 

omfattende arbejde at inddele byerne efter sogn. Samtidig er det ikke min hensigt at vise, hvor i 

den enkelte købstad, mellemnavne er i brug, men derimod at give et overblik over navnebrugen i 

byer i forhold landsogne og til andre købstæder. Imidlertid afstedkommer dette visse 

generaliseringer, hvilket særligt kommer til udtryk i København (Staden), der udgøres af et ganske 

stort område. København (Staden) omfatter således af Frederiksberg Sogn, Garnisons Sogn, 

Helligånds Sogn, Holmens Sogn, Sankt Jakobs Sogn, Sankt Johannes Sogn, Sankt Pauls Sogn, 

Sankt Stefans Sogn, Sundby Sogn, Trinitatis Sogn, Vor Frelsers Sogn og Vor Frue Sogn. Desuden 

er Brønshøj Sogn, hvortil folketællingslisterne fra 1880 som tidligere nævnt er gået tabt, i 

afhandlingen henregnet til København (Staden). 

Udover København (Staden) omfatter Københavns Amt områder, der ikke har status som 

hovedstad. Sogne som eksempelvis Dragør Sogn, Glostrup Sogn, Hvidovre Sogn og Smørum Sogn 

må, grundet deres beliggenhed uden for staden, deres struktur og naturligvis også det, at disse 

sogne er optegnet på landsogne-optællingslister, henregnes til de rurale sogne. Definitionen på 

land og by, rurale og urbane sogne, gives således internt i folketællingen. Købstadsbefolkningen er 

registreret på andre optællingslister end landboerne, men som tidligere nævnt henregnes enkelte 

bebyggelser, der i 1880 endnu ikke har købstadsrettigheder, med til de urbane sogne, for 

eksempel, Frederiksværk, Marstal og Nørresundby. Andre unge købstæder som Brønderslev, 

Esbjerg (Jerne Sogn) og Herning henregnes til de rurale sogne. Hals Sogn regnes ligeledes til de 

rurale sogne, da Hals trods udstedelse af købstadsprivilegier i 1656 aldrig opnåede reel 

købstadsstatus på grund af Karl Gustav-krigene mod Sverige (Trap 5 bind 6,3 s. 997). Det må 

understreges, at der ikke er tale om nogen skarp definition på land og by. Købstadssogne 

indeholder ofte landdistrikter, mens landsogne på den anden side sagtens kan rumme større 

bebyggelser. De 1.931.955 individer, der optræder i undersøgelsen, fordeler sig således, at 

253.477 personer henhører København (Staden), 279.309 købstæderne (inklusiv handelspladser 

og flækker) og de resterende 1.399.169 personer findes i de rurale sogne. 

Som nævnt flere gange er navnestoffet i Ft1880 et omfangsrigt og ganske heterogent materiale, 

der bevirker, at flere ting kan gå galt i den omstændelige databehandling, hvor generaliseringer er 

nødvendige. Det er uundgåeligt, at visse nuancer mistes. I denne proces står og falder meget på 

en ret kodning af navnekomponenterne, hvilket til tider er vanskeligt. En række navne, der klart 

synes at være slægtsnavne eller patronymer, hvorfor de defineres som efternavnetypologiske og 

dermed potentielle mellemnavne, kan undertiden optræde som fornavn i Ft1880. Det kunne 

muligvis have været nyttigt at opstille flere kriterier i forbindelse med klassificeringen af navne, 

således at efternavnetypologiske navnekomponenter, der optræder som fornavn mere end et vist 

antal gange, mindre entydigt blev defineret som et slægtsnavn eller patronym. Et andet kriterium 

kunne være, at når en vis procentvis andel af en navnekomponent optræder som fornavn, da 
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defineres navnekomponenten ikke entydigt som slægtsnavn eller patronym. Et sådant arbejde har 

imidlertid været for omfattende i forhold til afhandlingens præmisser, hvorfor sådanne kriterier 

ikke er opstillet. Navnekomponenterne er her typologisk fordelt ud fra en halvautomatisk 

procedure med visse generaliserende præmisser, ved hjælp af diverse opslagsværker og ellers efter 

bedste evne. Selvom det dermed ikke er umuligt, at nogle navne, der her entydigt er defineret som 

efternavnetypologiske, tillige optræder som fornavne i kilden, rykker dette ikke ved de kvantitative 

grundforskningsresulter, undersøgelsen står for. Samtidig tillader jeg mig at minde om, at der 

ikke findes megen tidligere forskning, denne afhandling metodisk kan læne sig op ad. Derfor skal 

afhandling i høj grad ses som grundforskning og som et forsøg på en metodiske udvikling, der kan 

benyttes til databehandling af omfattende korpusser med blandt andet historisk navnemateriale, 

både med henblik på kvantitative undersøgelser, men også kvalitative. 

Efter de ovenfornævnte mekaniske og manuelle behandlinger af datasættet, er de 

navnekomponenter, der er blevet defineret som mellemnavne, manuelt gennemgået med henblik 

på lemmatisering og kategorisering. Dette er ligeledes et punkt, hvor afhandlingen skal ses som et 

forsøg på en metodisk udvikling og grundforskning i, hvordan en omfattende og heterogen kilde 

kan behandles i forhold til de problematikker, der ofte opstår i forbindelse med lemmatisering og 

kategorisering af navne i et historisk materiale. Dette rettes fokus imod i det følgende. 

4.3 Lemmatisering og kategorisering  

Studier over personnavne i ældre kilder medfører altid en række vanskeligheder i forhold til 

navnes inddeling som selvstændige leksikalske navne eller variantformer af et leksikalsk navn. En 

stor del af de godt 5.700 stavevarianter af mellemnavne, der er tilbage efter den manuelle 

databehandling, må anses som variationer af samme leksikalske navne, hvorfor de med fordel kan 

sammenlægges. Det kan nævnes, at en af grundene til de mange stavevariationer kan skyldes, at 

der i tiden ingen retstavning har været med hensyn til navne. Ft1880 er foretaget blot otte år 

efter, at Danmark fik sin første officielle retstavningsordbog, Dansk Haandordbog, i 1872 (Galberg 

Jacobsen 2000 s. 148), men her er ikke givet definitioner på personnavnes stavemåder, og det er 

også tvivlsomt, i hvor stor en grad retstavningen er blevet effektueret i forskellige egne af landet. 

En mere væsentlig grund er, at Ft1880 er optegnet af stort antal personer, hvor der har været 

mindst én skriver i hvert af de 1.761 sogne, og eftersom sognerådene i 1870 overtog kontrol med 

udførelsen af folketællingerne, har der mange steder været flere skrivere om det enkelte sogn. Som 

tidligere nævnt i kapitel 4.1.2 kan skrivere have individuelle holdninger til, hvorvidt navne, vi i 

dag forstår som selvstændige leksikalske navne, anses som variantformer af et andet navn, og om 

navnet i så fald anføres som dette navn. Undersøgelser over fornavne har for eksempel vist, at der 

i folketællingen fra 1801/03 er “…grund til at betragte Anne og Anna som det samme navn, der er 

noteret forskelligt i skriften” (Eggert 2009 s. 95 f.), mens navnene Peder, Peter og Peer i 

folketællingen fra 1787 ikke altid kan holdes adskilte (Kællerød 2013 s. 38 ff.). Fokusperioderne 
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for disse to undersøgelser er naturligvis tidlige i forhold til nærværende undersøgelse, og der er i 

den mellemliggende periode frem til 1880 sket en udvikling i forhold til differentiering af navne, 

men graden af denne udvikling er vanskelig at påvise. Som nævnt i kapitel 1 er der i vore dage 

stærke identitetsfølelser knyttet til et navn og stavemåden af et navn, men hvornår denne relation 

er opstået, er vanskelig et sige. Det er vel ikke utænkeligt, at der i 1880 i visse geografiske 

områder eller i visse kredse er knyttet identitet eller lignende følelser til et navns stavemåde, 

således at for eksempel Christensen eller Petersen måske synes finere end Kristensen eller 

Pedersen. Samtidig mindes om, at der som nævnt i kapitel 1.1 kendes eksempler fra 1900-tallet, 

hvor en person skriver sit eget navn på flere forskellige måder inden for en ganske kort 

tidsperiode (Eggert 2017a s. 65 ff.). 

Alt dette medfører en naturlig variation i stavemåder for navne, og undertiden kan disse være 

yderst problematiske at lemmatisere og kategorisere. Det kan især være udfordrende ved særegne 

navnekomponenter, men også lemmatisering af forholdsvis velkendte navne kan være vanskelig, 

hvilket de netop nævnte eksempler på Anne og Anna samt Peder, Peter og Peer viser. Der er 

utallige måder at gribe lemmatiseringen an på, og i nordiske sammenhænge er det gjort på meget 

forskellige vis, hvilket Katharina Leibring (2015) har givet en oversigt over. Problemkomplekset er 

et grundlæggende vilkår, når der arbejdes med navnestof fra historiske kilder, om end 

lemmatisering naturligvis også er et vigtigt element i behandling af navne i nutiden (jf. Leibring 

2015 s. 85 ff.). Der findes imidlertid ikke en endegyldig opskrift for, hvordan vanskeligheder i 

forhold til lemmatisering skal løses, og en sådan er heller ikke mulig at give. Vilkårene varierer fra 

kilde til kilde, fra område til område og imellem forskellige tider, og dette må altid tages med i 

betragtningerne. 

Som nævnt omfatter Ft1880 119.727 navnekomponenter identificeret som mellemnavne, der 

optræder umiddelbart inden efternavnet i onomastiske profiler. Af disse navnekomponenter er 

alle, der optræder hos mindst fem navnebærere, blevet gennemgået manuelt med henblik på 

lemmatisering og kategorisering. Det resterende navnestof er mere flygtigt blevet efterset for 

navnekomponenter, der anses som variantformer for disse navne, således at alle stavevarianter 

for et mellemnavn med mere end fem forekomster er søgt inkluderet i materialet. For eksempel 

optræder 128 personer med mellemnavnet Kjeldsen, hvilket udover hovedformen, der forekommer 

105 gange, omfatter variantformerne Kjelsen med 21 navnebærere og Kelsen og Kielsen med blot 

én navnebærer hver. Hovedformen er altid den stavevariation af et leksikalsk navn, der er 

hyppigst i materialet, og, når flere stavevariationer deles om denne position, det navn der 

alfabetisk kommer først. Naturligvis havde det været optimalt at inkludere alle de 

navnekomponenter, der optræder som mellemnavn, men på grund af afhandlingens vilkår og 

omfang, er et så omfattende arbejde desværre ikke muligt. Efter disse præmisser er i alt 1.799 

forskellige stavevariationer, der tilsammen indeholder 111.428 navnekomponenter blevet 

lemmatiseret og kategoriseret, hvilket svarer til over 93 % af de identificerede mellemnavne. 
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I forbindelse med lemmatiseringen og den senere kategorisering af navnestoffet er en række 

opslagsværker (herunder artikler og bøger vedrørende navnetyper samt ordbøger og leksika), 

navnedatabaser, arkiver og slægtsbeskrivelser anvendt. Det drejer sig om opslagsværkerne 

Danmarks gamle Personnavne (DgP), Danske Personnavne (Hornby 1978), Vore Slægtsnavne 

(Thomsen 1945), Patronymer i Danmark (Kousgård Sørensen 1984 og 1997), Gamle 

Haandværkernavne (Knudsen 1945), Personalhistorisk Tidsskrift, Danmarks Stednavne (DS), 

Ordbog over det danske Sprog (ODS), Bornholmsk Ordbog (Espersen 1908), Bidrag til en Ordbog 

over jyske Almuesmål (Feilberg 1886–1914) Læsøsk ordbog (Espegaard 1980), Vendsysselsk 

Ordbog (Espegaard 1972–1986), Ømålsordbogen, Den Store Danske Udtaleordbog (DSDU), Den 

Store Danske Encyklopædi (DSDE), Dansk Biografisk Leksikon (DBL), Norsk etternamnleksikon 

(Veka 2016), Bidrag till den svenska namnhistorien 1–2 (Brieskorn 1912 og 1915), The Oxford 

Dictionary of Family Names in Britain and Ireland. Vol. 1–4 (FaNBI), Dictionary of American Family 

Names. Vol. 1–3 (Hanks 2003), Lexikon der Familiennamen. Herkunft und Bedeutung von 20 000 

Nachnamen (Kohlheim & Kohlheim 2008) og Das große Buch der Familiennamen (Naumann 1994). 

De online tilgængelige navne- og databaser Danskernes Navne (DNavne), Danmarks Stednavne 

(DS.Online) og Digitales Familiennamenwörterbuch Deutschlands (DFD) er ligeledes benyttet, og 

ligeså er diverse arkivsamlinger ved Navneforskning på Københavns Universitet (NArkiv), 

eksempelvis ‘Seddelsamlingen til Danmarks gamle Personnavne’, ‘Samling over 

indbyggerbetegnelser’ og ‘Topografisk samling’. Endelig er anvendt beretninger over slægterne 

Fibiger (Secher 1945), Grunnet (Brenner 1939), Kjærulf (Klitgaard 1914–1918), Obel (Jeppesen 

Jensen 1976), Reumert (Reumert 1948), Secher (Secher 1885) og Syberg (Uttenreitter 1935) samt 

100 danske præsteslægter, opstillet i uddrag af stamtavler (Nedergaard 1954). 

Et hovedprincip for lemmatiseringen er en kombination, hvor navnenes (antagelige) udtale er 

sammenstillet med etymologiske principper, således at visse bogstaver eller bogstavkombinationer 

lægges sammen med mindre, der er etymologiske grunde til ikke at gøre det. I denne forbindelse 

skelnes der imellem, om et bogstav eller bogstavkombination optræder initialt eller midt i navne. 

Således holdes eksempelvis ‘C(h)’ og ‘K’ adskilt i navne som Carlsen og Karlsen, Christensen og 

Kristensen samt Colding og Kolding, ‘F’ og ‘Ph’ holdes adskilt i Filipsen og Philipsen, mens ‘K’ og ‘Q’ 

holdes adskilt i Kvistgaard og Qvistgaard. Grunden til denne sondring er, at hvis der findes en 

relation mellem identitetsfølelser og navnes stavemåde, da knytter dette sig snarest til navnenes 

initiale bogstaver, analogt med det tidligere nævnte tænkte eksempel om Christensen og 

Kristensen. Jeg er mig bevidst om, at stavemåder i mange tilfælde alene skyldes skriveres mere 

eller mindre tilfældige præferencer. Der er imidlertid gjort enkelte undtagelser. Eksemeplvis er ‘V’ 

og ‘W’ ikke adskilt, således at Wilhelmsen anskues som variantform af Vilhelmsen, Vingaard som 

Wiingaard og Wang som Vang. Stumt ‘H’/’h’ tillægges heller ikke særskilte leksikalske navne, 

hvorfor Vidt og Vieth er lagt under Hvidt, ligesom Tomsen er lagt under Thomsen. 
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Når forudsætningerne er til det, er bestemte bogstaver eller bogstavkombinationer, der 

optræder midt i navnekomponenter, ofte sammenføjet under én form. Med forudsætninger mener 

jeg her, at udtalen af de pågældende navnekomponenter med rimelig sandsynlighed kan have 

været enslydende, og at de synes at have samme etymologiske ophav. Her skal de væsentligste 

tilfælde på bogstaver og bogstavkombinationer, der, når forudsætningerne er til stede, i reglen 

føres sammen. Der gives tillige udvalgte eksempler på sammenføjede navnekomponenter. 

‘ai’, ‘ay’, ‘ei’, ‘ej’ og ‘ey’: Baier, Bajer, Bayer, Beier og Bejer anses som variantformer af Beyer. 

Maier og Mejer anses som variantformer af Meyer. 

‘au’, ‘ou’ og ‘ov’: Paulsen og Povlsen anses som variantformer af Poulsen. Raun som variantform 

af Ravn.  

‘e’ og ‘i’: Mekkelsen anses som variantform af Mikkelsen. Kjerkegaard anses som variantform af 

Kirkegaard. 

‘e’ og ‘æ’: Agerbæk anses som variantform af Agerbek. Kjersgaard anses som variantform af 

Kjærsgaard. 

‘i’ og ‘j’: Seiersen anses som variantform af Sejersen. Gjøe anses som variantform af Giøe. 

‘o’ og ‘u’: Gudiksen anses som variantform af Godiksen. Troelsen anses som variantform af 

Truelsen. 

‘u’, ‘ü’ og ‘y’: Bulow og Bülov anses som variantformer af Bylov. Myller anses som en 

variantform af Müller. 

‘u’ og ‘v’: Quist anses som variantform af Qvist. Lavrsen anses som en variantform af Laursen. 

‘y’ og ‘ø’ (og ‘ü’): Bønløkke anses som variantform af Bønnelykke. Kyster anses som en 

variantform af Køster. Mynster og Münster anses som variantformer af Mønster. 

‘øi’ ‘øj’ og ‘øy’ (samt ‘oi’, oj og ‘oy’): Høier og Højer anses som variantformer af Høyer. Bojsen, 

Boysen, Bøiesen og Bøyesen anses som variantformer af Boisen. 

‘b’ og ‘p’: Esbensen anses som en variantform af Espensen. Rieper anses som variantform af 

Riber.  

‘c’, ‘ch’ og ‘k’: Anchersen anses som variantform af Ankersen. Dircksen anses som variantform 

af Dirksen. Jakobsen anses som variantform af Jacobsen. Bach og Back anses som 

variantformer af Bak.  

‘d’ og ‘t’: Bentsen anses som en variantform af Bendsen. Rosenkrands anses som en 

variantform af Rosenkrantz. 

‘d’ og fraværd af ‘d’: Bistrup anses som variantform af Bidstrup. Kjelgaard anses som 

variantform af Kjeldgaard. 

‘dt’ og ‘t’: Gruntvig anses som variantform af Grundtvig. Lomholdt anses som en variantform af 

Lomholt. 

‘f’ og ‘ph’: Adolphsen anses som variantform af Adolfsen. Vestfal anses som variantform af 

Westphal. 
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‘h’ og fravær af ‘h’: Bredal anses som variantform af Bredahl. Juhl anses som variantform af 

Juul. 

‘ld’ og ‘ll’: Gylling anses som variantform af Gylding. Hall anses som variantform af Hald. 

‘s’ og ‘z’: Frandzen anses som en variantform af Frandsen. Rosenkrants anses som en 

variantform af Rosenkrantz. 

‘t’ og ‘th’: Hjorth anses som en variantform af Hjort. Vinter anses som en variantform af Vinther. 

Dobbeltvokal og enkeltvokal: Kruuse anses som variantform af Kruse. Fris anses som 

variantform af Friis. Seerup anses som variantform af Serup. 

Dobbeltkonsonant i udlyd og enkeltkonsonant: Hvas anses som variantform af Hvass. Røn 

anses som variantform af Rønn. 

Forlægget om at navnenes udtale bestemmer lemmatiseringen er dog ikke fulgt slavisk, da det 

synes umuligt for så stort et materiale. Navnes form, udtale og oprindelse kan overlappe hinanden 

i en sådan grad, at de ikke kan adskilles. Fra egn til egn har der været større dialektale forskelle i 

udtalen af navne, og som tidligere antydet kan dette have givet anledning til særegne stavemåder. 

Et eksempel findes i navnekomponenterne Jantsen og Jantzen, hvor jeg har tolket -t- som et 

udtryk for, at disse navne har været udtalt med stød, hvorfor jeg har lemmatiseret dem under 

hovedformen Jansen. Dette aspekt er ikke altid muligt at have med i overvejelserne omkring de 

enkelte navne, men det nævnes for at understøtte, at en meget pedantisk fastlåsning af enkelte 

principper i forbindelse med lemmatisering ikke er uden problemer i et materiale som en 

folketælling. Derfor er der undertiden gjort undtagelser fra de opstillede hovedprincipper. For 

eksempel er de tidligere nævnte navnekomponenter Haugaard, Havgaard og Hougaard ikke alle 

føjet sammen som eksempelvis Paulsen, Poulsen og Povlsen er det. Som redegjort for allerede i 

afhandlingens indledning (kapitel 1.1), synes der at være visse overlap i forbindelse med 

tolkningerne af de fire nævnte stednavne på -gaard, således at de alle kan betyde noget i retning 

af ‘gården ved indhegningen’ eller ‘gård, som der ydes hoveriarbejde til’ (Jf. DS og DS.Online). 

Imidlertid er dette ikke helt entydigt, og de pågældende stednavne kan have alternative og mere 

forskelligartede etymologiske oprindelser. Fælles er dog, at mellemnavnene Haugaard, Havgaard 

og Hougaard alle snarest skyldes en relation mellem tidlige navnebærere og gårdnavne, hvor 

personnavnet kan tænkes at være opstået på grund af ejerskabsforhold eller måske 

tjenesteforhold. Også med hensyn til udtalen af navnene kan det tænkes, at der allerede i 1800-

tallet har været en distinktion mellem navnene, således at der har været sammenfald mellem 

Haugaard og Havgaard, men ikke med Hougaard. I forbindelse med lemmatiseringen er Havgaard 

derfor anset som en variantform af Haugard, mens Hougaard udgør en selvstændig leksikalsk 

form. 

Undertiden er det yderst vanskeligt at sætte et skarpt skel ved de formodede udtaleformer, 

hvilket blandt andet gør sig gældende for navnene Fisker, Fischer og Fisher (jf kapitel 8.1.3). Der 

kan ikke være tvivl om, at navnet Fisker har været udtalt med -k- eller -g-lyd, mens Fisher må 
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have været udtalt med -sj-lyd. Mere vanskeligt er det at fastsætte en udtaleform for Fischer, da 

dette navn kan udtales på flere måder og afspejle såvel en fordansket udtale af et fra tysk indlånt 

navn som en fortysket udtale af samme danske navn. Dette kommer til udtryk hos 

folkemindesamleren Evald Tang Kristensen (1843–1929), der ved et af sine optegnede sagn har 

anført en note, hvori der henvises til Slesvigske Folkesagn affattet af F. Fischer (1809–1871). Til 

denne note er tilføjet, at “[h]an skriver sit Navn Fischer, men det udtales Fisker, det bekræfter 

alle, som har kjendt ham” (Tang Kristensen 1932 s. 81). Den dansksindede urmager og redaktør 

Frederik Fischer var fra Aabenraa i Sønderjylland, og han “…brugte konsekvent navnet ‘Aabenraa’ 

selvom byen de sidste 300 år havde brugt navnet Apenrade, som også gennem den omfattende 

skibsfart var kendt over hele verden” (LG, Frederik Fischer), indtil han efter pres fra byens 

tysksindede borgere fra 1841 måtte kalde sit blad Apenrader Ugeblad (Mackeprang 1950 s. 23 ff.). 

Man kan forestille sig, at Frederik Fischer har insisteret på, at udtalen af efternavnet har været 

dansk. Samtidig kan måske også spores en vis spydighed fra Tang Kristensens side, der 

formodentlig har ment, at stavemåden Fischer har været smagløs. Men tilbage til afhandlingen, 

hvor jeg med hensyn til lemmatisering af de pågældende navnekomponenter ud fra sproglige 

forhold har valgt at sammenføje Fischer og Fisher, mens Fisker holdes for sig. Det må bemærkes, 

at stavemåden Fisher er identisk med den engelske erhvervsbetegnelse ‘fisher’, men på grund af et 

generelt lavt antal engelske navne i det samlede materiale er det vurderet mere sandsynligt, at 

stavemåden udtrykker navnet Fischer, hvorfor det er henført hertil. 

Ikke mindre problematiske er navnekomponenterne Schiøt, Schiøth, Schiøtt, Schjødt, Schjøt, 

Schjøtt, Schytt, Schødt, Schött, Sjøt, Skjødt, Skjøt, Skytt, Skødt og Skøt, der her alle er samlet under 

formen Skjødt. Også her er der et ganske stort spænd i forhold til de formodede udtaler af de 

enkelte stavevariationer. Indbyrdes har eksempelvis de to former Sjøt og Skøt næppe meget 

tilfælles i forhold til udtale, men de oplistede stavevariationer overlapper hinanden på en sådan 

måde, at formerne ikke entydigt kan adskilles fra hinanden. I lighed med Fisker, Fischer og Fisher 

kan formerne med Sch- således være udtalt med både sj-lyd og sk-lyd, hvorved de i deres form 

synes at repræsentere såvel rent danske som (for)tyske(de) former. På samme måde med 

navnekomponenterne Bøcher, Bødcher, Bødker, Bødtker, Bøtcher, Bøtger, Bøtker og Bøttger, der 

alle er samlet under hovedformen Bødker. Formodentligt har formerne Bøcher og Bøttger 

ingenlunde haft en enslydende udtale, men formen Bødker kan have været udtalt med såvel 

stumt som blødt eller hårdt ‘d’, hvorved Bødker kan have udtalesammenfald med såvel Bøcher 

som Bøttger. I forlængelse heraf kan nævnes Nedergaard, Neergaard, Neiergaard og Niergaard, 

hvor der også kan være overlappende udtaler af navnekomponenterne, hvorfor de er samlet under 

formen Neergaard. Det er ikke muligt at afgøre, hvornår -d- i formen Nedergaard har været udtalt, 

eventuelt med spirant, og hvornår der har været svind, således at udtalen falder sammen med 

den formodede udtale af Neergaard. De to sidste former, Neiergaard og Niergaard, synes snarest at 

udtrykke henholdsvis udtale med spirant og diftongering af det lange ‘e’. 
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For bogstavet ‘s’ er hovedprincippet det, at det er anset for at stå for så markant en lyd, at 

navnekomponenter, der kun adskiller sig fra hinanden ved at være stavet med eller uden ‘s’, er 

holdt adskilt. Det gør sig særligt gældende for en række stedbetegnelser, ikke mindst oprindelige 

gårdnavne, som for eksempel Kjærgaard og Kjærsgaard, Lundgaard og Lundsgaard samt 

Stengaard og Steensgaard. En række mellemnavne med endelsen -berg er ligeledes dannet til 

oprindelige stednavne, der i deres nutidige officielle staveform skrives -bjerg. Det er blandt andet 

gældende for navnekomponenter som Lindberg, Lodberg og Monberg, der er dannet til 

stednavnene Lindbjerg, Lodbjerg og Monbjerg. Når begge staveformer er repræsenteret som 

mellemnavn er formerne trods mulig udtalevariation slået sammen under ét leksikalsk navn, som 

det blandt andet er tilfældet med Alberg, der anses som en variantform af Albjerg, eller Dyrbjerg, 

der anses som en variantform af Dyrberg. 

Navnekomponenter med endelsen -mand og -mann er føjet sammen, da de vanskeligt lader sig 

entydigt differentiere fra hinanden. Derfor optræder Kromand og Kromann som variantformer af 

Kroman, mens Hoffmand, Hofmand foruden Hofman og Hoffman alle er samlet under hovedformen 

Hoffmann. Eksemplerne med Hoffmann ligger i forlængelse af navneformernes behandling i DgP (2 

sp. 473 f.), hvor de samles under opslagsformen Howman. Her behandles så forskelligartede 

former som Hoffmand, Hoffmandt, Hofman, Homan og Honemann samlet. (jf. ODS, Hofmand 1, 2 

(Hovmand) og 3 (Hopmand)). 

Et hovedprincip, der falder uden for de opstillede praksisser omkring udtale, er åbenlyse 

slåfejl, der generelt er efterset i faksimiler og anført som variantform til den korrekte form i fald, 

det er blevet identificeres som slåfejl. Derfor er navnekomponenten Jensne noteret som 

variantform for Jensen, mens Ebbeseb er anset som en variantform for Ebbesen. Når sådanne fejl 

er opdaget, er der naturligvis taget hånd om dem, men det må endnu en gang påpeges, at det ikke 

er muligt at eftergå hele folketællingen manuelt for den vej at undersøge, om alle formerne i de 

tilsendte excel-dokumenter svarer overens med originalkildernes former. 

111.428 navnekomponenter fordelt på 1.799 stavevariationer har opfyldt kravene om at være 

efternavnetypologiske og enten optræde mindst fem gange umiddelbart inden efternavnet i de 

onomastiske profiler, eller være variantform af en sådan navnekomponent. Disse navne udgør det 

mellemnavnekorpus, der er fundet relevant at lemmatisere og kategorisere. Efter lemmatiseringen 

er de 1.799 forskellige stavevariationer samlet i i alt 1.052 leksikalske navne, hvorefter de er 

blevet kategoriseret. Både i forhold til lemmatisering og kategorisering må der ofte foretages skøn i 

forhold til, hvor et navn, såvel løbenavn som leksikalsk navn, placeres. Ligesom et antal 

stavevarianter af navne har flere muligheder i forhold til, hvordan de pågældende navne kan 

lemmatiseres under forskellige leksikalske navne, er lignende problemstillinger på spil i forhold til 

kategoriseringen af en række leksikalske navne. Der kan være homonymi, hvorved de kan 

indlemmes i mere end én kategori. Når dette er tilfældet, er der foretaget et skøn i forhold til, hvor 

de vedkommende navne bedst placeres, selvom et sådant skøn er langt fra optimalt. Imidlertid er 
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det fundet mere nyttigt at foretage et valg frem for alternativt at placere dem uden for kategori 

som ‘andre navne’, eller eventuelt skabe en mere diffus kategori indeholdende navne, der ikke 

entydigt lader sig kategorisere. At komme en mere nuanceret sondring mellem homonyme navne 

nærmere ville kræve dybdegående slægtsforskning for hver enkelte navnebærer, og selv da ville 

der ikke kunne stilles garanti for en korrekt differentiering. Derfor er leksikalske navne i sådanne 

tilfælde anført under den kategori, jeg har skønnet mest sandsynlig med henvisninger til, hvordan 

navnene alternativt kunne placeres. Jeg er mig bevidst om, at dette kan gøres på flere måder, og 

der vil uden tvivl være uenighed blandt fagfæller i forhold til visse navnes placering. 

Et illustrativt eksempel herpå er navnene Høegh og Høi. I DgP (2) findes Høgh (sp. 498), der 

med former som Høghe, Høwæ og Høffue betegnes som adjektivet ‘høj’ (undertiden i bestemt form) 

og muligvis stednavnet Høje. DgP (2) rummer tillige opslagsformen Høk (sp. 499), der med former 

som Høøk, Høgh, Høig og Hoke betegnes som fuglebetegnelsen ‘høg’ og, ved yngre belæg mulighed 

for substantivet ‘høj’ og adjektivet ‘høj’. Der sættes altså i DgP intet skarpt skel i forhold til 

navneformer og tolkningsmuligheder. I afhandlingens korpus over mellemnavne optræder 

navnekomponenterne Høeg, Høegh, Høg, Høgh, Høi, Høig, Høj og Høy. Alene formen Høj har flere 

tolkningsmuligheder,  da navnet kan være et oprindeligt folkeligt tilnavn, dannet til adjektivet 

‘høj’, hvorved det kan være et karaktertræk ved tidligere navnebærere, der kan tænkes at have 

været høje personer, hvis da ikke tilnavnet har været ironisk anvendt om en meget lav person. Det 

kan også være dannet til den topografiske betegnelse, substantivet ‘høj’, og måske oprindeligt 

været anvendt om personer, der har boet på eller i nærheden af en banke eller gravhøj. Endvidere 

kan navnet Høj være et element i et oprindeligt sammensat stednavn, som for eksempel 

gårdnavne som Højgaard eller Ellehøj. Her har navneelementet ‘høj’ ganske vist haft en oprindelig 

betydning som topografisk betegnelse, ‘gården på eller i nærheden af højen’ og ‘højen med 

elletræer’, men som personnavn kan Høj i sådanne tilfælde være givet som en reference til gårdens 

navn. I tilfælde som dette er det nødvendigt at træffe et valg i forhold til kategoriseringen, da det 

ud fra det givne datasæt ikke er muligt at foretage en sondring mellem Høj-navnene, hvorfor det 

ikke kan vides, hvorvidt de enkelte navnekomponenter oprinder i adjektivet, den topografiske 

betegnelse eller udspringer af et gårdnavn. Jeg har foretaget et valg og kategoriseret Høegh med 

variantformerne Høeg, Høg og Høgh som et folkeligt tilnavn, nemlig fuglebetegnelsen ‘høg’ (kapitel 

10.1) med en bemærkning om alternative tolkningsmuligheder som 7.1 ((del af) dansk stednavn), 

7.6 (topografisk betegnelse) og 10.5 (folkeligt tilnavn, dansk adjektiv). Høi med variantformerne 

Høig, Høj og Høy er kategoriseret som 7.6 (topografisk betegnelse) med bemærkning om 7.1 ((del 

af) dansk stednavn), 10.1 (folkeligt tilnavn, fauna) og 10.5 (folkeligt tilnavn, dansk adjektiv) som 

alternative tolkningsmuligheder.  

De 1.799 stavevariationer fordeler sig som allerede nævnt på 111.428 mellemnavne, der efter 

lemmatiseringen er opstillet i 1.052 leksikalske navne. De leksikalske navne er gjort til genstand 

for en kategorisering, hvor de er blevet fordelt imellem fem hovedkategorier af navnetyper, der 
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tilsammen indeholder 28 underkategorier, og dertil en restkategori med endnu fire 

underkategorier. Disse kategorier varierer meget kraftigt i forhold til antallet af leksikalske navne, 

der svinger fra 1 til 405, ligesom det samlede antal navnebærere i hver enkelte kategori varierer 

meget. 

4.4 Mellemnavnekategorier. En præsentation 

I dette afsnit gives en kort præsentation af de kategorier, de undersøgte mellemnavne kan 

klassificeres under. De præsenteres i den rækkefølge, de optræder i under afhandlingens 

analytiske dele, der, efter et overordnet analytisk kapitel (5), følger i kapitlerne 6 til 10. Det drejer 

sig om patronymer (kapitel 6), stedbetegnelser (7), erhvervsbetegnelser (8), inkolentnavne (9) og 

folkelige tilnavne (10). Disse hovedkategorier indeholder hver især en række underkategorier, der 

kort præsenteres her. En række navne falder uden for de nævnte kategorier, og dem har jeg 

samlet for sig (kapitel 11). 

Mellemnavnelisterne i kapitlerne 6–11 rummer alle de mellemnavne, der er vurderet til at indgå 

i de enkelte kategorier. Den enkelte mellemnavneliste er opført alfabetisk efter den leksikalske 

hovedform med variantformer anført med mindre bogstaver i parentes. Navne med alternativ(e) 

tolkningsmulighed(er) er anført med en asterisk (*) umiddelbart efter navnet. Nedenfor de 

pågældende lister er henvisninger til alternative kategorier anført i en lysere nuance, hvor der 

henvises til de kapitelnumre i afhandlingen, et pågældende mellemnavn alternativt kunne indgå i. 

For mellemnavne, der kendes som delelement (for- eller efterled) af et stednavn, henvises til 

kapitlerne om stednavne. 

4.4.1 Patronymer 

Patronymer er efter Kousgård Sørensens definition “…et proprialt tillæg til en persons fornavn, 

som indeholder oplysninger om den pågældendes faders navn…” (1984 s. 9). Til denne kategori 

henhører i afhandlingen fem underkategorier, der adskiller sig fra hinanden ved semantisk 

indehold, sprog og dannelse. Det er i denne inddeling ikke muligt at foretage en sondring mellem 

primærpatronymer, hvor navnebæreren er søn eller datter af den pågældende person, hvis navn 

udgør patronymets stamme, og sekundærpatronymer, der nedarves, hvorved det semantiske 

indhold er udhulet (Kousgård Sørensen 1984 s. 12 (jf. kapitel 2.1.1). Denne sondring har kun 

været mulig at foretage i få udvalgte casestudies (kapitel 6.6). De fem patronymkategorier er: 

● ‘Mandlige patronymer’, kapitel 6.1, der omfatter danske patronymer med mandlig endelse 

på -søn eller -sen (-zen). 

● ‘Kvindelige patronymer’, kapitel 6.2, der omfatter danske patronymer med kvindelig endelse 

på -datter. 

● ‘Svenske patronymer’, kapitel 6.3, der omfatter svenske patronymer med endelsen -son 

eller -zon.  
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● ‘Genitivspatronymer’, kapitel 6.4, der omfatter patronymiske navne i forskellige 

genitivformer. 

● ‘Øvrige patronymiske navne’, kapitel 6.5, der omfatter navne af patronymisk karakter, men 

som ikke passer ind i de foregående underkategorier. 

Som antydet forekommer engelske navne kun sporadisk i materialet, hvorfor det er fundet 

sandsynligt, at navnene med -son og -zon med stor sikkerhed er svenske. Enkelte tilfældige 

nedslag i originalkilderne har bekræftet denne antagelse. 

Oprindeligt har endnu en type patronymiske navne været opstillet, nemlig ‘Latinsk genitiv’. Ved 

en nærmere kontrol af de pågældende navne viste det sig imidlertid, at disse ikke entydigt lod sig 

definere som efternavnetypologiske. Det drejer sig om Claudi, Jacobi, Martini, Olivarius, Petri og 

Simoni, der alle har været i brug som fornavne. Eksempelvis er Claudi noteret som første fornavn 

hos to mænd, men også i mellemnavneposition hos 18 mænd og to kvinder. Martini findes som 

første fornavn hos to kvinder, mens ingen mænd bærer navnet. I mellemnavnepositionen findes 

navnet dog hos fire mænd, men kun to kvinder. Det sidste eksempel, jeg skal give her, er Petri, der 

optræder som fornavn hos 15 kvinder og tre mænd, mens det i mellemnavneposition fordeler sig 

mere jævnt på de to køn, da otte kvinder og syv mænd er noteret med det. 

Udeladt er også de såkaldte fleksionspatronymer med nul-fleksiv (Kousgård Sørensen 1983b s. 

142), der i deres udtryk falder sammen med de fornavne, hvortil de er dannet, altså 

“…fadernavnet i grundform” (ibid.). Navnet Just i en onomastisk profil som Fritz Just Henriksen er 

et eksempel på et navn, der ikke entydigt lader sig bestemme som et mellemnavn af denne type 

eller som navnebærerens andet fornavn. Denne navnetype overlapper i en vis forstand navne, der 

her er henregnet til kategorien ‘Fornavne’ (kapitel 11.1). 

4.4.2 Stedbetegnelser 

Når hovedkategorien er kaldt stedbetegnelser og ikke stednavne skyldes det, at jeg her har valgt 

også at behandle topografiske betegnelser, der ofte, men ikke altid, optræder som stednavne. 

Kategorien er inddelt i følgende syv underkategorier:  

● ‘Danske stednavne’, kapitel 7.1, der omfatter navne dannet til danske stednavne. 

Betegnelsen danske dækker her over det nuværende Danmark. 

● ‘Nordiske stednavne’, kapitel 7.2, der omfatter navne dannet til nordiske stednavne. 

Stednavne fra tidligere danske områder, Skåne og Norge, indgår i denne kategori. 

● ‘Tyske stednavne’, kapitel 7.3, der omfatter navne dannet til tyske stednavne. Stednavne fra 

tidligere danske områder, Slesvig-Holsten, indgår i denne kategori. 

● ‘Oversatte nordiske stednavne’, kapitel 7.4, der omfatter mellemnavne dannet til nordiske 

stednavne, der er oversat til tysk eller fransk. 

● ‘Øvrige stednavne’, kapitel 7.5, der omfatter stednavne fra områder uden for Danmark, det 

øvrige Norden og Tyskland. 
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● ‘Topografiske betegnelser’, kapitel 7.6, der omfatter navne dannet til topografiske 

betegnelser. 

● ‘Latiniserede stedbetegnelser’, kapitel 7.7, der omfatter stedbetegnelser, det vil sige 

stednavne eller topografiske navne, der optræder i en latiniseret form. 

Inddelingen af stedbetegnelser er foretaget sådan, at de topografiske betegnelser holdes for sig, 

mens stednavne inddeles geografisk efter deres beliggenhed. Dertil kommer et sprogligt aspekt, da 

oversatte stednavne og latiniserede stedbetegnelser optræder i selvstændige underkategorier. En 

del af de stednavne, der er i brug som mellemnavne, kan formodes at have deres oprindelse som 

såkaldte soldaternavne, hvor en ung mand, når han lå inde som soldat, er blevet udstyret med et 

tilnavn efter det sted, han har haft hjemme. Det er ikke utænkeligt, at for mange har et sådant 

navn holdt ved resten af livet og måske givet anledning til at navngive børn med samme navn. 

Beklageligvis er dette fænomen hidtil ikke undersøgt på dansk grund, og da det ikke har været 

muligt at eftergå praksissen indenfor afhandlingens tidsramme, kan omfanget af soldaternavnes 

betydning i forhold til mellemnavnebrugen ikke klarlægges her. Man kan håbe, at en undersøgelse 

af soldaternavne vil blive gjort indenfor en nær fremtid, da det ville kunne give nye perspektiver og 

ny indsigt i motiver bag brugen af stednavne som mellemnavn, og for den sags skyld også 

efternavn. 

4.4.3 Erhvervsbetegnelser 

Kategorien erhvervsbetegnelser rummer fire underkategorier af mellemnavne, der i appellativ form 

betegner forskellige typer håndværksfag og andre former for erhverv.  

● ‘Danske erhvervsbetegnelser’, kapitel 8.1, der omfatter navne dannet til danske 

erhvervsbetegnelser, hovedsageligt indenfor håndværk. 

● ‘Tyske erhvervsbetegnelser’, kapitel 8.2, der omfatter navne dannet til tyske 

erhvervsbetegnelser, hovedsageligt indenfor håndværk. 

● ‘Latiniserede erhvervsbetegnelser’, kapitel 8.3, der omfatter navne dannet til latinske 

(oversættelser af) erhvervsbetegnelser. 

● ‘Øvrige erhvervsbetegnelser’, kapitel 8.4, der omfatter navne dannet til erhvervsbetegnelser 

på andre sprog end dansk, tysk eller latinsk. 

Mellemnavnenes inddeling i underkategorier er her foretaget på baggrund af sproglige forhold, 

således at danske, tyske og latinske (og latiniserede) navne holdes adskilte. Det er ikke altid 

muligt at sætte et skarpt skel mellem danske og tyske erhvervsbetegnelser, da en lang række 

håndværksbetegnelser er kommet til Danmark i forbindelse med indvandring af håndværkere og 

håndværksfaget som sådan (Knudsen 1945 s. 142). I den forbindelse kan en tysk 

håndværkerbetegnelse være blevet optaget i det danske sprog. 



 

 

 

107 

4.4.4 Inkolentnavne 

I Dansk Navneskik beskrives den type navne, jeg her kalder inkolentnavne, i kapitlet om ‘Folkelige 

Tilnavne’, hvor de betegnes folkenavne (s. 17). Undertiden kaldes navnetypen indbyggernavne 

(eksempelvis Søndergaard 1986 s. 103). Termen inkolentnavn anvendes af blandt andre 

Meldgaard (1983 s. 114) og Kousgård Sørensen (1984 s. 33), om navne, der i deres oprindelse har 

karakteriseret navnebæreren ved at henvise til det geografiske område, det være sig et land, et 

landområde, en by, et topografisk område eller andet, som vedkommende kommer fra. I 

undersøgelsens mellemnavnekorpus er navne kategoriseret som inkolentnavne inddelt i fire 

forskellige underkategorier. Det drejer sig om: 

● ‘Danske lokaliteter’, kapitel 9.1, der omfatter inkolentnavne dannet til danske lokaliteter. 

Betegnelsen danske dækker her over det nuværende Danmark. 

● ‘Udenlandske lokaliteter’, kapitel 9.2, der omfatter inkolentnavne dannet til lokaliteter 

udenfor Danmark. Lokaliteter fra tidligere danske områder som Skåne, Norge og Slesvig-

Holsten indgår i denne kategori. 

● ‘Latinske dannelser’, kapitel 9.3, der omfatter inkolentnavne dannet ved latinske afledninger 

af et stednavn. 

● ‘Øvrige inkolentnavne’, kapitel 9.4, der omfatter inkolentnavne, der ikke optræder i de 

ovenstående kategorier. 

Skellet mellem kategorierne er foretaget dels på et geografisk niveau, hvor de leksikalske navne i 

de to førstnævnte kategorier adskilles fra hinanden på baggrund af, om den lokalitet, navnet 

henviser til, befinder sig i det nuværende Danmark eller andetsteds. Et sprogligt forhold er også 

taget i betragtning, da et fåtal inkolentnavne er dannet ved latinske afledninger. Disse navne er 

holdt ude fra de to førstnævnte kategorier, selvom de pågældende navne naturligvis henviser til 

danske eller udenlandske lokaliteter. 

4.4.5 Folkelige tilnavne 

Med folkelige tilnavne tænkes her på mellemnavne, der har deres oprindelse i gamle uofficielle 

tilnavne, der hovedsageligt forbindes med landbosamfundet (Meldgaard 1984 s. 39). De folkelige 

tilnavne kan referere til oprindelige navnebæreres fysiske fremtoning eller væremåde, ligesom de 

kan være anvendt både konkret eller ironisk. I undersøgelsen er de folkelige tilnavne inddelt i 

følgende otte underkategorier: 

● ‘Dansk fauna’, kapitel 10.1, der omfatter mellemnavne dannet til folkelige tilnavne, der har 

sin oprindelse i danske dyrebetegnelser. 

● ‘Tysk fauna’, kapitel 10.2, der omfatter mellemnavne dannet til folkelige tilnavne, der har sin 

oprindelse i tyske dyrebetegnelser. 

● ‘Øvrig fauna’, kapitel 10.3, der omfatter mellemnavne dannet til folkelige tilnavne, der har 

sin oprindelse i dyrebetegnelser på andre sprog end dansk og tysk. 
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● ‘Flora’, kapitel 10.4, der omfatter mellemnavne dannet til folkelige tilnavne, der har sin 

oprindelse i botaniske betegnelser. 

● ‘Danske adjektiver’, kapitel 10.5, der omfatter mellemnavne dannet til folkelige tilnavne, der 

har sin oprindelse i danske adjektiver. 

● ‘Tyske adjektiver’, kapitel 10.6, der omfatter mellemnavne dannet til folkelige tilnavne, der 

har sin oprindelse i tyske adjektiver. 

● ‘Danske appellativer’, kapitel 10.7, der omfatter mellemnavne dannet til folkelige tilnavne, 

der har sin oprindelse i danske appellativer. 

● ‘Tyske appellativer’, kapitel 10.8, der omfatter mellemnavne dannet til folkelige tilnavne, der 

har sin oprindelse i tyske appellativer. 

Inddelingen af underkategorierne er foretaget dels semantisk, således at navne bestående af dyre- 

eller plantebetegnelser er holdt adskilt fra øvrige appellativer, dels i forhold til ordklasser, hvor 

adjektiver og appellativer holdes adskilt. Derudover er der taget hensyn til nationalsproglige 

aspekter. Mange alternative inddelinger kunne være foretaget. Dyre- og plantebetegnelser kunne 

indgå som del af appellativerne, ligesom andre navne, der semantisk relaterer til hinanden, kunne 

være udskilt fra såvel adjektiver som appellativer, eksempelvis farvebetegnelser og års- og 

højtidsnavne. 

4.4.6 Diverse andre navne 

Uden for de netop præsenterede hovedkategorier findes en restkategori, der er samlet under 

betegnelsen ‘diverse andre navne’. Her indgår fire ganske forskelligartede underkategorier: 

● ‘Fornavne’, der omfatter mellemnavne dannet til oprindelige fornavne. 

● ‘Præpositionsnavne’, der omfatter mellemnavne med en præpositionsforbindelse. 

● ‘Konstruerede sammensætninger’, der omfatter konstruerede sammensætninger, ofte adelige 

slægtsnavne. 

● ‘Øvrige’, der er en restkategori omfattende navne, som enten ikke synes at kunne falde ind 

under nogen af kategorierne ovenfor, eller som er af ukendt oprindelse. 

Disse navne indgår naturligvis i undersøgelsens navnekorpus og i de statistiske beregninger, der 

er udført i forhold til mellemnavneandele både på landsplan, i de enkelte byer og i landsogne. I 

kapitel 11 oplistes, hvilke leksikalske navne der henregnes til de forskellige underkategorier, men 

ellers gøres disse fire navnetyper ikke til genstand for analytiske studier i afhandlingen. 

4.5 Kortlægning over mellemnavnebrugen 1880 

Det anvendte datasæt er som tidligere nævnt tilsendt fra DDD som excel-filer, hvor hvert enkelte 

sogn er opgjort i en selvstændig fil. For købstædernes vedkommende er gaderne samlet, således at 

den enkelte købstad ligeledes findes samlet som én fil. Undtagelsen til dette er København 

(Staden), hvor der er tilsendt en fil for hver gade. Der mindes om, at mange købstæder har haft 

tilhørende landsogne eller landdistrikter, hvor befolkningen har sognet til købstadskirken. I 
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afhandlingen er den praksis, der er gjort i folketællingen eller i forbindelse med digitaliseringen, i 

reglen fulgt, således at landdistrikter og landsogne holdes adskilte fra købstæderne, så frem de er 

blevet tilsendt som selvstændige filer. Både landdistrikter og landsogne anskues i så fald som 

‘landsogne’, med mindre, der er grund til andet. Alle filerne er navngivet med et såkaldt 

‘kip.nummer’, der går igen ved hvert enkelte navnebærer i den pågældende fil. Et kip.nummer. er 

en unik enhed bestående af et bogstav og fire tal, der betegner den pågældende fil, altså hvilket 

sogn, by eller gade i København (Staden), der er tale om, og hvilken folketælling filen hører til. 

Disse kip-numre er i afhandlingen linket sammen med det sognenummersystem, der anvendes 

ved Navneforsknings topografiske samlinger og andre arkivmaterialer (NArkiv). Disse sognenumre 

er oprindeligt udarbejdet af Dansk Folkemindesamling tilbage i 1911 og siden revideret flere 

gange, senest ved Bo Nissen Knudsen og Peder Gammeltoft (1999). Sognenumrene er for 

hovedparten dannet ud fra en kombination af sogne, købstæder (købstadskommuner), nogle få 

landdistrikter eller landsogne uden for købstæderne (sognekommuner), der har fået hver sit 

topografiske nummer. Processen med at koble kip.numrene sammen med de topografiske 

sognenumre og den efterfølgende kortlægning af mellemnavnebrugen har dog vist sig at volde en 

del vanskeligheder. Ikke desto mindre har det været prioriteret ganske højt at få omdannet 

kip.numrene til sognenumre, da materialet dermed lettere kan gøres sammenligneligt over for 

såvel allerede eksisterende som fremtidige studier. Her skal blot nævnes nogle af de væsentligste 

vanskeligheder i forbindelse med den nævnte kobling. 

Med undtagelse af København (Staden) burde det tilsendte materiale indehold én fil med 

kip.nummer for hvert sogn, der kan linkes til et sognenummer. Sådan har det imidlertid ikke altid 

været, da materialet blandt andet har bestået af to filer, kip.numrene C2181 og D4148, der begge 

henfører til Heldum Sogn med sognenummer 2414. Ågeby Sogn på Lolland blev allerede i midten 

af 1770’erne sammenlagt med Landet Sogn, da Ågeby Kirke samtidig nedlagdes som sognekirke 

(DK Maribo s. 387 ff.). Alligevel optræder Ågeby Sogn med eget kip.nummer, D7276, i det 

erhvervede materiale. Af hensyn til kortillustrationerne og et ønske om højest mulig historisk 

akkuratesse, er personerne i Ågeby Sogn iberegnet Landet Sogn, og på kortene gengivet som et 

samlet sogn. Lignende forhold findes i Thy, hvor Tvorup Sogn i Ft1880 optræder som et 

selvstændigt sogn, selvom sognets kirke blev nedlagt i 1794 og sognet indlagt i Vang Sogn (DK 

Thisted s. 429). Det sidstnævnte blev jeg imidlertid opmærksom på så sent i arbejdsprocessen, at  

det grundlæggende analysearbejde var tilendebragt og kortillustrationerne allerede under 

udarbejdelse. Derfor fremstår Tvorup som et sogn i undersøgelsen. 

Det har undertiden været nødvendigt at foretage visse generaliseringer i forhold til 

kortlægningen. Som tidligere nævnt består København (Staden) i det tilsendte materiale af et 

relativt stort antal sogne, hvoriblandt Frederiksberg optræder. At udskille gaderne i København i 

de enkelte sogne ville være for omstændeligt, og derfor er disse holdt samlet som København 

(Staden) også med hensyn til kortillustrationerne. 
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Det er også tidligere nævnt, at folketællingslisterne for Brønshøj Sogn og Hobro Købstad er gået 

tabt. På kortillustrationerne vil Hobro Købstad derfor fremstå som et hvidt felt. Brønshøj Sogn 

indgår derimod i København (Staden), hvorfor sognet, sammen med det resterende København, vil 

være farvelagt. Der må altså tages det lille forbehold, at tallene for København (Staden) måske 

afviger en smule fra realiteterne, da Brønshøj muligvis trækker gennemsnittet lidt ned. Endelig 

skal nævnes Grene Sogn, der grundet de manglende informationer i den tilsendte fil, er holdt ude 

fra undersøgelsen. Grene Sogn fremstår i lighed med Hobro Købstad som et hvidt felt på kortene. 

Der er udarbejdet to typer kort, der illustrerer mellemnavnebrugen i Ft1880. Den første type er 

kort, der viser andelen af mellemnavne, bestemte typer af mellemnavne eller konkrete navne på 

sogneniveau. Disse kort er udarbejdet på baggrund af den procentvise del af samtlige 

navnebærere i de enkelte sogne. Da der er stor variation i forhold til de procenttal, der danner 

baggrund for disse kort, er der lavet tre forskellige frekvensmæssige skaleringer, der kommer til 

udtryk i tre forskellige nuancespænd på kortene. Den anden type kort er punktkort, der viser det 

faktiske antal navnebærere af et bestemt navn, og i tilfældet ‘svenske patronymer’ en bestemt 

navnetype, som de fordeler sig i landet. Disse kort er også udført på baggrund af den 

sognemæssige fordeling af navnene eller navnetyperne. 

4.6 Præsentation af casestudies 

Her skal kort knyttes et par kommentarer til de geografiske casestudies, der indgår i 

afhandlingens analytiske dele. De analytiske hovedafsnit indeholder hvert to casestudies, hvor en 

række områder sammenlignes i forhold til mellemnavnebrugen. Det første casestudy omfatter en 

række købstæder og landsogne, ti af hver, der er udvalgt ved et tilrettelagt tilfældighedsprincip, 

således, at de tilsammen synes at være repræsentative for det samlede Danmark (figur 1). 

Udvælgelsen af disse case-områder er foretaget således, at de så vidt muligt dækker landet 

geografisk, men det må dog bemærkes, at København ikke er inkluderet her. På baggrund at de 

kvantitative forarbejder er det muligt samtidig at holde for øje, at de udvalgte sogne er nogenlunde 

repræsentative for de geografiske områder, de hver især er beliggende i. Dog kan ikke alle forhold 

tages i øjemed, og der vil uafværgeligt være tilfælde, hvor et caseområde afviger en smule fra 

omkringliggende sogne. De udvalgte købstæder er Ebeltoft, Nibe, Ribe og Sæby (alle beliggende i 

Jylland), Bogense og Fåborg (Fyn), Holbæk og Store Heddinge (Sjælland), Maribo (Lolland-Falster) 

samt Svaneke (Bornholm). De ti udvalgte landsogne er Hansted, Kvorning, Sønder Borris og Ødis 

(Jylland), Revninge og Søby (Fyn), Glostrup og Skellebjerg (Sjælland), Maglebrænde (Lolland-

Falster) samt Bodilsker (Bornholm). Disse købstæder og landsogne undersøges nærmere for at 

give en dybere indsigt i eventuelle forskelle i mellemnavnebrugen de forskellige landsdele imellem, 

samt i forhold til land og by. 

Efter at have foretaget nogle indledende studier af den geografiske distribution af mellemnavne 

på sogneniveau noterede jeg mig, at noget interessant synes at være på færde på en række øer. På 
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Bornholm ser det ud til, at brugen af mellemnavne er dalende, på Ærø og i mindre grad på Læsø, 

er mellemnavne generelt meget udbredt, og samtidig ses på Ærø en særdeles stor forskel i 

andelen af mellemnavnebærere de to køn imellem, og endelig har en relativ stor andel af kvinder 

på Mors et mellemnavn. Derfor gøres (dele af) disse fire øer til genstand for yderligere et 

casestudy, hvor navnebrugen sammenlignes på tværs. Grundet den relative høje andel af kvinder 

med mellemnavne på Mors vil fokus i visse analyser være lagt på kvindelige navnebærere for dette 

område. Dette casestudy omhandler kun landsogne, nemlig sognene Knudsker, Nyker, Nylarsker 

og Vestermarie på Bornholm (Vester Herred), Bregninge, Marstal Landsogn, Rise, Søby og 

Tranderup på Ærø, Byrum, Hals og Vesterø på Læsø samt et område bestående af Dragstrup, 

Skallerup, Solbjerg, Sundby og Øster Jølby på det nordvestlige Mors (figur 2). 

Der må i øvrigt gøres opmærksom på, at Ærø i gejstlig henseende har hørt til Fyns Stift fra 

gammel tid, men i verdslig henseende har øen været en del af hertugdømmet Slesvig frem til 1867, 

da øen ved freden i Wien efter den 2. Slesvigske Krig overgik til den danske kongerige i bytte for 

danske enklaver i Slesvig (Trap 5 bind 5,2 s. 983). Dette kan tænkes at have påvirket øens 

navnepraksis og derved mellemnavnebrugen.  
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  Figur 1: 
Kort over de udvalgte casestudies til belysning af mellemnavnebrugen ud 
fra en række geografiske og demografiske aspekter. De ti købstæder 
(røde prikker) og ti landsogn (blå) er valgt ud fra, hvad man kunne kalde 
et tilrettelagt tilfældighedsprincip, hvor der er søgt at blive taget hensyn 
til den befolkningsmæssig fordeling, den samlede brug af mellemnavne 
og geografisk spredning, således at de udvalgte købstæder og landsogne 
kan ses som nogenlunde repræsentative for det samlede Danmark. 
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 Figur 2: 
Kort over de udvalgte casestudies til belysning af mellemnavnebrugen i 
en række øsamfund. Områderne omfatter fire landsogne i Bornholms 
Vester Herred (martkeret med sort), de tre landsogne på Læsø (orange), 
fem landsogne på det nordvestlige Mors (rød) samt de fem landsogne på 
Ærø (blå). Købstæderne Rønne på Bornholm og Ærøskøbing på Ærø 
samt handelspladsen Marstal, ligeledes på Ærø, indgår ikke i disse 
casestudies. 
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5 Mellemnavnebrugen generelt 

I dette kapitel gives en præsentation af den generelle mellemnavnebrug i Ft1880, som den tager 

sig ud på landsplan. Dette gøres først ved at redegøre for, hvordan mellemnavnene, der indgår i 

undersøgelsens korpus, fordeler sig i de opstillede kategorier, både med hensyn til antal 

løbenavne, men også i forhold til antallet af leksikalske navne. Derefter præsenteres 

mellemnavnenes geografiske distribution, hvor det undersøges, hvorvidt der er uligheder i forhold 

til mellemnavnebrugen i forskellige egne af landet. Herefter rettes fokus imod et par demografiske 

aspekter, hvor det undersøges, hvordan mellemnavnene kønsmæssigt og aldersmæssigt fordeler 

sig. Derved gives indikationer for, om der kan anes en relation mellem brugen af mellemnavne og 

de lovmæssige restriktioner, der blev introduceret i Danmark i 1828 og skærpet i 1856. Til sidst i 

kapitlet opstilles den samlede mellemnavnebrug i de ti købstæder og de ti landsogne samt i de fire 

ø-områder, der tilsammen danner rammerne om undersøgelsens casestudies. I dette kapitel er det 

således de overordnede linjer, der trækkes op, alt sammen ud fra statistiske iagttagelser. 

5.1 Mellemnavnenes typemæssige fordeling 

Som nævnt flere gange omfatter undersøgelsens samledes korpus 111.428 navnekomponenter 

(løbenavne), der tilsammen fordeler sig på 1.799 stavemåder, der her er samlet i 1.052 leksikalske 

navne. Disse mellemnavne er som nævnt i kapitel 4.4 fordelt på fem hovedkategorier, der 

tilsammen rummer 28 underkategorier samt en kategori med endnu fire underkategorier, der 

omfatter ‘diverse andre navne’. Som det fremgår af tabel 1 er fordelingen i disse kategorier 

bemærkelsesværdigt ujævnt fordelt. Ikke mindre end 90.934 af mellemnavnene er henført til 

kategorien ‘mandlige patronymer’, der derved rummer hele 81,61 % af undersøgelsens samlede 

navnekorpus. I forhold til antallet af navnebærere er kategorien ‘danske stednavne’ den næst 

hyppigste, men her er “blot” 6.992 løbenavne henført til, svarende til 6,27 %. På de følgende 

placeringer finder vi ‘danske appellativer’ (folkeligt tilnavn), ‘danske erhvervsbetegnelser’ og 

‘topografiske betegnelser’ (stedbetegnelse), der alle optræder mere end 2.000 gange i korpusset. 

Med 968 løbenavne følger derefter de ‘kvindelige patronymer’ med endelsen -datter, der altså 

forekommer næsten hundrede gange mindre end patronymer med den oprindeligt mandlige 

udgang -sen. ‘Danske adjektiver’ (folkeligt tilnavn), ‘danske faunabetegnelser’ (folkeligt tilnavn), 

‘tyske erhvervsbetegnelser’ og ‘tyske stednavne’ udgør resten af topti. I den modsatte ende af 

tabellen finder vi kategorien ‘øvrige faunabetegnelser’ (folkeligt tilnavn), hvortil blot et enkelte 

leksikalsk navn er henregnet.  
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Tabel 1: 
Oversigt over den kategorimæssige fordeling af undersøgelsens mellemnavnekorpus bestående af 111.428 
navne. Underkategorien ‘mandlige patronymer’ (kapitel 6.1) er klart dominerende med hensyn til antal 
løbenavne, mens det højeste antal leksikalske mellemnavne er dannet til ‘danske stednavne’ (kapitel 7.1). 

 

Kategori Hovedkategori Kap. 

Løbenavne 
 
   Antal            Andel 

 Leksikalske navne 
 
 Antal          Andel 

1 Mandlige patronymer Patronym 6.1 90.934 81,61 % (2) 202 19,20 % 

2 Danske stednavne Stedbetegnelse 7.1 6.992 6,27 % (1) 405 38,50 % 

3 Danske appellativer Folkeligt tilnavn 10.7 2.617 2,35 % (3) 67 6,37 % 

4 Danske erhvervsbet. Erhvervsbetegnelse 8.1 2.579 2,31 % (5) 31 2,95 % 

5 Topografiske bet. Stedbetegnelse 7.5 2.033 1,82 % (4) 34 3,23 % 

6 Kvindelige patronymer Patronym 6.2 968 0,87 % (7) 29 2,76 % 

7 Danske adjektiver Folkeligt tilnavn 10.5 944 0,85 % (7) 29 2,76 % 

8 Danske faunabet. Folkeligt tilnavn 10.1 863 0,77 % (10) 28 2,66 % 

9 Tyske erhvervsbet. Erhvervsbetegnelse 8.2 569 0,51 % (10) 28 2,66 % 

10 Tyske stednavne Stedbetegnelse 7.3 370 0,33 % (7) 29 2,76 % 

11 Udenlandsk lokalitet Inkolentnavn 9.2 358 0,32 % (19) 7 0,67 % 

12 Øvrige navne Diverse 11.4 250 0,22 % (6) 30 2,85 % 

13 Konstr. sammensætn. Diverse 11.3 216 0,19 % (12) 16 1,52 % 

14 Flora Folkeligt tilnavn 10.4 208 0,19 % (17) 9 0,86 % 

15 Nordiske stednavne Stedbetegnelse 7.2 200 0,18 % (13) 15 1,43 % 

16 Dansk lokalitet Inkolentnavn 9.1 186 0,17 % (18) 8 0,76 % 

17 Svenske patronymer Patronym 6.3 182 0,16 % (16) 10 0,95 % 

18 Fornavne Diverse 11.1 170 0,14 % (13) 15 1,43 % 

19 Latinske erhvervsbet. Erhvervsbetegnelse 8.3 142 0,13 % (22) 5 0,48 % 

20 Tyske appellativer Folkeligt tilnavn 10.8 132 0,12 % (15) 11 1,05 % 

21 Tyske faunabet. Folkeligt tilnavn 10.2 89 0,08 % (19) 7 0,67 % 

22 Øvrige erhvervsbet. Erhvervsbetegnelse 8.4 82 0,07 % (30) 2 0,19 % 

23 Præpositionsnavne Diverse 11.2 76 0,07 % (24) 4 0,38 % 

24 Latiniserede stedbet. Stedbetegnelse 7.6 55 0,05 % (27) 3 0,29 % 

25 Tyske adjektiver Folkeligt tilnavn 10.5 42 0,04 % (21) 6 0,57 % 

26 Øvrige patr. Patronym 6.5 33 0,03 % (22) 5 0,48 % 

27 Øvrige inkolentnavne Inkolentnavn 9.4 33 0,03 % (24) 4 0,38 % 

28 Patr. genitivnavne Patronym 6.4 31 0,03 % (24) 4 0,38 % 

29 Øvrige overs. stedbet Stedbetegnelse 7.7 25 0,02 % (27) 3 0,29 % 

30 Latinske afledninger Inkolentnavn 9.3 25 0,02 % (30) 2 0,19 % 

31 Øvrige stednavne Stedbetegnelse 7.4 19 0,02 % (27) 3 0,29 % 

32 Øvrige faunabet. Folkeligt tilnavn 10.3 5 > 0,01 % (32) 1 0,09 % 
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Med hensyn til de leksikalske navne er det de samme to kategorier, der dominerer, men med 

omvendte fortegn. Med 405 forskellige navne er de ‘danske stednavne’ klart den kategori, der 

tæller flest forskellige leksikalske navne. 38,50 % af undersøgelsens samlede mængde leksikalske 

navne henhører nemlig hertil. De ‘mandlige patronymer’ fordeler sig på 202 leksikalske navne, 

hvilket modsvarer 19,20 % af den samlede andel. Alene ud fra antallet af løbenavne og leksikalske 

navne ser der altså ud til at være ganske forskelligartede tendenser på færde i de to navnetyper, 

således at de enkelte ‘mandlige patronymer’ generelt kan forventes at blive båret af langt flere 

navnebærere, end det er tilfældet med de ‘danske stednavne’. Som det var tilfældet med andelen 

af løbenavne, er det navnetypen ‘danske appellativer’ (folkelige tilnavne), der indtager placeringen 

som den tredje almindeligste kategori blandt de leksikalske navne. 67 forskellige navne, svarende 

til 6,37 % af det samlede antal, henregnes til denne kategori. På de følgende placeringer følger 

‘topografiske betegnelser’ (stedbetegnelser) og ‘danske erhvervsbetegnelser’. Nederst på denne liste 

finder vi naturligvis igen kategorien ‘øvrige faunabetegnelser’ (folkelige tilnavne), der kun 

indeholder et enkelte leksikalsk navn. 

5.2 Den geografiske fordeling af mellemnavne 

Rettes fokus imod den overordnede fordeling af mellemnavne i landet ses klare tendenser til, at 

mellemnavne er mere fremtrædende i navnebrugen i Vestdanmark, end det er tilfældet i landets 

østlige egne. Det kommer til udtryk ved en oplistning af de ti sogne, hvor mellemnavnefrekvensen 

er højest (tabel 2). Samtlige sogne på topti-listen er beliggende i Jylland, hvor den absolut højeste 

andel mellemnavnebærere findes i Sønder Stenderup Sogn ved Kolding. Her er hele 43,25 % af 

indbyggerne oplistet med et mellemnavn. 

 

Tabel 2:  
Oversigt over de ti sogne, hvor mellemnavnefrekvensen er højest. 

 
Sogn Amt   Region Andel mellemnavne 

1 Sønder Stenderup Sogn Vejle Amt   Jylland 43,25 % 

2 Harboøre Sogn Ringkøbing Amt   Jylland 41,82 % 

3 Obbekær Sogn Ribe Amt   Jylland 37,12 % 

4 Sundby Sogn Thisted Amt   Jylland (Mors) 35,66 % 

5 Lødderup Sogn Thisted Amt   Jylland (Mors) 34,24 % 

6 Solbjerg Sogn Thisted Amt   Jylland (Mors) 34,10 % 

7 Engbjerg Sogn Ringkøbing Amt   Jylland 32,77 % 

8 Linde Sogn Randers Amt   Jylland 32,65 % 

9 Skallerup Sogn Thisted Amt   Jylland (Mors) 31,61 % 

10 Dragstrup Sogn Thisted Amt   Jylland (Mors) 30,85 % 
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På de næste pladser følger Harboøre Sogn i Nordvestjylland, hvor 41,82 % bærer mellemnavn, og 

derefter Obbekær Sogn i Sydvestjylland, hvor 37,12 % af folketællingens optegnede personer er 

anført med mellemnavn. Det bemærkes, at alle ti sogne på listen er landsogne, og at hele fem af 

disse er beliggende på øen Mors. 

I 11 sogne findes ingen forekomster af mellemnavne overhovedet. Det drejer sig om Fårdrup 

Sogn, Høm Sogn, Tystrup Sogn og Skælskør Landdistrikt (alle Sorø Amt), Gadstrup Sogn, Nørre 

Dalby Sogn og Roskilde Domsogn (Københavns Amt), Tårnby Sogn samt Præstø Landdistrikt og 

Sankt Peders Landsogn (Næstved) (Præstø Amt) samt, som det eneste jyske sogn i denne gruppe, 

Vridsted Sogn (Viborg Amt). Dertil kommer to mindre enheder, der ikke udgør selvstændige sogne, 

men som i det tilsendte materiale optræder i separate filer, nemlig Roskilde Adelige Jomfrukloster 

(46 personer) og Roskilde Udenbys Jurisdiktion (3). Med undtagelse af Vridsted er alle disse sogne 

sjællandske, og der synes således at være ganske klare forskelle i mellemnavnebrugen i Jylland og 

på Sjælland. 

5.2.1 Den regionale fordeling af mellemnavne 

Denne regionale ulighed i mellemnavnebrugen kommer også til udtryk på figur 3, der viser den 

procentvise fordeling af mellemnavne i de enkelte sogne i hele Danmark. Heraf fremgår det, at 

mellemnavne særligt er i brug i områder omkring Kronjylland og Djursland, det nordvestlige 

hjørne af Jylland med Thy og Mors samt grænseområderne i det sydlige Jylland. I Jylland synes 

Vendsyssel og til dels Himmerland at skille sig ud, da mellemnavne generelt optræder sjældnere i 

disse områder, end de gør i resten af det jyske område. På Fyn og de fynske øer markerer Ærø sig, 

da mellemnavne her er ganske almindelige i forhold til størstedelen af det fynske område. Enkelte 

sogne, særligt Sandholts-Lyndelse og Horne, fremstår med høje mellemnavnefrekvenser, men 

ellers forekommer mellemnavne sjældnere i det fynske område, dog med en tendens til, at 

navnetypen er en smule mere almindelige i den sydvestlige del af området. Denne tendens går 

igen på Langeland, hvor mellemnavne oftest optræder i sognene på øens sydlige halvdel. 

Længere imod øst er mellemnavne gennemgående mere lavfrekvente over hele Sjælland og på 

øerne Lolland, Falster og Møn syd for Sjælland. Sognene på kortet fremtræder gennemgående i 

lyse nuancer på Sjælland. Nordvest for København skiller Værløse Sogn sig ud, men her må der 

mindes om, at der i forbindelse med digitaliseringen af Ft1880 for dette sogn er foretaget en 

indtastning af supplerende oplysninger vedrørende gifte kvinders giftenavne, der afstedkommer, 

at kvinders fødenavne kommer til at fremtræde som mellemnavne (jf. kapitel 4.2.3). Endelig skal 

nævnes Bornholm, hvor mellemnavne er mere almindelige end på Sjælland, men ikke ligeså 

frekvente, som de er i Jylland.  
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  Figur 3: 
Kort over distributionen af mellemnavne i de enkelte sogne. Der ses en 
ganske tydelig overvægt af mellemnavne i Jylland, hvor især områder i 
Østjylland, det nordvestlige hjørne med Thy og Mors samt områder nær 
grænsen i Sønderjylland markerer sig. Også Ærø viser høje frekvenser. 
Sjælland fremstår derimod med væsentlig lavere frekvenser, ligesom de 
fleste sogne, hvor slet ingen mellemnavne er registrerede, findes på 
Sjælland. 
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5.2.2 Fordelingen af mellemnavne mellem land og by 

Som anført ovenfor er de ti sogne med de højeste frekvenser af mellemnavne alle landsogne, og 

faktisk viser det sig, at man skal ganske langt ned ad den fulde liste over mellemnavnefrekvenser i 

de enkelte sogne, før de første købstæder dukker op. Som nummer 44 optræder den første by, 

nemlig handelspladsen Marstal på Ærø, hvor 22,39 % af befolkningen bærer mellemnavn, og 

herefter følger den anden ærøske by, købstaden Ærøskøbing, der med en frekvens på 19,31 % 

indtager en placering som nummer 79 på den samlede liste. De ti byer med de højeste andele af 

mellemnavne ses i tabel 3. Listen rummer udover de to ærøske byer syv jyske købstæder samt, 

som nummer ti, den bornholmske købstad Svaneke, der blot er nummer 567 på den samlede 

liste. Derudfra er der altså intet, der tyder på, at mellemnavne er et specielt byfænomen. 

 

Tabel 3:  
Oversigt over de ti byer, hvor mellemnavnefrekvensen er højest. Tallene i venstre spalte viser placeringen 
på den samlede liste over alle sognes frekvenser. 

 
Sogn Amt   Region Andel mellemnavne 

44 Marstal Handelsplads Svendborg Amt   Fyn (Ærø) 22,39 % 

79 Ærøskøbing Købstad Svendborg Amt   Fyn (Ærø) 19,31 % 

174 Skagen Købstad Hjørring Amt   Jylland 15,22 % 

237 Lemvig Købstad Ringkøbing Amt   Jylland 13,51 % 

267 Ribe Købstad Ribe Amt   Jylland 12,65 % 

411 Thisted Købstad Thisted Amt   Jylland (Thy) 10,23 % 

489 Varde Købstad Ribe Amt   Jylland 9,17 % 

510 Holstebro Købstad Ringkøbing Amt   Jylland 8,93 % 

530 Nykøbing Mors Købstad Thisted Amt   Jylland (Mors) 8,67 % 

567 Svaneke Købstad Bornholms Amt   Bornholm 8,33 % 

 

Dette kommer også til udtryk i de forskellige sognetypers samlede andele af mellemnavne. Som 

nævnt i kapitel 4.2.3 er 253.417 personer i Ft1880 optegnet i København (Staden), og af disse er 

mellemnavne fundet hos 6.030, modsvarende 2,38 % hovedstadsbefolkningen. I købstæderne er 

andelen væsentlig højere, da 14.819 af byernes 279.309 personer er noteret med mellemnavn, 

hvilket svarer til 5,31 %. Almindeligst er mellemnavne imidlertid blandt landbobefolkningen, da 

90.579 af mellemnavnebærerne er optegnet i landsogne, svarende til 6,47 % af sognetypens 

1.399.169 personer. Mellemnavnemønsteret er dog komplekst, da der ses regionale forskelle. På 

Sjælland er en større andel mellemnavnebærere oplistet i byerne, da 2,36 % af befolkningen her  

er noteret med mellemnavn, mens 1,79 % af personerne i de sjællandske landsogne er det samme. 

I Jylland er der klar overvægt at mellemnavnebærere på landet, hvor 9,49 % af befolkningen er 

anført med navnetypen og kun 6,55 % i købstæderne.   
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5.3 Den demografiske fordeling af mellemnavne 

Det er ikke alene med hensyn til geografiske aspekter, at der ses forskelle i mellemnavnebrugen i 

Ft1880. Også i relation til demografiske forhold optræder væsentlige afvigelser, hvilket ikke 

mindst gælder i forhold til køn. Forskellighederne indenfor alder fremstår ikke så markante, som 

man måske kunne have forventet grundet 1800-tallets navnerestriktioner og den betydning, de 

kunne forestilles at have haft. 

5.3.1 Fordelingen af mellemnavne på køn 

De 1.931.955 identificerede onomastiske profiler, hvorfra de 111.428 mellemnavne er bestemte, 

fordeler sig kønsmæssigt således, at 980.622 er registrerede som kvinder eller piger, svarende til 

50,76 % af den samlede andel, mens 951.037, eller 49,22 %, er registrerede som mænd eller 

drenge. Dertil kommer 296 optegnelser, det ikke har været mulige at identificere, da disse 

optegnelser ikke har korresponderet til enten ‘K’, ‘kvinde’, ‘P’ eller ‘pige’ for kvinder eller ‘M’, 

‘mand’, ‘D’ eller ‘dreng’ for mænd. Dette antal er imidlertid så lavt (296 optegnelser svarer til 

under 0,02 %), at det ikke er fundet nødvendigt at eftergå disse tilfælde yderligere. Fordelingen af 

mellemnavne på de to køn er yderst forskelligartet, da 90.713 mænd er noteret med mellemnavne, 

mens kun 20.713 kvinder er det. To mellemnavne bæres af individer, hvis køn ikke er kendt. Det 

betyder, at 81,41 % af mellemnavnene bærers af mandspersoner, mens 18.59 % bæres af kvinder. 

Disse tal viser samtidig, at 9,54 % af folketællingens mandlige individer er anført med et 

mellemnavn, mens dette er tilfældet for blot 2,11 % af kvinderne. Denne ulige fordeling af 

mellemnavne på mænd og kvinder kan som antydet i kapitel 4.2.3 tænkes at hænge sammen med 

tidens patriarkalske samfundsnormer, hvor det måske har været vigtigere at markere 

slægtsrelationer blandt drengebørn end blandt pigebørn. 

Også når den geografiske mellemnavnespredning for de to køn anskues på kortillustrationer, 

fremgår det klart, at det hovedsageligt er mænd, der bærer mellemnavne. På figur 4 ses andelen af 

kvinder med mellemnavne i de enkelte sogne, og på figur 5 vises andelen af mænd. Disse to kort 

adskiller sig ganske markant fra hinanden, men alligevel ses en overordnet tendens til, at de 

kvindelige mellemnavnebærere hovedsageligt findes i områder, hvor andelen af mandlige 

mellemnavnebærere er særlig høj. Det er således hovedsageligt i det nordvestlige Jylland med Thy 

og i særdeleshed Mors, at mellemnavne optræder blandt kvinder, men også omkring Randers og i 

det sønderjyske grænseområde, er kvindelige mellemnavnebærere relativt almindelige, dog mindre 

fremtrædende i det sydvestlige hjørne af Jylland. Forholdene på Ærø er påfaldende, da omkring 

halvdelen af mændene her har mellemnavn, mens frekvenserne er markant lavere for kvinderne. 

Der er væsentlig flere sogne med ingen forekomster af mellemnavne blandt kvinder, end det er 

tilfældet med mænd, og disse findes hovedsageligt på Sjælland, men også i Himmerland og 

omkring Viborg findes en række sogne, hvor ingen kvinder bærer mellemnavn.  
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  Figur 4: 
Kort over distributionen af mellemnavne i de enkelte sogne hos 
kvindelige navnebærere. Det er hovedsageligt i Nordvestjylland med Thy 
og Mors, Østjylland og den østlige del af det sydlige Jylland, at kvinder er 
optegnet med mellemnavne. Uden for disse områder ses sporadisk høje 
andele. Der mindes om, at kvinder i Værløse Sogn ved København i 
originalkilderne er anført med fødenavn, der grundet fremgangsmåden i 
DDD fejlagtigt fremstår som et mellemnavn her (jf. kapitel 4.2.3).  
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Figur 5:  
Kort over distributionen af mellemnavne i de enkelte sogne hos mandlige 
navnebærere. I forhold til de kvindelige navnebærere (figur 4) bemærkes 
det, at det i vid udstrækning er i de samme områder, de høje frekvenser 
forekommer for de to køn. Dog markerer nogle sogne på Sydlangeland og 
Ærø sig her. Gennemgående er det en væsentlig højere andel af mænd, 
der er anført med mellemnavne i Ft1880. 
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Opstilles topti-lister over de sogne, hvor mellemnavnene er mest frekvent hos kvinder (tabel 4) og 

mænd (tabel 5) ses det, at kun to af sognene går igen på begge lister, nemlig Harboøre Sogn, der 

med en frekvens på 30,97 % topper listen hos kvinderne, samt Sønder Stenderup Sogn, der med 

61,50 % topper listen hos mændene. Det bemærkes samtidig, at øen Mors er godt repræsenteret 

på kvindernes topti-liste, da fire af sognene herpå er morsingske, mens det for mændenes 

vedkommende særligt er Ærø, der skiller sig ud. 

 

Tabel 4: 
Oversigt over de ti sogne, hvor mellemnavnefrekvensen er højest blandt kvinder. 

 
Sogn Amt   Region Andel mellemnavne 

1 Harboøre Sogn Ringkøbing Amt   Jylland 30,97 % 

2 Lødderup Sogn Thisted Amt   Jylland (Mors) 27,69 % 

3 Sønder Stenderup Sogn Vejle Amt   Jylland 25,00 % 

4 Sundby Sogn Thisted Amt   Jylland (Mors) 24,03 % 

5 Solbjerg Sogn Thisted Amt   Jylland (Mors) 23,65 % 

6 Engbjerg Sogn Ringkøbing Amt   Jylland 23,26 % 

7 Linde Sogn Randers Amt   Jylland 22,22 % 

8 Ovtrup Sogn Thisted Amt   Jylland (Mors) 20,61 % 

9 Tvede Sogn Randers Amt   Jylland 20,57 % 

10 Horne Sogn Svendborg Amt   Fyn 20,55 % 

 

Tabel 5:  
Oversigt over de ti sogne, hvor mellemnavnefrekvensen er højest blandt mænd. 

 
Sogn Amt   Region Andel mellemnavne 

1 Sønder Stederup Sogn Vejle Amt   Jylland 61,50 % 

2 Tranderup Sogn Svendborg Amt   Fyn (Ærø) 61,06 % 

3 Obbekær Sogn Ribe Amt   Jylland 57,14 % 

4 Rise Sogn Svendborg Amt   Fyn (Ærø) 57,01 % 

5 Harboøre Sogn Ringkøbing Amt   Jylland 53,15 % 

6 Vejstrup Sogn Vejle Amt   Jylland 51,74 % 

7 Bregninge Sogn Svendborg Amt   Fyn (Ærø) 51,52 % 

8 Marstal Landsogn Svendborg Amt   Fyn (Ærø) 49,55 % 

9 Sønder Bjert Sogn Vejle Amt   Jylland 49,34 % 

10 Dalby Sogn Vejle Amt   Jylland 47,67 % 

 

Udover de tidligere nævnte sogne, hvor mellemnavne slet ikke optræder, findes mellemnavne ikke 

hos mandlige navnebærere i yderlige to sogne, nemlig Vantinge Sogn på Midtfyn og Vallensbæk 



 

 

 

124 

Sogn ved København, hvor ingen mænd, men et fåtal af kvinder er anført med mellemnavne. I i alt 

255 sogne finde ingen kvindelige mellemnavnebærere. 

5.3.2 Fordelingen af mellemnavne på alder 

Ifølge anvisningerne i Ft1880 ønskes der som tidligere nævnt oplysninger om individernes alder 

anført med det fyldte år, mens der skal skrives “Under 1 Aar”, såfremt et barn endnu ikke er fyldt 

sidst første år. Som tidligere redegjort for i kapitel 4.2.3 ser det imidlertid ud til, at denne praksis 

ikke altid er blevet fulgt, og der synes derfor at være en vis grad af unøjagtighed forbundet med 

særligt de 0- og 1-årige. Ved øvrige aldre synes denne unøjagtighed at være udlignet. 

Den aldersmæssige fordeling af befolkningen, som den er registreret i Ft1880, fordeler sig 

generelt med en jævn stigning i forhold til antal personer på hvert alderstrin, fra tre personer 

registrerede som 100-årige til 54.094 1-årige og 32.935 0-årige. Når det kommer til den 

aldersmæssige fordeling af personer med mellemnavne, synes denne kurve overordnet at følge 

samme mønster, som kurven for alderen hos den samlede befolkning, dog med et mindre opsving 

hen imod de yngre generationer, se figur 6. Den ældste person med et mellemnavn er 96 år, og 

herfra stiger antallet af mellemnavnebærere stødt og roligt i takt med, at alderen bliver lavere, 

indtil vi når til 3.851 1-årige med mellemnavne og 2.524 0-årige. Dette tyder på, at de 

restriktioner i navnebrugen, der blev introduceret i 1828 og 1829 og siden skærpet i 1856, ikke 

har haft en så markant betydning for mellemnavnebrugen, som det kunne forventes. Ganske vist 

synes mellemnavnebrugen at stige en smule ved de yngre generationer, men umiddelbart ikke i en 

sådan grad, at der ses nogen entydig relation til navnerestriktionerne. 

Denne tendens bekræftes, når den procentvise andel af navnebærere med mellemnavne 

betragtes på de enkelte alderstrin (figur 7). Med undtagelse af de ældste generationer ligger 

andelen af mellemnavnebærere på de enkelte årgange ganske bestandigt omkring 5–6 % indtil 

frekvensen stiger en smule til omkring 7–7,5 % ved 0–1-årige. Stigningen i andelen af 

navnebærere med mellemnavne falder nogenlunde sammen med skærpelsen af 

navnerestriktionerne i 1856, men den synes dog ingenlunde at være så markant, så noget sikkert 

om en relation mellem brugen af mellemnavn og lovgivningen kan udledes. Imidlertid må det 

huskes, at det ikke kan vides med sikkerhed, om mellemnavne noteret i Ft1880 er navne, de 

enkelte navnebærere har haft hele livet, eller om de er tillagte. Det må også understreges, at dette 

vedrører den samlede aldersmæssige distribution på landsplan, og at intet er til hinder for, at 

mellemnavne aldersmæssigt fordeler sig anderledes i visse områder. Noget kunne dog tyde på, at 

mellemnavne er en bevægelse, der er i tiden. 
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Figur 6:  
Aldersmæssig fordeling af den samlede befolkning (lysebrun streg) og det samlede antal mellemnavne-
bærere (mørkebrun). Tallet på x-aksen angiver alder, og de lodrette streger repræsenterer de lovmæssige 
restriktioner i 1828 og 1856. 

Figur 7:  
Den procentvise andel af mellemnavnebærere per alderstrin. Tallet på x-aksen angiver alder. De lodrette 
streger repræsenterer de lovmæssige restriktioner i 1828 og 1856. 
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5.4 Casestudies  

For en stund rettes fokus nu imod mellemnavnebrugen i de udvalgte landsogne og købstæder og 

derefter de fire landområder på øerne Bornholm, Læsø, Mors og Ærø. Dette og de casestudies, der 

indgår i de kommende kapitler, ligger i forlængelse af de overordnede analyser. I disse casestudies 

gås mere i dybden med mellemnavnebrugen, således at der kan opnås videre indsigt i eventuelle 

geografiske forskelle i forhold til mellemnavnebærernes køn og alder, ligesom sociale aspekter vil 

blive berørt. I forhold til identitet og identifikation undersøges mellemnavnebrugen ud fra en 

hypotese om, at mellemnavne hos individer med patronymiske efternavne kan være udtryk for 

identifikation, og da særligt forventes i byerne (Kisbye 1979 s. 84 (jf. kapitel 2.1.1 og 3.4)), mens 

patronymiske mellemnavne dannet til navnebæreres faders navn, primærpatronymer, kan ses 

som et udtryk for identitet, hvor der med mellemnavnet ønskes at holde fast i en navnebrug lig 

den traditionelle, hvor der i navnet vises et tilhørsforhold til den nærmeste familie, snarere end en 

relation til slægten som helhed. 

5.4.1 Mellemnavne i repræsentative sogne 

Som det fremgår af tabel 6 er det i købstæderne imellem 2,55 % og 12,65 % af indbyggerne, der er 

anført i Ft1880 med et mellemnavn. Den sønderjyske købstad Ribe opnår den klart højeste 

frekvens, mens Svaneke på Bornholm følger efter med 8,33 %. De laveste frekvenser forekommer i 

de to sjællandske byer Holbæk og Store Heddinge. Der er ganske markante forskelle i 

mellemnavnebrugen mellem mænd og kvinder, da mellem 4,54 % og 23,93 % af mændene i 

byerne bærer mellemnavne, mens tallene for kvinderne er mellem 0,25 % og 2,87 %.  

 

Tabel 6:  
Oversigt over andelen af mellemnavnebærere i de ti udvalgte købstæder. 

 
Købstad 

Antal 
navnebærere 

Mellemnavne 
 Antal               Andel 

Kvinder 
Antal       Andel 

Mænd 
Antal       Andel 

Holbæk 3.203 82 2,56 % 12 0,72 % 70 4,54 % 

Store Heddinge 1.531 39 2,55 % 2 0,25 % 37 5,03 % 

Svaneke 1.248 104 8,33 % 8 1,21 % 96 16,33 % 

Maribo 2.357 71 3,01 % 7 0,57 % 64 5,68 % 

Bogense 1.890 68 3,60 % 12 1,20 % 56 6,29 % 

Fåborg 3.480 240 6,90 % 48 2,71 % 192 11,22 % 

Ebeltoft 1.299 68 5,23 % 5 0,76 % 63 9,84 % 

Nibe 1.438 95 6,61 % 10 1,32 % 85 12,54 % 

Ribe 3.843 486 12,65 % 59 2,87 % 427 23,93 % 

Sæby 1.402 84 5,99 % 7 0.93 % 77 11,92 % 
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I de rurale sogne er der, som det fremgår af tabel 7, større spredning, da blot 0,49 % af 

indbyggerne i Glostrup Sogn nær København bærer mellemnavn, mens 21,72 % af personerne i 

Ødis Sogn i Sønderjylland bærer navnetypen. Mellemnavne er altså mere end fyrre gange så 

almindelige i Ødis, end de er i Glostrup. De fire højeste frekvenser findes i de fire jyske sogne, men 

det bemærkes, at mellemnavneandelen er markant lavere i Kvorning, hvor frekvensen er 5,97 %, 

end det er tilfældet i Ødis. Også i landsogne er der tydelige forskelle i mellemnavnebrugen mellem 

de to køn. For kvindernes vedkommende er den højeste frekvens i Ødis Sogn, hvor 5,37 % er 

anført med mellemnavne, hvilket er dobbelt så mange end hvad vi lige så i Ribe. Også i de tre 

resterende jyske landsogne er kvindernes mellemnavnefrekvens højere, end det var tilfældet i 

Ribe. Det betyder imidlertid ikke, at mellemnavne generelt er mere i brug hos kvinder på landet 

end i byen, for i sognene, Skellebjerg, Bodilsker og Maglebrænde, er slet ingen kvinder 

registrerede med mellemnavne. For mændenes vedkommende er mellemnavneandelen i alle sogne 

højere, end det er tilfældet for kvinder, men også her findes store udsving i tallene. I Ødis Sogn 

bærer mere end hver tredje mand et mellemnavn, 37,38 %, mens det i Glostrup Sogn er færre end 

en ud af 100. 

 

Tabel 7:  
Oversigt over andelen af mellemnavnebærere i de ti udvalgte landsogne. 

 
Landsogn 

Antal 
navnebærere 

Mellemnavne 
 Antal               Andel 

Kvinder 
Antal       Andel 

Mænd 
Antal       Andel 

Glostrup 1.233 6 0,49 % 2 0,33 % 4 0,64 % 

Skellebjerg 610 11 1,80 %   11 3,51 % 

Bodilsker 1.288 74 5,75 %   74 11,99 % 

Maglebrænde 626 18 2,88 %   18 5,75 % 

Revninge 478 8 1,67 % 3 1,22 % 5 2,15 % 

Søby 400 15 3,75 % 4 1,97 % 11 5,58 % 

Hansted 192 27 14,06 % 4 3,88 % 24 25,84 % 

Kvorning 352 21 5,97 % 5 3,03 % 16 8,56 % 

Sønder Borris 178 15 8,43 % 3 3,06 % 12 15,00 % 

Ødis 1.676 364 21,72 % 44 5,37 % 320 37,38 % 

 

Med hypotesen om, at et mellemnavn kan være anvendt som identifikationsmarkør, og at dette 

har været særligt aktuelt for byernes tilflyttere fra landet med almindelige navne in mente, da kan 

det forventes, at mellemnavne især forekommer i byerne og særligt hos navnebærere med 

patronymiske efternavne (jf. Kisbye 1979). Som det fremgår af det ovenstående, synes 

mellemnavne imidlertid ikke at være et særligt byfænomen. Og som det fremgår af figur 8, ses 

heller ikke et entydigt billede af, at mellemnavne i nogen særlig grad anvendes i kombination med 

et patronymisk efternavn. 
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Figuren illustrerer, om mellemnavne er knyttet samme med patronymiske eller ikke-patronymiske 

efternavne, og igen er det et ganske broget billede, der tegnes. Store Heddinge, hvor 26 personer 

med mellemnavn bærer et patronymisk efternavn, er den eneste købstad, hvor denne type 

efternavn er i flertal, da kun 13 mellemnavnebærere er anført med et ikke-patronymisk efternavn. 

Imidlertid viser et gennemsyn af folketællingslisterne for Store Heddinge, at 1.224 af byens 1.531 

indbyggere, svarende til 80 %, bærer et patronymisk efternavn. Derved er mellemnavne relativt 

mere frekvent blandt personer med ikke-patronymiske efternavne, da de 13 mellemnavnebærere 

svarer til en frekvens på 4,23 %, hvilket er dobbelt så høj en procentdel, end det er tilfældet for 

indbyggere med patronymiske efternavne (26 af 1.224 svarer til 2,12 %). 

Gøres et tilsvarende gennemsyn for den jyske købstad Nibe fremgår det, at 975 af byens 1.438 

indbyggere bærer et patronymisk efternavn, svarende til 67,8 %. 41 af disse bærer et mellemnavn, 

hvilket betyder, at 4,21 % af navnebærerne med patronymiske efternavne bærer et mellemnavn. 

Imidlertid er tallet for navnebærere med ikke-patronymiske efternavne markant højere, da 57 af 

disse 463 personer bærer et mellemnavn, og det svarer til 12,31 %. De resterende otte købstæder 

er ikke gennemgået på denne måde, men efter en flygtig orientering i tællingslisterne for disse 

byer er det mit klare indtryk, at patronymiske efternavne generelt dominerer efternavnebrugen 

Figur 8:  
Kombinationen mellemnavn og efternavn. De mørke nuancer illustrerer den procentvise andel af 
mellemnavnebærere med patronymiske efternavne i henholdsvis købstæder (røde søjler) og 
landsogne (blå), mens de lyse nuancer viser ikke-patronymiske efternavn. 
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her. Dette tyder på, at mellemnavne relativt faktisk er endnu mere dominerende blandt personer 

med ikke-patronymiske navne i købstæderne, end hvad figur 8 giver udtryk for. 

I de tre landsogne Skellebjerg, Søby og Sønder Borris har flere navnebærere med mellemnavn 

patronymiske efternavne. Der er et ganske stort spænd i sognenes andele af mellemnavne hos 

navnebærere med patronymiske efternavne, da 73 % af mellemnavnene i Skellebjerg Sogn 

optræder i kombination med et patronymisk efternavn, mens det i Hansted Sogn blot er tilfældet i 

lidt over 7 %. Anskues efternavnene hos den samlede befolkning i disse to sogne, ses det, at i 

Hansted bærer 134 af sognets 192 indbyggere et patronymisk efternavn (69,8 %), mens det gør sig 

gældende for hele 590 af Skellebjergs 610 indbyggere (96,7 %). Når disse tal tages med i 

betragtningerne, da svarer det til, at 1,5 % af befolkningen med patronymiske efternavne i 

Hansted har et mellemnavn, men at det gælder for 43,1 % af dem med ikke-patronymiske 

efternavne. I Skellebjerg viser det sig, at kombinationen mellemnavn og ikke-patronymisk navn 

relativt er mere almindelige end kombinationen mellemnavn og patronymisk efternavn. Af de 20 

personer med ikke patronymiske efternavne i Skellebjerg bærer tre mellemnavn, hvilket svarer til 

15 %, mens otte af 590 navnebærere med ikke-patronymisk efternavn gør det, og det svarer til 

blot 1,4 %. Figur 8 udtrykker i Skellebjergs tilfælde snarere den generelt høje brug af 

patronymiske efternavne end at mellemnavne særligt bruges i kombination med patronymer. 

5.4.2 Mellemnavne på øerne 

Overordnet er mellemnavnebrugen i de fire udvalgte ø-områder ganske forskelligartet. Den 

samlede andel af mellemnavnebærere varierer fra 6,65 % på Bornholm til 32,78 % på Mors, 

hvilket fremgår af tabel 8. I forhold til køn er der igen tydelig overvægt af mandlige 

mellemnavnebærere, da tallene her ligger mellem 12,89 % på Bornholm og hele 53,00 % på Ærø, 

mens der for kvindernes vedkommende er markant færre mellemnavnebærere i de enkelte 

områder. Dog har 22 % af kvinderne på Mors mellemnavne, hvilket, skønt det er væsentlig lavere 

end andelen blandt øens mandlige indbyggere, er markant højere end andelen af kvinder med 

mellemnavne i alle andre hidtil berørte områder. Som tidligere nævnt er fordelingen af 

mellemnavne på de to køn særlig iøjnefaldende på øen Ærø, hvor mere end halvdelen af øens 

mænd bærer et mellemnavn, mens ikke engang en af 100 kvinder gør det samme. 

 

Tabel 8:  
Oversigt over andelen af mellemnavnebærere i de fire ø-områder. 

 
Område 

Antal 
navnebærere 

Mellemnavne 
 Antal               Andel 

Kvinder 
Antal       Andel 

Mænd 
Antal       Andel 

Bornholm 4.511 300 6,65 % 11 0,48 % 289 12,89 % 

Læsø 2.780 340 12,41 % 82 5,58 % 258 19,68 % 

Mors 2.102 689 32,78 % 235 22,09 % 454 43,74 % 

Ærø 7.678 2.010 26,18 % 27 0,69 % 1.983 53,00 % 
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Af figur 9 fremgår det, at den aldersmæssige fordeling af mellemnavne er ganske uensartet på de 

fire øer. På Bornholm og Læsø er der i reelle tal en rimelig jævn fordeling af mellemnavnebærere, 

da mange årgange tæller 3–5 navnebærere, og aldrig mere end 9. Kurven for Mors følger samme 

mønster ned til omkring de 30-årige, hvorefter der ses en generel stigning i mellemnavnebrugen i 

de yngre årgange. Ærø skiller sig ud, da der her forekommer en generel stigning allerede fra de 

ældre alderstrin og helt ned til de 10-årige. Det bemærkes endvidere, at stigningen på Mors i 

særlig grad sker ved årgangene omkring år 1855. Her ses altså en mulig relation mellem brugen 

af mellemnavne og skærpelsen af navnerestriktionerne i 1856. På Ærø ses også en mulig 

sammenhæng mellem cirkulæret fra 1856 og udbredelsen af mellemnavne. Forordningen af 1828 

ser derimod ikke ud til at have nogen særlig betydning, da der på Bornholm, Læsø og Mors ikke 

ses særlige udfald i mellemnavnebrugen derefter, mens den tiltagende brug i mellemnavne på 

Ærø tager sin begyndelse flere år før 1828. Det må dog huskes, at Ft1880 intet siger om, hvorvidt 

mellemnavnebærerne er navngivet med mellemnavn i dåben, eller om de har tillagt sig dette 

senere i livet. I forbindelse med den aldersmæssige fordeling må det holdes for øje, at hvis den 

naturlige befolkningsudvikling tages med i beregningerne, således at det var den procentvise 

andel af de enkelte årgange, der blev afbildet, så ville kurven for Ærø, og i mindre grad Mors, 

være mere jævne over hele forløbet, mens kurverne for Bornholm og Læsø faktisk ville være 

nedadgående. På Bornholm og Læsø er det procentvist en lavere andel blandt den yngre del af 

befolkningen, der bærer mellemnavn, end det er tilfældet for den ældre del.  
  

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

1
0
0
 

9
7
 

9
4
 

9
1
 

8
8
 

8
5
 

8
2
 

7
9
 

7
6
 

7
3
 

7
0
 

6
7
 

6
4
 

6
1
 

5
8
 

5
5
 

5
2
 

4
9
 

4
6
 

4
3
 

4
0
 

3
7
 

3
4
 

3
1
 

2
8
 

2
5
 

2
2
 

1
9
 

1
6
 

1
3
 

1
0
 

7
 

4
 

1
 

Figur 9:  
Alder på navnebærere med mellemnavn på de fire øer, Bornholm (sort), Læsø (orange), Mors (rød) og 
Ærø (blå). Grafen viser det faktiske antal navnebærere per alderstrin. De lodrette streger 
repræsenterer de lovmæssige restriktioner i 1828 og 1856. 
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For at undersøge en eventuel relation mellem sociale forhold og mellemnavnebrugen er der lavet 

et estimat over den sociale sammensætning i de fire områder. Dette estimat er foretaget på 

baggrund af en inddeling af mindst 500 tilfældigt udvalgte mænd, der i Ft1880 er anført som 18-

årige eller ældre, i tre klasser, hvilket er gjort ud fra deres erhverv eller stilling, som de fremgår af 

kilden. Socialgruppe 1 består af de mere indflydelsesrige personer såsom præster og skolelærere, 

gruppe 2 består hovedsageligt af gårdmænd, mens gruppe 3 omfatter den lavere klasse, hvilket vil 

sige husmænd, daglejere, tjenestefolk og fattiglemmer. Dertil kommer en gruppe med ‘ukendte’, 

der primært består personer, der trods deres alder står anført som ‘barn’, og personer, der er 

registreret som ‘husfader’ uden yderligere informationer om erhverv. Jeg ville oprindeligt have 

indføjet en fjerde socialgruppe, men da det langt fra altid er muligt at sætte skel mellem 

husmænd, daglejere og fattiglemmer, fordi mange er anført med to eller flere af disse betegnelser, 

måtte en mere unuanceret inddeling af de lavere sociale lag foretages. 

I tabel 9 ses estimatet af de sociale grupperinger på de fire øer, og hvordan navnebærerne med 

mellemnavne fordeler sig på disse grupper. Andelene vedrører mænd på Bornholm, Læsø og Ærø, 

men kvinder på Mors. Nogen tydelig relation kan ikke udledes. På Bornholm og Læsø er en ganske 

anseelig del af mellemnavnebærerne henført til gruppen ‘ukendt’, hvilket formodentlig er 

forklaringen på de lavere andele af navnebærere i gruppe 3, og for Læsøs vedkommende til dels 

gruppe 2. På Ærø følger distributionen af mellemnavne den sociale struktur ganske præcist og er 

således jævnt fordelt. På Mors anes derimod en tilbøjelighed til, at mellemnavne særligt er i brug i 

gårdmandsstanden (gruppe 2). 23 % af befolkningen på Mors er henført til denne gruppe, mens 

68 % af henført til den lavere sociale stand. Imidlertid regnes næsten lige store dele, 48–49 %, af 

mellemnavnebærerne til de to grupper. Det betyder, at mellemnavne relativt set er tre gange så 

almindelige blandt kvinder, der er gårdejeres hustruer eller døtre, end de er blandt tjenestefolk og 

andre kvinder i den socialt lavere stillede gruppe. Dette kan tolkes som om, at mellemnavne i en 

vis grad anvendes som social markør på Mors, men nogen entydig tendens ses ikke, da blot 0,5 % 

af de kvindelige mellemnavnebærere er henregnet til gruppe 1. Dette må dog også ses i lyset af det 

lave antal personer i denne gruppe generelt. 

 

Tabel 9: 
Den estimerede sociale struktur på de fire øer og mellemnavnenes fordeling i disse grupper. 

 

Område 

Bornholm (mænd) 

Estimat        Andel 

Læsø (mænd) 

Estimat         Andel 

Mors (kvinder) 

Estimat         Andel 

Ærø (mænd) 

Estimat         Andel 

Gruppe 1            2 % 2 % 1 % 1 % 3 % < 1 % 2 % 1 % 

Gruppe 2          15 % 17 % 20 % 12 % 23 % 48 % 18 % 18 % 

Gruppe 3           74 % 55 % 68 % 52 % 68 % 49 % 65 % 69 % 

Ukendt            9 % 27 % 11 % 35 % 6 % 4 % 15 % 13 % 
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På øerne ses en lignende tendens i forhold til kombinationerne af mellemnavn og efternavn, som 

der blev redegjort for i kapitel 5.4.1 om navnebrugen i købstæder og landsogne. Også her er 

mellemnavne nemlig oftest anført hos personer med ikke-patronymiske efternavne. Af 

navnebærerne med patronymiske efternavne har 3,7 % på Bornholm et mellemnavn mens tallene 

er 11,3 på Læsø, 6,8 % på Mors og hele 52,0 % på Ærø. Men for navnebærerne med ikke-

patronymiske navne er frekvenserne højere i alle fire områder, og med undtagelse af Ærø endda 

markant højere. På Bornholm drejer det sig om 24,8 %, på Læsø er det 26,8 %, på Mors 49,1 % og 

på Ærø 56,5 %. Her ses altså intet tegn på, at mellemnavne skulle være i brug som en 

identifikationsmarkør hos folk med almindelige efternavne. Snarest tværtimod. Der må naturligvis 

huskes på, at her kun er medtaget landsogne, og det er muligt, at resultatet havde været en 

smule anderledes, hvis områdernes købstæder, Rønne på Bornholm og Ærøskøbing samt 

handelspladsen Marstal på Ærø, var blevet inddraget. Imidlertid viste købstæderne, der indgår i 

undersøgelsens andet casestudy, intet tegn på, at mellemnavne skulle være et særligt byfænomen 

hos navnebærere med patronymiske efternavne. 

5.5 Mellemnavnebrugen i Ft1880  

Hovedindtrykket af den overordnede mellemnavnebrug i Ft1880 er, at den er særdeles heterogen. 

Der er en tendens til, at navnetypen særligt findes i Jylland, men der er markante forskelle i 

mellemnavnebrugen i de forskellig jyske egne, hvor hovedsageligt det nordvestjyske hjørne med 

Thy og Mors, Østjylland samt det sydligste Jylland skiller sig ud. Forandringer i navnemønstre 

forklares ofte at følge et mønster som en sten, der slår smut over vandet, hvor tendenser spreder 

sig fra en metropol til andre byer (stenens følgende nedslag i vandet), og derfra som ringe i vandet 

til de rural områder (jf. Meldgaard 1993 s. 66 (metaforen er inspireret af en beskrivelse af 

dialektale forandringer i Chambers & Trudgill 1998 s. 116)). Denne undersøgelse viser ingen tegn 

på, at dette er på færde i forhold til mellemnavne i 1800-tallet. Snarere gør det modsatte sig 

gældende, da mellemnavnebrugen i København og den resterende del af Sjælland er meget lav, 

mens navnetypen er mere udbredt på Bornholm og i de fynske egne, særligt Ærø. Mellemnavne 

optræder dog særligt i Jylland, og her er det hovedsageligt i landsognene, at mellemnavne er 

relativt almindelige, og overgår ofte sjællandske sogne, købstads- og landsogne, i procent. 

Mellemnavne fremstår dermed mere som et jysk fænomen end som et dansk landbo-fænomen. 

Undersøgelsen viser ingen tydelig relation mellem brugen af mellemnavne og de lovmæssige 

restriktioner, der blev introduceret i Danmark i 1828 og siden skærpet i 1856. Det kunne ellers 

være forventeligt, at mellemnavne blev brugt som en metode til at bevare en navngivningspraksis 

lig den traditionelle, da intet har været til hinder for at navngive med primærpatronymer som 

mellemnavne. Dog må huskes på to forbehold her, da kilden dels ikke viser, hvornår mellemnavne 

er taget i brug, og dels ikke viser, hvad folk er blevet kaldt til dagligt. Heller ikke i forhold til social 

markering, synes mellemnavne at have haft nogen væsentlig rolle.   
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6 Patronymer 

Som det fremgik af kapitel 5, er patronymiske navne den almindeligste mellemnavnetype i 

undersøgelsen. 92.148 af folketællingens 111.428 mellemnavne henregnes således til denne 

kategori, hvilket modsvarer 82,70 %. Disse navne fordeler sig på 250 leksikalske navne, der i alt 

omfatter 596 stavevarianter. Af de fem underkategorier af patronymiske navne er gruppen med 

‘mandlige patronymer’ klart dominerende, hvilket også fremgår af listen over de 50 almindeligste 

patronymer (tabel 10), hvor 49 navne henregnes hertil. Den eneste undtagelse er det ‘kvindelige 

patronym’ Jensdatter, som optræder på plads nummer 46. 

Det klart almindeligste mellemnavn overhovedet er Jensen (kapitel 6.1.1), der er noteret på 

denne plads i de onomastiske profiler 13.559 gange, hvilket svarer til mere end 12 % af det 

samlede mellemnavnekorpus. Dernæst følger Nielsen med 11.052 navnebærere og Hansen (kapitel 

6.1.2), der forekommer som mellemnavn hos 10.412 personer. Tilsammen står disse tre navne for 

mere end 30 % af undersøgelsens mellemnavne. Pedersen følger som det fjerdemest almindelige 

patronymiske mellemnavn, da 5.836 personer bærer navnet, hvorved det er omkring 2,5 gange 

hyppigere end Petersen, der er bestemt som et selvstændigt leksikalsk navn, og som med 2.365 

forekomster optræder længere nede på listen som nummer 11. Pedersen efterfølges af Andersen og 

Sørensen på placeringerne fem og seks, mens Christensen (kapitel 6.1.3) er listens nummer syv. 

Med 3.938 navnebærere er Christensen næsten dobbelt så frekvent som formen Kristensen 

(kapitel 6.1.3), der med 2.005 navnebærere indtager en placering som nr. 12. Topti-listen sluttes 

med navnene Madsen, Larsen og endelig Rasmussen (kapitel 6.1.4). 

Geografisk fordeler de patronymiske mellemnavne sig på en tilsvarende måde, som den 

samlede distribution af mellemnavne overhovedet (jf. figur 3). Det fremgår således af figur 10, der 

illustrerer andelen af patronymiske mellemnavne i de enkelte sogne, at disse navne i særlig høj 

grad optræder ved Randers i Kronjylland, i Nordvestjylland omkring Mors og Thy samt i 

grænseområdet ved Sønderjylland og på Ærø. Sognet Sønder Stenderup ved Kolding, hvor den 

absolut højeste frekvens af mellemnavne generelt blev opnået (tabel 2), er med 42,56 % også det 

sogn, hvor den største andel af indbyggerne har et patronymisk mellemnavn. Harboøre Sogn 

følger med 34,95 % og derefter Obbekær Sogn (34,06 %) og Sundby Sogn (32,26 %), altså de 

samme sogne i samme rækkefølge som tabel 2 viser for det samlede mellemnavnekorpus. 

Gennemgående er det de sogne, der generelt har høje mellemnavnefrekvenser, der opnår de 

højeste frekvenser af patronymiske mellemnavne. Dog er der områder, hvor det forholder sig 

anderledes, hvilket særligt synes at være tilfældet i en række sogne på den jyske hede. Ud over de 

tidligere nævnte 11 sogne, hvor der slet ingen mellemnavne forekommer, har yderligere otte sogne 

ingen optegnelser af patronymiske navne i mellemnavneposition. Det drejer sig om de syv 

sjællandske sogne Avnsø, Fensmark, Frydendal, Haldagerlille, Jersie, Valsølille og Vråby, samt 

øen Anholt i Kattegat. 
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Tabel 10:  
Oversigt over de 50 mest frekvente patronymiske navne, der optræder som mellemnavn i Ft1880. 

 Leksikalsk navn Antal   Leksikalsk navn Antal 

1 Jensen 13.559  26 Jepsen 466 

2 Nielsen 11.052  27 Christiansen 415 

3 Hansen 10.412  28 Clausen 411 

4 Pedersen 5.836  29 Iversen 368 

5 Andersen 5.038  30 Eriksen 364 

6 Sørensen 4.460  31 Jessen 318 

7 Christensen 3.938  32 Svendsen 290 

8 Madsen 3.249  33 Simonsen 284 

9 Larsen 3.111  34 Frederiksen 278 

10 Rasmussen 2.941  35 Frandsen 269 

11 Petersen 2.365  36 Mogensen 259 

12 Kristensen 2.005  37 Lassen 242 

13 Jørgensen 1.970  38 Klausen 236 

14 Thomsen 1.239  39 Henriksen 230 

15 Poulsen 1.209  40 Andreasen 229 

16 Johansen 1.029  41 Bertelsen 225 

17 Knudsen 1.013  42 Kristiansen 225 

18 Jacobsen 935  43 Mathiesen 207 

19 Olsen 826  44 Ibsen 164 

20 Mikkelsen 782  45 Bendsen 155 

21 Laursen 768  46 Jensdatter 153 

22 Mortensen 677  47 Jeppesen 153 

23 Lauritsen 675  48 Jespersen 153 

24 Olesen 638  49 Mathiasen 145 

25 Nissen 532  50 Lorentzen 137 
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Figur 10:  
Kort over den samlede distribution af patronymiske mellemnavne i de 
enkelte sogne. Fordelingen har mange lighedspunkter med den 
overordnede distribution af mellemnavne, som den kan udledes af 
Ft1880 (jf. figur 3). 
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6.1 Mandlige patronymer 

Som netop nævnt ovenfor er patronymer med den mandlige endelse -sen (i nogle 

tilfælde -søn, -xen og -zen) den af alle undersøgelsens kategorier af mellemnavne, der indeholder 

det klart største antal løbenavne. I alt henregnes 90.934 løbenavne hertil, og disse fordeler sig på 

520 forskellige stavevariationer af navne, der her er samlet under følgende 202 leksikalske navne: 

 

Abrahamsen 17 • Adolfsen (Adolphsen) 15 • Adsersen 5 • Albertsen 118 • Albrechtsen 

(Albrectsen, Albrektsen) 13 • Albretsen (Albredtsen, Albrethsen) 35 • Amdisen 5 • Andersen 

(Andersn, Andesen, Anersen) 5.038 • Andreasen (Andreassen) 229 • Andresen 124 • Ankersen 

(Anchersen) 11 • Antonsen (Anthonsen) 12 • Arentsen (Arentzen, Arntzen) 9 • Asmussen 

(Asmusen) 16 • Augustesen (Augustsen) 8 • Axelsen 12 • Baggesen 8 • Bendixen (Bendiksen, 

Bendixsen) 23 • Bendsen (Bendtsen, Bendtzen, Bendzen, Bensen, Benthsen, Bentsen, Bentzen, 

Benzen) 155 • Bennedsen (Bennesen) 12 • Bertelsen (Berthelsen, Bærtelsen) 225 • Bjørnsen 5 

• Boesen (Bosen) 36 • Boisen (Boiesen, Bojesen, Bojsen, Boyesen, Boysen, Bøiesen, Bøyesen) 60 • 

Bondesen (Bundesen) 15 • Bonnesen 18 • Brodersen (Brorsen) 46 • Buntzen 5 • Børgesen 

(Byrgesen, Børgensen, Børresen) 20 • Carlsen (Carelsen, Charlsen) 101 • Carstensen 

(Charstensen) 39 • Caspersen 16 • Christensen (Chrestensen, Chrisensen, Christesen, 

Christtensen, Cristensen) 3.938 • Christiansen (Chrestiansen, Christansen, Christiensen, 

Christjansen) 415 • Christoffersen (Christofersen, Christophersen) 100 • Clausen (Chlausen, 

Claussen) 411 • Clemmensen (Clemensen, Clemmentsen, Clemmesen) 26 • Conradsen 7 • 

Crillesen 5 • Danielsen 32 • Davidsen 26 • Didriksen (Diderichsen, Dideriksen, Didrichsen, 

Diedrichsen) 15 • Dinesen (Dinnesen, Dinsen, Dynesen) 37 • Dirksen (Dirchsen) 7 • Ditlevsen 

(Dilevsen, Ditlefsen, Ditløvsen) 14 • Ebbesen (Ebbeseb, Ebsen) 84 • Eliasen (Eliassen, Eliesen) 18 • 

Enevoldsen (Enevolsen) 34 • Eriksen (Erichsen, Erichsn) 364 • Eskesen 11 • Eskildsen 

(Eskilsen) 59 • Espensen (Esbensen, Esbesen) 21 • Espersen 50 • Fallesen 14 • Feddersen 

(Federsen) 13 • Filipsen (Fillipsen) 9 • Frandsen (Frandzen, Fransen, Frantsen, Frantzen) 269 • 

Frederiksen (Fredeiksen, Frederichsen, Frederigsen, Fredriksen, Freriksen) 278 • 

Gertsen (Geertsen, Gersen, Giertsen, Gjertsen) 41 • Gjødesen 5 • Godiksen (Gudiksen) 8 • 

Gommesen 5 • Gormsen 17 • Gotfredsen (Godfredsen, Godtfredsen, Gottfredsen) 21 • 

Gravesen (Grausen, Graversen, Gravsen) 46 • Gregersen (Grægersen) 74 • Greisen 6 • 

Gundersen (Gundesen, Gunnersen) 37 • Gustavsen (Gustafsen) 10 • Gydesen 17 • Hagensen 

12 • Hansen (Hanse, Hanssen) 10.412 • Hartvigsen 5 • Heilesen 5 • Helgesen 8 • 

Hendriksen (Hendrichsen, Hendricksen, Hindriksen) 76 • Henningsen 28 • Henriksen 

(Henrichsen, Henricksen) 230 • Hermansen (Hermandsen, Hermannsen) 65 • Holgersen 15 • 

Hollesen 9 • Ibsen (Ipsen) 164 • Ingversen (Ingvarsen, Ingvertsen) 10 • Isaksen 14 • Iversen 

(Ifversen, Ivertsen) 368 • Jacobsen (Jackobsen, Jacopsen, Jakkobsen, Jakkopsen, Jakobsen, 

Jakopsen) 935 • Jansen (Jahnsen, Jahnzen, Janssen, Jantsen, Jantzen) 70 • Jensen (Iensen, 

Jense, Jensens, Jenssen) 13.559 • Jeppesen 153 • Jepsen (Jeppsen) 466 • Jespersen 

(Jespesen) 154 • Jessen (Jesen) 318 • Johannesen (Johanesen, Johannessen, Johannissen) 61 • 

Johansen (Johannsen, Johanssen) 1.029 • Johnsen (Johnssen, Jonsen) 111 • Jokumsen 

(Jochumsen, Jocomsen, Jocumsen, Jokomsen, Jukumsen) 54 • Jonasen 12 • Josephsen (Josefsen, 

Josepsen) 41 • Jungersen (Junkersen) 7 • Justesen (Justsen) 31 • Jørgensen (Jøgensen, 

Jörgensen, Jørgesen) 1.970 • Karlsen (Karelsen) 68 • Karstensen (Kastensen) 15 • Kaspersen 
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14 • Kjeldsen (Kelsen, Kielsen, Kjelsen) 128 • Klausen (Klavsen) 236 • Klemmensen 

(Klemensen, Klemmesen) 37 • Knudsen (Knudtsen, Knusen, Knutzen, Knuzen) 1.013 • Kristensen 

(Kkristensen, Krestensen, Krestesen, Kristesen, Kræstensen) 2.005 • Kristiansen (Krestiansen, 

Kristjansen) 225 • Kristoffersen 43 • Lambertsen 10 • Larsen (Larssen) 3.111 • Lassen 

(Ladsen, Lasen) 242 • Lauersen 54 • Lauesen 47 • Laugesen 36 • Lauritsen (Lauridsen, 

Laurisen, Lauritzen, Lavridsen, Lavritsen) 675 • Laursen (Lausen, Lavrsen) 768 • Lausten 31 • 

Laustsen 25 • Levinsen 5 • Lorentzen (Lorendsen, Lorensen, Lorentsen, Lorenzen) 137 • 

Ludvigsen 27 • Lytzen 8 • Madsen (Masen, Massen, Mazen) 3.249 • Magnusen (Magnussen) 9 

• Markusen (Marcusen, Marcussen, Markussen) 76 • Martensen 5 • Martinsen (Marthinsen) 20 

• Mathiasen (Mathiassen, Matiasen, Matthiasen) 145 • Mathisen (Mathiesen, Matiesen, Matisen, 

Matthiesen, Matthisen, Mattisen) 207 • Matzen 6 • Mikaelsen (Mekalsen, Micalsen, Michaelsen, 

Michalsen, Mikalsen) 35 • Mikkelsen (Mekkelsen, Micelsen, Michelsen, Mickelsen, Mikelsen) 782 • 

Miltersen 8 • Mogensen (Maagensen) 259 • Momsen 6 • Monsen (Maansen) 8 • Mortensen 

(Maartensen, Mordensen, Mortesen, Morthensen) 677 • Mouritsen (Mauritsen, Mauritzen, Moritzen, 

Mouridsen, Mouritzen) 36 • Nansen 8 • Nicolaisen (Nicholaisen, Nicolajsen, Nicolaysen, Nikolaisen, 

Nikolajsen) 62 • Nielsen (Neelsen, Neilsen, Nelsen, Nielsenn, Nielsn, Nielssen, Niielsen, Nilsen, Njelsen) 

11.052 • Nissen 532 • Offersen 12 • Olesen (Ollesen) 638 • Olsen (Oelsen, Ohlsen) 826 • 

Olufsen 10 • Ottesen 29 • Ottosen 14 • Otzen 5 • Outzen (Outsen) 8 • Ovesen (Ousen) 39 • 

Pallesen 52 • Pedersen (Peddersen, Pederesen, Pedesen) 5.836 • Peitersen (Pejtersen) 7 • 

Persen (Peersen) 10 • Petersen (Petersøn, Pettersen) 2.365 • Philipsen (Phillipsen) 13 • Poulsen 

(Paulsen, Polsen, Pouelsen, Povelsen, Povlsen) 1.209 • Rasmussen (Ramussen, Rasmusen, 

Rasmusssen) 2.941 • Salomonsen 9 • Samuelsen 5 • Sejersen (Seiersen) 27 • Severinsen 7 • 

Simonsen (Simmonsen) 284 • Sivertsen (Siversen, Syvertsen) 12 • Skovsen (Schousen, Skousen) 

16 • Sonnichsen 8 • Sorensen 16 • Steensen (Stensen) 31 • Steffensen (Stefensen, 

Stephensen) 78 • Stephansen (Stefansen) 18 • Svendsen (Schvensen, Svensen, Svenssen) 290 • 

Svenningsen 24 • Sørensen (Sörensen, Sørnsen, Sørrensen) 4.460 • Terkelsen (Therkelsen) 98 

• Theisen (Teisen, Theysen) 18 • Therkildsen (Terkildsen, Terkilsen, Therkilsen) 31 • Thomasen 

(Thomadsen, Thomassen, Thommasen, Tomasen, Tommasen, Tommassen) 126 • Thomsen (Tomsen) 

1.239 • Thorsen (Torsen) 58 • Thorvaldsen 10 • Thuesen (Thusen, Tuesen) 70 • Thulesen 

(Tullesen, Tuulsen) 15 • Thygesen (Thyesen, Thyssen, Tyesen, Tygesen) 85 • Thøgersen (Thøgesen, 

Tøgersen) 62 • Tobiasen 9 • Tommesen (Thomesen, Thommesen, Tomesen) 44 • Tonnesen 

(Thonnesen) 8 • Truelsen (Troelsen, Trulsen) 49 • Tuxen (Toxen) 7 • Tyggesen 6 • Tønnesen 

(Thønnesen) 19 • Udsen 23 • Vilhelmsen (Wilhelmsen) 20 • Villadsen (Villasen, Villassen, 

Willadsen) 58 • Villesen 10 • Villumsen (Willumsen) 23 • Vognsen (Wogensen) 11 • Aagesen 7. 

 

En del af de anførte variantformer udtrykker klare tastefejl, der er sket i forbindelse med 

digitaliseringen af Ft1880. Det gælder for eksempel formen Ebbeseb, der som tidligere nævnt er 

blevet henregnet til navnet Ebbesen, efter at formen er eftergået i faksimiledatabasen i AO. Det 

samme gælder for former som Hanse og Jense, der efter kontrol kan henføres til henholdsvis 

Hansen og Jensen. Navnet Lausten anses for at være opstået ved bortfald af s i 

konsonantophobningen i et oprindeligt *Laustsen, hvorfor dette navn er regnet til de 

patronymiske navne med mandlig endelse. Navnet er muligvis i brug som primærpatronym 
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dannet til Laurits i Lovns Sogn ved Aalborg, hvor gårdejer Laurits Andersen har en søn ved 

navn Anders Lausten Andersen. 

De ti sogne med de højeste andele af navnetypen fremgår af tabel 11, hvor det ses, at Sønder 

Stenderup ved Kolding endnu engang optræder helt i top. 42,02 % af sognets onomastiske profiler 

indeholder således et mandligt patronym som mellemnavn. Det er hele otte procent højere end 

tallene for Harboøre Sogn og Obbekær Sogn, der indtager de to følgende placeringer, men også her 

er det mere end hver tredje person i de to sogne, der er noteret med denne type mellemnavn i 

Ft1880. Endnu engang er topti-listen domineret af jyske sogne, da ni af sognene er beliggende i 

regionen, og heraf fire på Mors. De resterende fem jyske sogne fordeler sig til gengæld over hele 

det jyske fastlandsområde, da både Randers Amt, Ringkøbing Amt, Ribe Amt og Vejle Amt er 

repræsenteret på listen. Endelig optræder også Tranderup Sogn på Ærø, der med en frekvens på 

29,74 % indtager en placering som nummer ni. 

Med navnetypens høje andel af det samlede mellemnavnekorpus kan det ikke undre, at 

distributionen af mandlige patronymer (figur 11), i vidt omfang falder sammen med den samlede 

fordeling af mellemnavne (figur 3), og i endnu højere grad med den samlede fordeling af 

patronymiske mellemnavne (figur 10). Alligevel er der visse forskelligheder, hvilket igen særligt 

kommer til udtryk i en række sogne på den jyske hede, hvor de mandlige patronymer synes at 

være relativt mindre brugt end i størstedelen af de jyske områder. Også i det østlige Jylland og på 

Vestfyn synes navnetypen relativt at være mindre anvendt. 

 

Tabel 11:  
Oversigt over de ti sogne, hvor frekvensen er højest for mandlige patronymer som mellemnavn. 

 Sogn Amt Region 

Mellemnavnebærere 

Antal       Andel 

1 Sønder Stenderup Sogn Vejle Amt   Jylland 548 42,02 % 

2 Harboøre Sogn  Ringkøbing Amt   Jylland 442 34,10 % 

3 Obbekær Sogn Ribe Amt   Jylland 78 34,06 % 

4 Sundby Sogn Thisted Amt    Jylland (Mors) 171 32,26 % 

5 Løderup Sogn Thisted Amt    Jylland (Mors) 80 31,13 % 

6 Linde Sogn Randers Amt   Jylland 121 31,11 % 

7 Skallerup Sogn  Thisted Amt    Jylland (Mors) 111 30,25 % 

8 Vejstrup Sogn  Vejle Amt   Jylland 340 30,12 % 

9 Tranderup Sogn Svendborg Amt   Fyn (Ærø) 254 29,74 % 

10 Solbjerg Sogn  Thisted Amt    Jylland (Mors) 186 28,44 % 

  



 

 

 

139 

 

 

 

 

 

 

Figur 11: 
Kort over den samlede distribution af mandlige patronymer som 
mellemnavn i de enkelte sogne. Mellemnavnetypen er almindeligst i 
Jylland, særligt i Nordvestjylland, Østjylland og i grænseområdet mod 
Tyskland samt på Ærø, mens Sjælland gennemgående har lave 
frekvenser. 
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6.1.1 Jensen 

Med 13.559 forekomster er navnet Jensen som flere gange nævnt det almindeligste mellemnavn i 

Ft1880. Jensen er en patronymisk dannelse til mandsnavnet Jens, der ifølge DgP er en dansk 

udvikling af helgennavnet Johannes (DgP 1 sp. 681). At netop Jensen er det mest udbredte navn, 

er måske ikke så overraskende, da Jens har været blandt de mest udbredte fornavne omkring år 

1800 (Eggert 2009 s. 104), og samtidig har Jensen været det mest almindelige danske efternavn i 

en lang periode, indtil det for få år siden blev overgået af Nielsen i antal navnebærere (jf. Eggert 

2017b s. 87 ff. og kapitel 12.3). 

I Ft1880 optræder Jensen som mellemnavn i 1.457 sogne, og der ses en generel dominans af 

navnet i jyske sogne, særligt i Kronjylland og i Nordvestjylland, hvor Jensen er frekvent i Thy, på 

Mors og på halvøen Salling. Imidlertid er det sogn, hvor Jensen har den højeste frekvens 

beliggende i Aalborg Amt, da 16 af de 143 indbyggere i Aalborg Frue Landsogn bærer navnet, 

hvilket svarer til 11,19 % (jf. tabel 12). 

 

Tabel 12:  
Oversigt over de ti sogne, hvor frekvensen af mellemnavnet Jensen er højest. 

 Sogn Amt Region 

Mellemnavnebærere 

Antal       Andel 

1 Aalborg Frue Landsogn Aalborg Amt   Jylland 16 11,19 % 

2 Sundby Sogn Thisted Amt   Jylland (Mors) 45 8,49 % 

3 Kærby Sogn Randers Amt   Jylland 16 8,38 % 

4 Harre Sogn Viborg Amt   Jylland 32 7,86 % 

5 Tæbring Sogn Thisted Amt   Jylland (Mors) 19 6,33 % 

6 Linde Sogn Randers Amt   Jylland 24 6,17 % 

7 Hammelev Sogn Randers Amt   Jylland 24 6,06 % 

8 Albæk Sogn Randers Amt   Jylland 29 5,93 % 

9 Trans Sogn Ringkøbing Amt   Jylland 14 5,86 % 

10 Solbjerg Sogn Thisted Amt   Jylland (Mors) 37 5,66 % 

 

Figur 12 viser, hvordan mellemnavnet Jensen fordeler sig i Danmark. Sammenlignes dette kort 

med Eggerts kort over udbredelsen af Jens som første fornavn i folketællingen 1801/03 (Eggert 

2009 s. 106), ses visse sammenhænge, men også nogle ganske klare forskelle. Som fornavn er 

Jens i begyndelsen af 1800-tallet koncentreret i det nordlige Jylland og det nordvestlige Sjælland. 

I Ft1880 er Jensen som mellemnavn også fortrinsvist i brug i det nordlige Jylland, men mindre 

markant, end det er tilfældet med fornavnet Jens omkring 80 år tidligere. En væsentlig forskel er, 

at mellemnavnet Jensen ikke har en tilsvarende betydning i Himmerland og Vendsyssel, ligesom 

det ikke er specielt udbredt i det nordvestlige Sjælland.  
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Figur 12: 
Kort over den samlede distribution af mellemnavnet Jensen i de enkelte 
sogne. Det er klart, at Jensen særligt optræder i mellemnavneposition i 
Jylland og i særdeleshed i det nordvestlige hjørne og i området omkring 
Randers. Navnet findes tillige i de fleste sogne på Fyn og Sjælland, men 
her er gennemgående lavere frekvenser. 
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6.1.2 Hansen 

De 10.412 forekomster af navnet Hansen fordeler sig hovedsageligt i landets sydlige dele, hvor det 

særligt er i anvendelse på det sydlige Fyn, Det sydfynske Øhav og Sydjylland. Hansen er en 

patronymisk dannelse til mandsnavnet Hans, der er en tysk udvikling af helgennavnet Johannes 

(DgP 1 sp. 681 f.). Som mellemnavn findes Hansen i 1.191 sogne, og der er en generel tendens til, 

at navnet dominerer i sogne i områderne nærmest Tyskland. Som det fremgår af tabel 13 findes 

den højeste frekvens, 9,45 %, i det lollandske Løjtofte Sogn. Løjtofte er beliggende nær købstaden 

Nakskov, hvor der fra gammel tid har været handel med hansestæderne, ligesom bønderne i 

området havde ret til at sejle til Tyskland og sælge deres korn og handle varer som tømmer og 

tjære (Haugner 1944 s. 281 ff.). Nakskov indgår i Meldgaards studie over Dansk fornavneskik i 

1600-tallet (1982), og her er navnet Hans særdeles højfrekvent, hvilket sættes i forbindelse med 

handelsforbindelsen med Tyskland (Meldgaard 1982 s. 191). Topti-listen nedenfor domineres dog 

af ærøske sogne, hvor fem af øens syv sogne optræder. Dertil kommer endnu to sogne fra det 

fynske område, Sandholts-Lyndelse på Fyn og Magleby på Sydlangeland, mens Sønder Stenderup 

Sogn ved Kolding og landsognet til Sankt Katharine Kirke i Ribe fuldender topti-listen. 

 

Tabel 13:  
Oversigt over de ti sogne, hvor frekvensen af mellemnavnet Hansen er højest. 

 Sogn Amt Region 

Mellemnavnebærere 

Antal       Andel 

1 Løjtofte Sogn Maribo Amt   Lolland-Falster 29 9,45 % 

2 Tranderup Sogn Svendborg Amt   Fyn (Ærø) 68 7,96 % 

3 Marstal Købstad Svendborg Amt   Fyn (Ærø) 169 6,65 % 

4 Sankt Katharine Landsogn Ribe Amt   Jylland 23 6,01 % 

5 Marstal Landsogn Svendborg Amt   Fyn (Ærø) 111 5,48 % 

6 Sønder Stenderup Sogn Vejle Amt   Jylland 71 5,44 % 

7 Søby Sogn Svendborg Amt   Fyn (Ærø) 62 5,35 % 

8 Rise Sogn Svendborg Amt   Fyn (Ærø) 112 5,19 % 

9 Sandholts-Lyndelse Sogn Svendborg Amt   Fyn 19 5,04 % 

10 Magleby Sogn Svendborg Amt   Fyn (Langeland) 103 5,00 % 

 

I modsætning til Jensen er mellemnavnet Hansen koncentreret i det sydlige Danmark, og i 

særdeleshed i de sydvestlige egne (jf. figur 13). Denne distribution er ikke ulig den, der fremgår for 

navnet Hans i den nævnte undersøglese over almuens navne omkring år 1800 (Eggert 2009 s. 105 

f.), hvor udbredelsen dog i endnu højere grad er samlet i områder nær Tyskland. På Sjælland, 

Lolland-Falster og Bornholm er Hansen også mere i brug end Jensen. På Sjælland er Hansen dog 

ikke ligeså fremtrædende som mellemnavn i 1880, som fornavnet Hans er ved år 1800. 
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Figur 13: 
Kort over den samlede distribution af mellemnavnet Hansen i de enkelte 
sogne. Dette mellemnavn er særligt koncentreret i landets sydligere egne 
i områderne nær Tyskland. 
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6.1.3 Christensen og Kristensen 

Christensen og Kristensen er patronymiske dannelser til mandsnavnene Christen og Kristen, der er 

danske udviklinger af det latinske navn Christianus (DgP 1 sp. 794). Navnet Christensen optræder 

som mellemnavn 3.938 gange, og disse fordeler sig i 902 sogne, mens Kristensen findes i alt 2.005 

gange i 585 forskellige sogne. Der er komplekse aspekter på færde i forhold til distributionen af de 

to navnevarianter, da der er udpræget overensstemmelse over, hvor navnene er i brug som 

mellemnavne, men samtidig ses bemærkelsesværdige forskelligheder. Således er der en klar 

tendens til, at Christensen i højere grad end Kristensen er den form, der anvendes i byerne. 

Christensen optræder i alt 748 gange i 57 forskellige byer, mens Kristensen kun er noteret 30 

gange i 15 byer. Det svarer til, at 19 % af forekomsterne af Christensen findes i byer, mens dette 

er tilfældet for kun 1,5 % af Kristensen-forekomsterne. I København (Staden) findes Kristensen 

eksempelvis blot ni gange, mens Christensen her er noteret 146 gange. I købstæder som Randers 

og Skagen er Christensen anført som mellemnavne henholdsvis 56 og 34 gange, hvilket modsvarer 

0,43 % og 1,74 % af navnebærerne i disse byer, mens Kristensen blot er noteret to gange i 

Randers, svarende til 0,02 %, og slet ikke i Skagen. Det kan tænkes, at formen med Ch- har været 

anset som ‘finere’ end formen med K-, hvorfor borgerne i byerne har hældt mere til Christensen. 

Dette er dog blot formodninger, og det ville derfor være nyttigt at undersøge eventuelle sociale 

forskelle i brugen af Christensen og Kristensen nærmere, hvilket desværre ikke har været muligt i 

forbindelse med denne undersøgelse. 

Af tabel 14, der viser topfem-lister over sogne med de højeste frekvenser af de to navne, 

fremgår det, at de særligt er i brug i de nordvestjyske egne af Danmark. Umiddelbart synes det at 

være i de samme egne, at navnevarianterne er i brug. Således er det i Vester Assels Sogn på Mors, 

at Christensen med 7,21 % opnår den højeste frekvens, mens det er i Dragstrup Sogn, der er 

beliggende blot omkring 15 kilometer nord for Vester Assels, at Kristensen med 6,44 % opnår den 

højeste frekvens. Flere morsingske sogne optræder på de to topfem-lister, nemlig Rakkeby Sogn 

for Christensen og Lødderup Sogn, Elsø Sogn og Øster Jølby Sogn for Kristensen. Dette kan tyde 

på, at det i høj grad er skriverne i de enkelte sogne, der har haft bestemte præferencer i forhold til 

stavemåden, men at Christensen og Kristensen her er anset som samme navn. Dette understøttes 

af, at navnet Christensen slet ikke forekommer som mellemnavn i Dragstrup Sogn, mens 

Kristensen i Vester Assels blot opnår en frekvens på 0,75 %. Ved et eftersyn i faksimiledatabasen 

for Vester Assels Sogn viser det sig, at alle forekomster af navnet Kristensen, tre i alt, er 

nedskrevet på samme tællingsliste og af samme person. 
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Tabel 14:  
Oversigt over de fem sogne, hvor frekvensen af mellemnavnevarianterne Christensen (øverst) og Kristensen 
(nederst) er højest. 

Ch- Sogn Amt Region 

Mellemnavnebærere 

Antal       Andel 

1 Vester Assels Sogn Thisted Amt   Jylland (Mors) 34 7,21 % 

2 Torup Sogn Thisted Amt   Jylland (Thy) 21 7,02 % 

3 Harboøre Sogn Ringkøbing Amt   Jylland 9 5,40 % 

4 Lem Sogn Randers Amt   Jylland 15 5,14 % 

5 Rakkeby Sogn Thisted Amt   Jylland (Mors) 25 4,70 % 

K-     

1 Dragstrup Sogn Thisted Amt   Jylland (Mors) 19 6,44 % 

2 Lødderup Sogn Thisted Amt   Jylland (Mors)) 14 5,45 % 

3 Elsø Sogn Thisted Amt   Jylland (Mors) 17 5,15 % 

4 Øster Jølby Sogn Thisted Amt   Jylland (Mors) 10 3,91 % 

5 Gimming Sogn Randers Amt   Jylland 15 3,36 % 

 

Sammenlignes den geografiske fordeling, som den kan udledes af punktkortene for Christensen 

(figur 14) og Kristensen (figur 15), ses også en udpræget ensartet distribution af navnene, da det 

ofte er i de samme områder, at koncentrationerne af navnene er høje. Således er både Christensen 

og Kristensen ganske frekvente i stort set hele det østjyske område, fra Mariager Fjord i nord til 

Kolding-egnen i syd, dog i mindre grad i et område syd og sydvest for Aarhus. Også i Thy og på 

Mors er begge navne frekvente, men på Mors, ser det ud til, at Kristensen særligt dominerer på 

den nordlige del af øen, mens Christensen mere er i brug på Sydmors. Her er snarest tale om 

tilfældigheder i fordelingen af skrivere med præferencer i forhold til Ch- eller K-, men det kan ikke 

afvises, at der undertiden skelnes bevidst mellem formerne, som der er indikationer for i byerne. 

Netop i byerne er der som redegjort for en klar forskel i brugen af Christensen og Kristensen, 

hvilket på punktkortene særligt bemærkes ved København, men også ved en række andre byer 

som eksempelvis Odense, Randers, Skagen, Viborg, Aalborg og Aarhus kommer dette til udtryk. 

Også på Ærø er der forskel i brugen af de to navne, da punkterne for Christensen ligger så tæt, at 

øen nærmest er dækket. Her er Kristensen også relativt frekvent, men langt fra i samme grad. Ved 

et eftersyn i nogle ærøske sogne er det hovedindtrykket, at denne spredning skyldes skrivernes 

præferencer, snarere end en bevidst sondring mellem de to navnevarianter. 

På Sjælland er hverken Christensen eller Kristensen særlig brugt, hvilket er i overensstemmelse 

med spredningen af mandsnavnet Christen (inklusive Kristen) omkring år 1800 (Eggert 2009 s. 

107 f.). Den mest markante forskel mellem spredningen af mandsnavnet Christen ved år 1800 og 

mellemnavnene Christensen og Kristensen i 1880 er, at Christen er relativt lavfrekvent i de 

østjyske områder.  
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Figur 14: 
Punktkort over forekomster af mellemnavnet Christensen. Denne form er 
meget almindelig i København, på Ærø og i flere jyske egne, hvor særligt 
området ved Mariager Fjord i Østjylland og det nordvestlige hjørne med 
Mors og Thy træder frem. 



 

 

 

147 

 

 
  

Figur 15: 
Punktkort over forekomster af mellemnavnet Kristensen. Denne form er 
langt mindre fremtrædende i København, end det er tilfældet for 
Christensen (figur 14), og også på Ærø er der længere imellem de enkelte 
punkter. I Jylland er koncentrationerne hovedsageligt i de samme egne 
som Chirstensen, nemlig ved Mariager Fjord og i Nordvestjylland. 
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6.1.4 Rasmussen 

Det sidste mandlige patronym, der her skal fokuseres på, er Rasmussen. Navnet er dannet til 

mandsnavnet Rasmus, der er en dansk udvikling af helgennavnet Erasmus (DgP 1 sp. 246). I 

Ft1880 optræder Rasmussen som mellemnavn 2.941 gange i 654 forskellige sogne. Topti-listen 

over de enkelte sognes frekvens for Rasmussen domineres af det sydfynske område, da de syv 

sogne med de højeste frekvenser alle er beliggende her (tabel 15). På Avernakø i Det sydfynske 

Øhav bærer 3,76 % af indbyggerne mellemnavnet Rasmussen, mens de øvrige sydfynske sogne 

findes på Ærø, Langeland og på Fyn. De nederste placeringer på topti-listen udgøres af jyske 

sogne, nemlig Agri Sogn på Mols, Skarresø Sogn på Djursland og Sønder Årslev Sogn ved Aarhus. 

 

Tabel 15:  
Oversigt over de ti sogne, hvor frekvensen af mellemnavnet Rasmussen er højest. 

 Sogn Amt Region 

Mellemnavnebærere 

Antal       Andel 

1 Avernakø Sogn Svendborg Amt   Fyn 13 3,76 % 

2 Marstal Landsogn Svendborg Amt   Fyn (Ærø) 62 3,06 % 

3 Sandholts-Lyndelse Sogn Svendborg Amt   Fyn 11 2,92 % 

4 Rise Sogn Svendborg Amt   Fyn (Ærø) 58 2,69 % 

5 Simmerbølle Sogn Svendborg Amt   Fyn (Langeland) 15 2,52 % 

6 Strynø Sogn Svendborg Amt   Fyn 18 2,33 % 

7 Øster Hæsinge Sogn Svendborg Amt   Fyn 13 2,32 % 

8 Agri Sogn  Randers Amt   Jylland 15 2,28 % 

9 Skarresø Sogn  Randers Amt   Jylland 8 2,25 % 

10 Sønder Årslev Sogn Aarhus Amt   Jylland 10 2,17 % 

 

I den omtalte undersøgelse over almuens navne omkring år 1800 har mandsnavnet Rasmus en 

iøjnefaldende spredning, da navnet er koncentreret i et bælte, der strækker sig fra Norddjursland, 

ned gennem Østjylland, over Fyn og de sydfynske øer til Lolland-Falster (Eggert 2009 s. 107 f.). 

Denne spredning af navnet går igen i Rasmussen som mellemnavn i Ft1880, hvilket fremgår af 

figur 16). Dette område falder nogenlunde sammen med Aarhus Stift og Odense Stift, hvorfor en 

form for tilknytning mellem noget kirkeligt liturgisk og navnets udbredelse synes oplagt. Det kan 

tænkes, at der i de to stifter har været en særlig forbindelse til Sankt Erasmus, der tilhører 

gruppen af nødhjælpere, der særligt blev dyrket i senmiddelalderen. Det står imidlertid hen i det 

uvisse, om der vitterlig er sådan en forbindelse (jf. Meldgaard 1992). Ingen kirker i området, eller i 

Danmark overhovedet, er dedikeret til Sankt Erasmus, hvilket må ses i lyset af, at helgenkulten 

omkring ham særligt har været udbredt på et tidspunkt, hvor kirkerne generelt har været 

færdigbyggede (Jørgensen 1909 s. 115).   
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Figur 16: 
Kort over den samlede distribution af mellemnavnet Rasmussen i de 
enkelte sogne. Dette mellemnavn har en kuriøs fordeling, der strækker 
sig i et bælte fra Djursland ned over det østlige Jylland og Fyn til 
Lolland-Falster. 
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6.2 Kvindelige patronymer 

De kvindelige patronymer, der har endelsen -datter, er langt mindre udbredt end de netop omtalte 

mandlige patronymer. Til kategorien henregnes 968 løbenavne, hvilket er næsten hundrede gange 

færre end det samlede antal af mandlige patronymer. Navnene fordeler sig på 37 forskellige 

stavevariationer, der her er samlet under følgende 29 leksikalske navne: 

 

Andersdatter 60 • Andreasdatter 9 • Christensdatter (Chrestensdatter) 39 • 

Christiansdatter 10 • Hansdatter 102 • Henriksdatter 6 • Iversdatter 6 • Jacobsdatter 

(Jakobsdatter) 8 • Jensdatter 153 • Jeppesdatter 5 • Johannesdatter 5 • Johansdatter 7 • 

Jørgensdatter 68 • Knudsdatter 6 • Kristensdatter 27 • Larsdatter 42 • Laursdatter 5 • 

Madsdatter (Masdatter) 31 • Mikkelsdatter 7 • Mogensdatter 5 • Mortensdatter 13 • 

Nielsdatter (Nilsdatter) 116 • Olsdatter (Olesdatter) 17 • Pedersdatter 98 • Petersdatter 11 • 

Poulsdatter (Povlsdatter) 21 • Rasmusdatter 41 • Svendsdatter (Svensdatter) 11 • 

Sørensdatter (Sørrensdatter) 39. 

 

Det kan overraske, at denne navnetype ikke er mere udbredt som mellemnavn. Da det i 1829 blev 

påbudt, at når et pigebarn blev navngivet med et patronymisk efternavn, da skulle det være 

dannet med endelsen -sen, måtte dette ikke alene føles som et indgreb i individets frie valg, men 

også ganske aparte at en pige pludselig skulle navngives som om, hun var søn af nogen. 

Primærpatronymet er i sin oprindelse mere end et navn, da det i sit indhold beskriver noget, 

navnebæreren er. Karen Jensdatter ikke bare hedder dette, men hun er vitterligt datter af Jens. 

Efter 1829 er der imidlertid opstået disharmoni i patronymets indhold og virkeligheden, da Karen 

nu skulle hedde Karen Jensen, selvom hun jo ikke har været søn af Jens. Navnerestriktionen har 

kun omfattet efternavne, hvorfor der intet har været til hinder for, at pigebørn kunne navngives 

med et primærpatronym i mellemnavneposition som for eksempel Karen Jensdatter Skov, således 

at den identitetsfaktor, primærpatronymer har udtrykt ved at relatere individets navn til et 

medlem af den nærmeste familie, nemlig faderen, kunne bevares. Alligevel har kun 968 kvinder 

et -datter-navn som mellemnavn, mens 1.463 kvinder bærer et -sen-navn som mellemnavn. 

Det almindeligste kvindelige patronym er Jensdatter der optræder som mellemnavn 153 gange, 

og herefter følger Nielsdatter med 116 navnebærere, Hansdatter med 102 og Pedersdatter med 98. 

Det er således navne dannet til de samme mandsnavne, der dominerer her, som det var tilfældet 

med de mandlige patronymer (kapitel 6.1). Jørgensdatter er med 68 forekomster på femtepladsen 

over de kvindelige patronymiske navne, men på listen over mandlige patronymer er Jørgensen blot 

placeret som nummer 13. Topti-listen fuldendes af Andersdatter med 60 forekomster, Larsdatter 

med 42, Rasmusdatter med 41 samt Christensdatter og Sørensdatter med 39 navnebærere hver. 

Den geografiske fordeling af kvindelige patronymer er spredt. I Horne Sogn på Sydfyn bærer 

7,07 % af den samlede befolkning et mellemnavn af denne type, hvilket er den højeste frekvens 

denne navntype opnår (jf. tabel 16). Den næsthøjeste frekvens på 5,45 % findes i Heldum Sogn i 
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Vestjylland, mens Øster Jølby Sogn på Mors med 3,13 % indtager tredjepladsen. Yderligere fire 

sogne, Øster Snede Sogn ved Vejle, Læsten Sogn ved Viborg, Værløse Sogn på Sjælland og 

Hansted Sogn i Thy opnår frekvenser over to procent. Med hensyn til Værløse Sogn må der endnu 

engang mindes om, at den høje frekvens her skyldes, at der i den mekaniske databehandling ikke 

kunne tages hensyn til en særlig fejlkilde, der kan opstå, når der i forbindelse med 

digitaliseringen af folketællingen er tilføjet supplerende oplysninger (jf. kapitel 4.2.3). 

 

Tabel 16:  
Oversigt over de ti sogne, hvor frekvensen er højest for kvindelige patronymer som mellemnavn. 

 Sogn Amt Region 

Mellemnavnebærere 

Antal       Andel 

1 Horne Sogn Svendborg Amt Fyn 188 7,07 % 

2 Heldum Sogn Ringkøbing Amt Jylland 3 5,45 % 

3 Øster Jølby Sogn Thisted Amt Jylland (Mors) 8 3,13 % 

4 Øster Snede Sogn Vejle Amt Jylland 49 2,96 % 

5 Læsten Sogn Viborg Amt Jylland 6 2,41 % 

6 Værløse Sogn Københavns Amt Sjælland 34 2,21 % 

7 Hansted Sogn Thisted Amt Jylland (Thy) 4 2,08 % 

8 Korning Sogn Vejle Amt Jylland 12 1,82 % 

9 Vesterø Sogn Hjørring Amt Jylland (Læsø) 16 1,43 % 

10 Vordingborg Landsogn Præstø Amt Sjælland 28 1,34 % 

 

I Horne Sogn bæres denne type mellemnavn hovedsageligt af gifte kvinder, mens de er sjældnere 

ved børn, og det er mit klare indtryk, at der generelt er tale om primærpatronymer, når børn er 

navngivet med et kvindeligt patronym som mellemnavn. Af og til findes dog mere kuriøse tilfælde, 

som eksempelvis Karen Mortensdatter Jørgensen, der står opført som barn af Jørgen Jørgensen 

og Johanne Henriksdatter Skytte. Sidstnævnte må dog være Karens stedmoder, da der i sognets 

kirkebog ved Karens dåb er registreret en Ane Marie Hansen hustru til Jørgen og moder til 

dåbsbarnet (KM Horne). Motivet for navnet Mortensdatter kan ikke udledes af Ft1880, og heller 

ikke kirkebogen vidner herom, men det synes oplagt, at navnet skyldes fuld opkaldelse efter en 

Karen Mortensdatter, men hvem præcis det drejer sig om må stå hen i det uvisse. 

Patronymiske navne med kvindelig endelse optræder i alt i 332 sogne, og som det fremgår af 

figur 17 er koncentrationerne endnu engang i Jylland, og i særdeleshed i området ved Hanherred, 

Mors, Thy, Østjylland samt på det sydvestlige Fyn. Det bemærkes, at der på Ærø, hvor de 

mandlige patronymer er særdeles højfrekvente som mellemnavne, ikke findes et eneste kvindeligt 

patronym som mellemnavn. På Sjælland og Lolland-Falster er navnetypen kun sporadisk 

optegnet, og det samme gør sig gældende på Bornholm, hvor navnetypen findes i tre sogne.  
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Figur 17: 
Kort over den samlede distribution af kvindelige patronymer som 
mellemnavn i de enkelte sogne. Der er gennemgående tale om lave 
frekvenser, men mellemnavnetypen er almindeligst i Nordvestjylland og i 
store dele af Østjylland. Også i flere fynske sogne optræder kvindelige 
patronymer som mellemnavn. 
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6.3 Svenske patronymer 

Patronymiske mellemnavne med endelsen -son (og sjældnere -zon) er som nævnt i kapitel 4.4.1 

anset for at være svenske patronymer. Undertiden optræder disse navne ikke i ren svensk form, 

da bogstavet ö kan være fordansket, som det ses i Jønsson. Undersøgelsen tæller i alt 182 

løbenavne, der er henført til denne kategori, og de fordeler sig på 29 stavevariationer af navne, der 

er samlet i følgende ti leksikalske navne: 

 

Anderson (Andersson) 23 • Bengtson (Bengson, Bengtsson) 7 • Bentzon (Benson, Benzon) 15 • 

Brorson 16 • Clauson 11 • Jønsson (Jønson, Jönsson) 17 • Larson (Larsson) 8 • Nilson 

(Nelson, Nielson, Nielsson, Nilsson) 35 • Olsson (Olson) 10 • Person (Peerson, Pehrson, Pehrsson, 

Perhson, Persson, Phersson) 40. 

 

Det hyppigste af de svenske patronymer er navnet Person, der i alt er noteret 40 gange, og derefter 

følger navnene Nilson med 35 navnebærere, Anderson med 23, Jønsson med 17 og Brorson med 

16. Navnebærerne er hovedsageligt voksne mænd, der er født i Sverige, og kun meget sjældent er 

et dansk sogn anført som en navnebærers fødested. 

Som det fremgår af punktkortet med navnetypens forekomster (figur 18), er de svenske 

patronymer særligt koncentreret omkring København, hvor hele 117 af de 182 navnebærere har 

opholdt sig på folketællingsdagen. Det er måske ikke så overraskende, når hovedstadens 

placering nær det svenske rige tages i betragtning. Foruden København (Staden) optræder de 

svenske patronymer i 50 sogne, men udover i København og de to næststørste byer, Aarhus og 

Odense, hvor navnetypen er registreret henholdsvis tre og fem gange, optræder de aldrig mere end 

to gange i et enkelt sogn. Alligevel synes der at være en lille koncentration på Bornholm, hvor ti 

personer er registreret med svenske patronymer som mellemnavne. De resterende navnebærere er 

hovedsageligt fordelt på Sjælland og i Østjylland, mens de svenske patronymer er 

bemærkelsesværdigt sjældne i det nordvestlige og sydlige Jylland, hvor mellemnavne generelt er 

hyppigst. 
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Figur 18: 
Punktkort over forekomster af svenske patronymer som mellemnavn. 
Denne mellemnavnetype forekommer hovedsageligt i København, mens 
den er mere sporadisk i resten af landet, dog med en lille koncentration 
på Bornholm. 
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6.4 Genitivspatronymer 

Et fåtal af navne regnes til kategorien af ‘genitivspatronymer’. Det drejer sig om i alt 31 løbenavne, 

der fordeler sig på fire stavevariationer og ligeså mange leksikalske navne: 

 

Arentz 6 • Carstens 7 • Peders 5 • Tetens 13. 

 

Af navnene i denne lille gruppe skal jeg her blot komme ind på navnet Peders, der optræder i alt 

fem gange i undersøgelsens navnekorpus. Blot i et enkelt tilfælde synes der entydigt at være tale 

om, at mellemnavnet er dannet som et primærpatronym ved faderens navn i genitiv. Det er 

tilfældet hos Christen Peders Hansen, der er søn af Peder Hansen i Lindelse Sogn på Langeland. 

Hos de resterende fire navnebærere har faderen enten et anden navn end Peder eller faderens 

navn er ubekendt. 

6.5 Øvrige patronymer 

Denne kategori består af en kort række af patronymiske navne, der ikke kan henregnes til de 

foregående kategorier. I alt henregnes 33 løbenavne til denne restkategori, og de fordeler sig på 

seks stavevariationer over disse fem leksikalske navne: 

 

Bartholdy (Bartoldy) 8 • Fasting 6 • Harding 6 • Lemming 6 • Mertz 7 
 

Det er ganske forskelligartede navne, der optræder her. Således er navnet Bartholdy en 

patronymisk dannelse i latiniseret genitivform af mandsnavnet Barthold, der på dansk tidligt har 

udviklet sig til Bertel, hvorved Barholdy kan “oversættes” til Bertelsen. Navnene Fasting, Harding 

og Lemming er alle frisiske patronymer. Navnet Mertz kan være en patronymisk dannelse til 

mandsnavnet Martin og er her anset som sådan, men det er tvivlsomt, om dette virkelig gør sig 

gældende på dansk grund. 

6.6 Casestudies over patronymer 

I det følgende rettes fokus igen mod de to casestudies, der udgøres af henholdsvis ti købstæder og 

ti landsogne fordelt i hele landet samt fire sammenhængende områder på øerne Bornholm, Læsø, 

Mors og Ærø. 

6.6.1 Patronymer i repræsentative sogne 

I de ti købstæder er det mellem 1,72 % og 11,01 % af befolkningen, der har et patronymisk 

mellemnavn, hvilket fremgår af tabel 17. Overordnet ses der her et lignende mønster, som 

tidligere redegjort for i forbindelse med mellemnavnebrugen generelt. Ribe, Fåborg og Svaneke er 

de tre købstæder, der har de højeste frekvenser, mens de laveste findes i de sjællandske sogne, 

Holbæk og Store Heddinge. I Fåborg og Ribe har henholdsvis 2,32 % og 2,24 % af kvinderne et 
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patronymisk mellemnavn, men ellers når frekvensen for kvinder ikke over 1 %. Dog må det 

bemærkes, at der er kvinder med mellemnavne i alle ti byer. For mændenes vedkommende er det 

mellem 2,85 % og 21,13 %, der bærer et mellemnavn. 

 

Tabel 17:  
Oversigt over andelen af patronymiske mellemnavne i de ti udvalgte købstæder. 

 
Købstad 

Antal 
navnebærere 

Mellemnavne (Patronymer) 
 Antal               Andel 

Kvinder 
Antal       Andel 

Mænd 
Antal       Andel 

Holbæk 3.203 55 1,72 % 11 0,66 % 44 2,85 % 

Store Heddinge 1.531 29 1,89 % 1 0,13 % 28 3,80 % 

Svaneke 1.248 68 5,37 % 6 0,91 % 62 10,54 % 

Maribo 2.357 53 2,25 % 6 0,49 % 47 4,17 % 

Bogense 1.890 44 2,33 % 9 0,90 % 35 3,93 % 

Fåborg 3.480 206 5,92 % 41 2,32 % 165 9,64 % 

Ebeltoft 1.299 62 4,77 % 5 0,76 % 57 8,91 % 

Nibe 1.438 71 4,94 % 5 0,66 % 66 9,73 % 

Ribe 3.843 423 11,01 % 46 2,24 % 377 21,13 % 

Sæby 1.402 71 5,06 % 4 0.53 % 67 10,37 % 

 

Selvom de patronymiske mellemnavne overordnet følger samme mønster som mellemnavne 

generelt, ses der alligevel betragtelige forskelle på, hvor stor en andel patronymerne udgør af den 

samlede mellemnavnemasse i de enkelte købstæder. Patronymerne spiller den største rolle i 

Ebeltoft, hvor 62 af 68 mellemnavne er regnet til denne kategori, hvilket svarer til 91,2 % af 

mellemnavnene. I Ribe har 423 af 486 mellemnavnebærere, svarende til 87,0 %, et patronymisk 

mellemnavn, og i Fåborg 206 af byens 240 mellemnavnebærere, hvilket svarer til 85,8 %. Det er 

interessant, at den anden fynske købstad, Bogense, er blandt de byer, hvor patronymer udgør den 

mindste andel af den samlede mellemnavnemasse. Her er 42 af 68 noterede mellemnavne, 

patronymiske, hvilket svarer til 64,7 %. Kun i Store Heddinge, hvor 64,4 % af mellemnavnene er 

patronymiske, er andelen lavere. Samlet set er 1.070 af de 1.337 mellemnavne, der er noteret i 

købstæderne, patronymiske, hvilket svarer til 80,0 % af det samlede mellemnavnestof. 

I landsognene er 501 af de 559 mellemnavne patronymiske navne, hvilket procentvist er en del 

mere end i byerne, da det svarer til 89,6 %. Dette kunne tolkes som en indikation for, at der i 

landsogne har været et større ønske om at bevare en navngivningspraksis lig den traditionelle, 

men med en tilføjelse af det faste slægtsnavn, som det blev påbudt i forbindelse med de tidligere 

omtalte navnerestriktioner. Der er dog ingenlunde en signifikant tendens. Som det fremgår af 

tabel 18, der viser andelen af de patronymiske mellemnavne i de ti udvalgte landsogne, er det her 

mellem 0,49 % og 20,64 % af indbyggerne, der bærer patronymiske mellemnavne. Det er 

imidlertid kun sognet Ødis, der opnår så højt et tal. I Hansted Sogn, der er det sogn med den 
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næsthøjeste andel, er det 13,11 % af befolkningen, der har et patronymisk mellemnavn, og i 

resten af landsognene overstiger frekvensen ikke 5 %. Det er i høj grad på grund af Ødis Sogn, at 

den samlede frekvens er så høj i landsognene. Ses der bort fra Ødis er tendensen nemlig ganske 

anderledes, da 158 af de øvrige sognes 195 mellemnavnebærere har et patronymisk navn, hvilket 

svarer til 81,0 %. Altså kun et procentpoint højere, end hvad der forekommer i byerne. 

 

Tabel 18: 
Oversigt over andelen af patronymiske mellemnavne i de ti udvalgte landsogne. 

 
Landsogn 

Antal 
navnebærere 

Mellemnavne (Patronymer) 
 Antal               Andel 

Kvinder 
Antal       Andel 

Mænd 
Antal       Andel 

Glostrup 1.233 6 0,49 % 2 0,33 % 4 0,64 % 

Skellebjerg 610 10 1,64 %   10 3,19 % 

Bodilsker 1.288 54 4,19 %   54 8,75 % 

Maglebrænde 626 17 2,72 %   17 5,43 % 

Revninge 478 5 1,05 % 2 0,82 % 3 1,29 % 

Søby 400 15 3,75 % 4 1,97 % 11 5,58 % 

Hansted 192 25 13,11 % 4 3,88 % 21 23,60 % 

Kvorning 352 17 4,83 % 5 3,03 % 12 6,42 % 

Sønder Borris 178 6 3,37 % 2 2,04 % 4 5,00 % 

Ødis 1.676 346 20,64 % 39 4,76 % 307 35,86 % 

 

Også i landsognene er der stor forskel i brugen af patronymiske navne de to køn imellem. I 

sognene Bodilsker, Maglebrænde og Skellebjerg findes ingen kvinder med patronymiske 

mellemnavne, og i de øvrige sogne er det kun imellem 0,33 % og 4,76 % af kvinderne, der bærer et 

patronymiske mellemnavn. Hos mændene optræder navnetypen i alle ti sogne, men den 

frekvensmæssige andel spænder helt fra 0,64 % i Glostrup til 35,86 % i Ødis. De patronymiske 

mellemnavne er i alle ti sogne mere frekvente blandt mænd end kvinder, men den relative forskel 

mellem kønnene er meget ulig. Det kommer særligt til udtryk i de jyske sogne, hvor der i Kvorning 

er omtrent dobbelt så stor en andel af mænd med mellemnavne, end kvinder, mens der i Ødis er 

syv gange så mange mænd, der bærer navnetypen. 

For at opnå indsigt i primærpatronymernes betydning i mellemnavnebrugen i 1880 har jeg 

undersøgt de patronymiske mellemnavne hos hjemmeboende børn i alderen 0–15 år i et par 

udvalgte købstæder og landsogne. Det kunne naturligvis være optimalt at inddrage et bredere 

aldersspænd, men dette er kun muligt ud fra folketællingen alene, når den voksne navnebærer 

fortsat er hjemmeboende og faderen er i live, eller hvis faderen bor i for eksempel aftægt hos 

navnebæreren, og selv da er sondringen vanskelig. 

I købstaden Holbæk på Sjælland er 13 hjemmeboende børn noteret med patronymiske 

mellemnavne, og samtlige af disse er sekundærpatronymer. I tre tilfælde er der overensstemmelse 
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mellem navnebærerens mellemnavn og moderens fødenavn, hvilket eksempelvis ses hos Anders 

Jensen Andersen, der er søn af Ane Marie Andersen med fødenavnet Jensen, og hos Christen 

Olsen Dahl Clausen Sørensen, der er søn af Oline Christiane Sørensen, der er anført med 

fødenavnet Clausen. Bemærk at Christen er registreret med ikke mindre end tre mellemnavne og 

med i alt tre patronymiske navne. En søskendeflok på syv er alle anført med mellemnavnet 

Jensen, hvilket faderen, Christian Gotheilf Jensen Thorsager, også bærer. De øvrige patronymiske 

navne hos børnene i Holbæk er ikke sammenfaldende med mellem-, efter- eller fødenavne hos 

forældre. I den fynske købstad Bogense har 11 hjemmeboende børn patronymiske mellemnavne. 

Hos brødreparret Rasmus og Christian Jørgensen Møllebjerghus, der er sønner af Jørgen Larsen, 

er mellemnavnene primærpatronymiske. Hos et andet brødrepar er det kun den ældste, Jørgen 

Rasmussen Jørgensen, der bærer et muligt primærpatronym, mens lillebroderen Poul Nielsen 

Jørgensen, ligeledes bærer et patronymisk mellemnavn, men dette er ikke dannet til faderens 

fornavn. Motivet bag navnet Rasmussen kan imidlertid også være hentet fra moderens side, da 

dette er anført som hendes fødenavn. Hos tre brødre er faderens mellemnavn, Sørensen, gået i arv 

sammen med efternavnet Balle. Hos de resterende fire navnebærere i Bogense er det ikke muligt 

at sige noget om motivet bag mellemnavnet ud fra folketællingen alene. Den sidste købstad, der 

her tages under behandling, er Nibe i Jylland, hvor 14 hjemmeboende børn er noteret, og også her 

er brugen af patronymiske mellemnavne ganske heterogen. Jacob Nielsens ældste søn Niels 

Jacobsen Nielsen er således navngivet efter, hvad der ser ud til at være det traditionelle 

navngivningsmønster, opkaldt efter sin farfar i fornavnet og med et primærpatronym, men dertil 

et sekundærpatronym som efternavn. Primærpatronymer går dog ikke igen hos nogen af Niels’ fire 

yngre brødre og søstre. I Nibe findes også eksempler på, at faderen bærer et mellemnavn, der 

videregives til børn. Det er for eksempel tilfældet hos Niels Jensen Christensen, hvis sønner står 

anført med navnene Niels Christian og Mathias Larsen Jensen Christensen, mens hans tre døtre 

ikke er anført med mellemnavne. For størstedelen af de patronymiske mellemnavne i den jyske 

købstad kan motivet bag ikke udledes af Ft1880 alene, da der er tale om plejebørn, faderløse eller 

børn, hvor ingen sammenhæng mellem forældrenes navne og børnenes mellemnavne findes. 

Rettes fokus imod landsognet Skellebjerg, hvor der optræder ti personer med patronymiske 

mellemnavne, ses det, at syv af disse ti personer er børn i alderen 0–15 år. Dette kan muligvis ses 

som en indikation for, at mellemnavnet er på vej i brug i området, men dette er kun gisninger. Det 

er imidlertid vanskeligt at sige meget om motiverne bag mellemnavnene hos de syv børn. Et 

plejebarn og en tjenestedreng er ikke opskrevet ved forældrene. Holger Johannesen Bruun har 

dog givet sit mellemnavn videre til sønnen Jens Peder Johannesen Bruun, mens der muligvis er 

tale om et primærpatronym hos Jens Hansen Jensen, der er søn af Hans Jensen. Moderen er dog 

anført med navnet Hansen, hvorfor motivet også kunne være herfra. I Søby på Fyn er otte børn 

noteret med navnetypen, men fem af disse er enten tjenestefolk eller plejebørn, hvorfor deres 

forældre ikke kendes. De sidste tre navnebærere består af en søskendeflok, der alle er navngivet 
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med Nielsen som mellemnavn, der er et primærpatronym dannet til faderen Niels Pedersens 

fornavn. Det sidste sogn der her skal siges noget om er Kvorning i Jylland. Her findes seks børn 

med patronymiske mellemnavne, hvoraf de to er primærpatronymer. Det drejer sig om Christene 

Madsen Ostenfeldt, der er datter af Mads Jensen Ostenfeldt, og også Martine Jensen Flarup, der 

er datter af Jens Andersen. Martine er i øvrigt den eneste pige i en søskendeflok på tre, men også 

den eneste, der er anført med et mellemnavn. Det bemærkes, at de to piger har patronymiske 

mellemnavne med den mandlige endelse -sen. 

Materialet er ikke særligt stort, når der kun tages hensyn til personer i alderen 0 til 15 år i de 

netop gennemgåede sogne. Ikke desto mindre synes der at være klare tendenser til, at brugen af 

patronymiske mellemnavne er yderst kompleks. Primærpatronymer er bestemt i brug, men de er 

på ingen måde foretrukket som mellemnavn i denne generation. I et kort afsnit om efternavne 

skriver Rikard Hornby om navnerestriktionerne i 1800-tallet, at “[f]lere steder i landet brugte 

mange en lang tid det virkelige fadernavn som en art mellemnavn…” (Hornby 1978 s. 78). Dette 

synes ikke umiddelbart at være tilfældet i dette casestudy over købstæder og landsogne. Det kan 

naturligvis ikke udelukkes, at det vitterligt har forholdt sig som Hornby skriver, men i så fald 

synes denne skik at være under afvikling. Samtidig er resultatet vidnesbyrd om, at mellemnavnet 

i tiden omkring år 1880 har udtrykt en anden form for identitetsmarkering, end hvad der kunne 

være forventeligt. Mellemnavnet relaterer sig ofte til familien, men ofte på anden vis end ved at 

knytte navnebæreren til faderen, som primærpatronymet har gjort. 

 

6.6.2 Patronymer på øerne 

De patronymiske mellemnavne forekommer hos mellem 5,79 % og 29,45 % af befolkningen i de 

fire ø-områder, hvilket fremgår af tabel 19. De laveste frekvenser findes på Bornholm og Læsø, 

mens navnetypen er væsentlig mere i brug på Ærø og i særdeleshed på Mors. Netop på Mors ses 

også en stor andel af kvinder med patronymiske navne, da hver femte kvinde her bærer et 

mellemnavn af denne type. På Læsø er dette tilfældet hos lidt under 4 %, og på Bornholm og Ærø 

findes navnetypen hos færre end 1 % af kvinderne. Hos mændene er frekvensen omkring 11 % på 

både Bornholm og Læsø, mens mere end 38 % af de mandlige navnebærere på Mors bærer 

patronymiske mellemnavne, og på Ærø findes de hos mere end halvdelen af de mandelige 

navnebærere. Patronymernes andel af det samlede mellemnavnestof i de forskellige områder er 

også ganske forskellige. På Bornholm og Mors udgør de patronymiske navne omkring 89 % af 

mellemnavnestoffet, hvilket er en smule højere end landsgennemsnittet. Men i de ærøske 

landsogne er ikke mindre end 1.978 af de 2.010 mellemnavne på øen patronymiske, hvilket svarer 

til 98,41 % af mellemnavnene i øens landsogne. På Læsø er tallet meget lavere, da over 40 % af de 

læsøske mellemnavne tilhører andre kategorier end de patronymiske navne.  
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Tabel 19:  
Oversigt over andelen af patronymiske mellemnavne i de fire ø-områder. 

 
Område 

Antal 
navnebærere 

Mellemnavne (Patronymer) 
 Antal               Andel 

Kvinder 
Antal       Andel 

Mænd 
Antal       Andel 

Bornholm 4.511 266 5,79 % 10 0,44 % 256 11,42 % 

Læsø 2.780 201 6,04 % 57 3,88 % 144 10,98 % 

Mors 2.102 619 29,45 % 219 20,59 % 400 38,54 % 

Ærø 7.678 1.978 25,76 % 24 0,61 % 1.954 52,24 % 

 

Kigger vi på brugen af kvindelige patronymer med endelsen -datter, er denne navnetype slet ikke i 

brug på Ærø, og på Bornholm findes navnetypen meget sporadisk og kun uden for case-området 

Vester Herred. Derimod optræder navnetypen i tre af de fem morsingske sogne og også i alle tre 

sogne på Læsø. På Læsø findes 31 kvinder anført med kvindeligt patronym som mellemnavn, men 

det ser ud til at være en navnebrug, der er på vej ud af brug. Kun én af de 31 navnebærere er 

under 30 år, nemlig den 4-årige Marie Kirstine Jensdatter Thuren, der er fra sognet Vesterø. Det 

er imidlertid ikke til at udlede, om navnet Jensdatter er et primærpatronym, da Marie bor hos sin 

bedstemoder og dennes søster. I folketællingen er Marie anført umiddelbart efter Jens Larsen 

Thuren, der formodentlig er hendes broder, da de er anført som henholdsvis “foregaaendes 

Dattersøn” og “foregaaendes Datterdatter”, men dette er ikke entydigt. Er de søskende, bemærkes 

det, at deres patronymiske mellemnavne forskellige, og da er de måske snarere et udtryk for 

opkaldelse med fulde navn efter en pårørende, end der er tale om primærpatronymer. 

På Mors er aldersfordelingen blandt navnebærerne med kvindeligt patronym som mellemnavn 

mere spredt, og her findes eksempler på primærpatronymer, som det for eksemp er tilfældet for 

Anemagret Pedersdatter Odgaard, der er datter af Peder Kristensen Odgaard i Øster Jølby Sogn og 

Severine Nilsdatter Vangsgaard, der er datter af Nils Stefansen Vangsgaard. Disse eksempler 

vidner samtidig om en yderst almindelig praksis på Mors, hvor patronymiske mellemnavne 

optræder i kombination med efternavne dannet til stedbetegnelser, særligt med efterleddet -gaard. 

Denne type kombination er noteret 170 gange på i de fem sogne. 

Endelig skal knyttes et par kommentarer til de svenske patronymer, der er registreret på 

Bornholm. Ti svenske patronymer er optegnet som mellemnavne på øen, og fem af dem findes i de 

fire landsogne, der udgør Bornholms Vester Herred. I Nyker sogn er optegnet brødreparret Niels og 

Hans Andersson Berlin, der er henholdsvis skomager og skomagerdreng. I Vestermarie findes 

snedkeren Jens Nielson Øsberg, i Nylarsker avlsbrugeren August Nielson Gøttnik og i Knudsker 

en tjenestekarl ved navn Ole Nielson Løvgren. Fælles for alle fem er, at de er født i Sverige. Jens 

Nielson Øsberg er fader til to børn, men det svenske mellemnavn er ikke videregivet til dem. 
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6.7 Patronymer som mellemnavne 

De patronymiske navne er den klart almindeligste mellemnavnetype i undersøgelsen, hvor mere 

end 80 % af det samlede mellemnavnekorpus udgøres af denne navnetype. De ‘mandlige 

patronymer’ med endelsen -sen dominerer, og undersøgelsens 13 almindeligste navne henhører 

alle til denne kategori, hvor særligt Jensen, Nielsen og Hansen udmærker sig. De patronymiske 

mellemnavne findes især i Jylland, og i vidt omfang i samme områder, hvor mellemnavnebrugen 

generelt er højfrekvent, eksempelvis Nordvestjylland ved Thy og Mors, Østjylland ved Randers-

egnen og i det sydlige Jylland. Distributionen af mellemnavnene Jensen, Hansen og Rasmussen 

peger på en vis sammenhæng mellem de patronymiske mellemnavne og den geografiske fordeling 

af de fornavne, mellemnavnene er dannet til, hvilket særligt kommer til udtryk ved den kuriøse 

spredning af navnene Rasmus og Rasmussen (jf. Eggert 2009). For mellemnavnene Christensen og 

Kristensen ses komplekse forhold. Navnene viser tegn på regional variation da Christensen er klart 

foretrukket i byerne frem for Kristensen, der mere har karakter af et landbonavn. Dog er navnenes 

spredning undertiden blot et resultat af skriveres præferencer. 

Undersøgelsen viser, at meget få patronymiske mellemnavne indeholder den kvindelige 

endelse -datter, hvilket er interessant, da der intet har været til hinder for at navngive pigebørn 

med primærpatronymer med denne endelse som mellemnavn. Dette kan være et udtryk for, at de 

patronymiske navnes betydningsindhold og den identitet, der må have været forbundet hermed, 

relativt hurtigt er blevet forskudt, således at de patronymiske navnes funktion er gået fra at være 

individualudpegende til at vise slægtstilhørighed. Derved har elementet -datter også mistet sin 

oprindelige betydning. Dette støttes af studiets casestudies, da primærpatronymer ikke spiller en 

stor rolle i de onomastiske profiler hos børn i alderen 0 til 15 år i de undersøgte købstæder og 

landsogne. På Læsø er navneelementet -datter fortrinsvis i brug i den ældre generation da blot én 

af 31 kvinder med denne navnetyper er under 30 år. På Mors er aldersfordelingen dog mere jævn, 

og her findes enkelte primærpatronymer med -datter blandt den yngre generation.  
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7 Stedbetegnelser 

Kategorien ‘stedbetegnelser’ er den af de fem hovedkategorier, der omfatter flest leksikalske 

navne. 492 navne er henregnet hertil, og de fordeler sig på i alt 658 forskellige stavevarianter. Ud 

af folketællingens 111.428 mellemnavne er de 9.694 kategoriseret som en stedbetegnelse, hvilket 

svarer til 8,70 % af undersøgelsens mellemnavnekorpus. Kategorien dækker over syv 

underkategorier, hvoraf ‘danske stednavne’ og ‘topografiske betegnelser’ særligt dominerer, og 

faktisk er det de eneste af de syv kategorier, der figurerer på tophalvtreds-listen over 

stedbetegnelser (tabel 20). Her findes i alt 14 ‘topografiske betegnelser’ og 36 ‘danske stednavne’, 

hvoraf ikke mindre end 23 af de sidstnævnte har endelsen -gaard. 

Det almindeligste stedbetegnende navn er Holm (kapitel 7.5.1), der optræder 367 gange som 

mellemnavn i Ft1880. Dette svarer til 0,33 % af det samlede mellemnavnekorpus, hvilket altså er 

en markant lavere andel, end hvad vi så for det almindeligste patronym, Jensen. Efter Holm følger 

navnet Bech (kapitel 7.5.1), der forekommer 240 gange. Tredjepladsen indtages af gårdnavnet 

Vestergaard (kapitel 7.1.1), der i alt er noteret som mellemnavn hos 212 personer, tæt forfulgt af 

Skou (kapitel 7.5.1) med 211 forekomster. De følgende placeringer indtages af endnu tre 

oprindelige gårdnavne, der er sammensat med et retningsadverbium og substantivet gård, nemlig 

Nørgaard med 179 forekomster, Østergaard (171) og Søndergaard (160). Distributionen af disse tre 

navne undersøges sammen med det nævnte Vestergaard samt navnet Nørregaard nedenfor i 

kapitel 7.1.1. På ottendepladsen følger Dahl, der er noteret som mellemnavn 150 gange mens 

Kjærgaard med 111 forekomster indtager en placering som listens nummer 9. Topti-listen 

fuldendes med Dam, der er noteret 108 gange. 

Stedbetegnelser findes som mellemnavn i 1.292 sogne, og den overordnede distribution 

adskiller sig en del fra fordelingen af de patronymiske mellemnavne. Figur 19 viser andelen af 

personer med stedbetegnende mellemnavne i de enkelte sogne, og det fremgår her, at der er en 

solid koncentration af mellemnavnetypen i et halvmåneformet bælte, der strækker sig fra det 

østlige Hanherred over Thy og Mors, ned igennem det vestlige Jylland og derfra ind til de 

geografisk store sogne på den jyske hede. Det er i dette område, at vi finder sognene med de 

højeste frekvenser. Den klart største procentmæssige andel forekommer i Heldum Sogn i det 

nordlige Ringkøbing Amt, hvor 9,45 % af sognets indbyggere er anført med en stedbetegnelse som 

mellemnavn. De næsthøjeste frekvenser findes ligeledes i Ringkøbing Amt, nemlig i Nøvling Sogn, 

hvor navnetypen optræder hos 6,86 % af indbyggerne, og i Nees Sogn, hvor det samme gør sig 

gældende for 6,74 %. Selvom der ses relativt høje koncentrationer er mellemnavnetypen på Læsø 

og også andre dele af landet, så er samtlige sogne i topfyrre på frekvenslisten beliggende i enten 

Ringkøbing Amt eller i naboamtet Thisted. 

Det bemærkes, at der i de egne, der omkranses af det halvmåneformede område, Salling, 

Vesthimmerland og egnene omkring Viborg, ses et relativt stort antal sogne, hvor navnetypen slet 
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ikke findes. På Bornholm er stedbetegnende mellemnavne ikke særlig frekvente, men med 

undtagelse af købstæderne Sandvig og Åkirkeby samt Christiansø Sogn, findes de dog i alle øens 

sogne. På Sjælland, Lolland-Falster og Fyn med de omkringliggende øer er stedbetegnelser som 

mellemnavne generelt lavfrekvente, og i mange sogne i disse områder findes navnetypen slet ikke. 

 

Tabel 20:  
Oversigt over de 50 mest frekvente mellemnavne dannet til stedbetegnelser.  

 Leksikalsk navn Antal   Leksikalsk navn Antal 

1 Holm 367  26 Lund 61 

2 Bech 240  27 Mølgaard 60 

3 Vestergaard 212  28 Stokholm 60 

4 Skou 211  29 Brink 58 

5 Nørgaard 179  30 Søgaard 57 

6 Østergaard 171  31 Høj 57 

7 Søndergaard 160  32 Neergaard 54 

8 Dahl 150  33 Dalgaard 53 

9 Kjærgaard 111  34 Bundgaard 49 

10 Dam 108  35 Kjær 49 

11 Bjerg 98  36 Skovgaard 49 

12 Berg 97  37 Bisgaard 46 

13 Toft 97  38 Borch 43 

14 Wedel 88  39 Bjerre 42 

15 Nygaard 82  40 Daugaard 42 

16 Balle 74  41 Krarup 41 

17 Hedegaard 74  42 Hove 40 

18 Overgaard 74  43 Gade 39 

19 Tang 74  44 Gram 39 

20 Kirkegaard 71  45 Ladegaard 38 

21 Damgaard 70  46 Meldgaard 38 

22 Rye 69  47 Odgaard 38 

23 Aagaard 69  48 Hall 37 

24 Bjerregaard 66  49 Borup 35 

25 Høyer 66  50 Egede 35 
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Figur 19:  
Kort over den samlede distribution af mellemnavne dannet til 
stedbetegnelser i de enkelte sogne. Der ses en tydelig overvægt af 
navnetypen i en række jyske sogne, særligt i Hanherred, Thy, Mors, samt 
den nordvestlige del af det jyske fastland og ind imod hedeområdet. 
Derudover ses en koncentration på Læsø. 
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7.1 Danske stednavne 

I Ft1880 optræder 6.992 navnebærere med et mellemnavn, der er dannet til oprindelige ‘danske 

stednavne’. De fordeler sig på i alt 405 leksikalske navne, og derved er denne kategori med 

hensyn til leksikalske navne undersøgelsens mest omfangsrige. Det drejer sig om følgende 

leksikalske navne, der tilsammen rummer 529 stavevarianter: 

 

Abildgaard (Abelgaar) 17 • Abildtrup 6 • Agerbek (Agerbeck, Agerbæk) 12 • Agergaard 8 • 

Agerholm 12 • Agerskov 5 • Agger 13 • Aggerholm 8 • Albek (Albeck, Albæk) 15 • Albjerg 

(Alberg) 18 • Almind 5 • Alstrup 14 • Amnitzbøll 9 • Amstrup 6 • Amtoft 13 • Ankjær 

(Andkjær, Ankjer) 25 • Arvad 14 • Astrup 18 • Badstue* 11 • Balleby 7 • Balslev 28 • 

Bastrup 7 • Begtrup 5 • Bering 7 • Bernstorff (Bernstoff, Bernstorf) 19 • Bidstrup (Bistrup) 

23 • Birkedal (Birkedahl) 19 • Bisgaard 46 • Bjerre 42 • Bjerregaard (Bjergaard) 66 • 

Bjerring 29 • Bjerrum 9 • Blaaberg 7 • Bollerup 17 • Bolvig 11 • Bondrup (Bondrop) 13 • 

Borch* (Borck, Bork) 43 • Bording 6 • Borg* 14 • Borgaard 10 • Borre 8 • Borregaard 13 • 

Borup 35 • Boserup 6 • Boutrup 10 • Brabrand 5 • Bredahl (Bredal) 26 • Breinholt 11 • 

Breum 7 • Brogaard 11 • Brusen 7 • Brødsgaard 8 • Brøndum 25 • Brønnum 11 • Brøns 

6 • Braagaard 6 • Buchtrup 5 • Bundgaard 49 • Buur 9 • Bækgaard 10 • Bøggild 6 • 

Bøgvad 5 • Bønnelykke (Bønlykke, Bønløkke, Bønnelycke) 15 • Baadsgaard 5 • Colding 14 • 

Collin 8 • Dalgaard (Dahlgaard) 53 • Dalsgaard 33 • Damgaard 70 • Damkjær (Damkier) 19 

• Damsgaard 32 • Daugaard 42 • Dissing 7 • Dollerup 5 • Dons 20 • Dorph* (Dorff) 21 • 

Drastrup 5 • Dybdahl (Dybdal) 18 • Dyrberg (Dyrbjerg) 10 • Dyrby (Dyrbye) 7 • Dyrlund 7 • 

Egede 35 • Egholm (Eegholm) 9 • Elgaard 8 • Elkjær 17 • Ellegaard 5 • Elling* 6 • Engberg 

11 • Estrup 11 • Fangel 11 • Faurskov (Fauerskov, Faurschou, Faurskouv) 14 • Feldborg 7 • 

Filtenborg 12 • Fjeldstrup 5 • Fløe (Flø) 12 • Foersom 7 • Forum* 7 • Frausing 5 • 

Fredericia (Fridericia) 6 • Frisenberg 8 • Frydensberg 9 • Frølund 32 • Fuglsang (Fugelsang) 

12 • Funder 12 • Galthen 5 • Gammelgaard 11 • Gamst 9 • Gjern 9 • Gjessing 6 • 

Gjørup 9 • Glerup 17 • Glud 21 • Gram 39 • Greve* 29 • Grimstrup 5 • Grove 13 • 

Grundtvig (Gruntvig) 16 • Grunnet 8 • Grønbek (Grønbech, Grønbeck, Grønbæk,) 16 • 

Grønborg 12 • Grønfeldt 6 • Grønlund 13 • Guldager 17 • Guldberg (Gulberg) 21 • 

Guldborg 13 • Gylding (Gylling) 26 • Gaarn 19 • Halberg (Hallberg) 8 • Hald* (Hall) 37 • 

Halkjær (Halkjer) 9 • Hammer 28 • Harpøth 18 • Hasle 5 • Hassing 5 • Hastrup 9 • 

Hatting 7 • Hauberg 7 • Haugaard (Hauegaard, Havgaard) 32 • Hauge 29 • Haunstrup 10 • 

Haurum 5 • Hedegaard 74 • Heden 7 • Hee 5 • Heegaard 6 • Hegelund 18 • Helleberg 8 • 

Henneberg 8 • Herskind 23 • Hesselberg 7 • Hessellund 5 • Hjelm* 6 • Hjerrild 7 • 

Holbæk (Holbech, Holbeck, Holbek, Holdbeck) 18 • Holmer 11 • Holmgaard 14 • Holten 26 • 

Hostrup 30 • Hou 12 • Hougaard 26 • Houlberg 8 • Hove 40 • Hundahl 10 • Husted* 28 

• Husum 8 • Hvidberg (Hvidbjerg) 8 • Hyldgaard 11 • Hyllested 8 • Høigaard (Højgaard, 

Høygaard) 15 • Høirup 6 • Høyer (Høier, Højer) 66 • Haaber 8 • Illum 6 • Ingerslev 17 • 

Ingstrup 8 • Jensby 17 • Kallerup 8 • Kamstrup 12 • Kanstrup 14 • Karmark 5 • Karup 

7 • Kastberg 13 • Kastrup 31 • Kehlet 5 • Kibsgaard 16 • Kirkeby 20 • Kirkegaard* 

(Kierkegaard, Kjerkegaard) 71 • Kjeldgaard (Kjelgaard) 23 • Kjellerup 17 • Kjærgaard (Kjergaard) 

111 • Kjærsgaard (Kjersgaard) 32 • Klarskov 14 • Klingberg 5 • Klingenberg 6 • Klitgaard 

19 • Kloster* 18 • Knak 8 • Knakkergaard 6 • Koed 26 • Kolderup 5 • Kolding (Koling, 
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Kolling) 7 • Kondrup 5 • Kornerup 14 • Korsgaard 31 • Korsholm 5 • Kragelund 8 • 

Krarup 41 • Krogsgaard 16 • Kronborg 22 • Kvistgaard 6 • Kaalund 5 • Ladegaard* 38 • 

Langballe 27 • Langberg 6 • Langgaard (Langaard) 12 • Langkilde 16 • Laurberg 11 • 

Lautrup 13 • Legaard (Leegaard) 13 • Lemvig (Lemvigh) 16 • Lillelund 19 • Lindberg 

(Lindbjerg) 31 • Linde 14 • Lindegaard 24 • Lindholm 10 • Linding 7 • Lodberg 13 • 

Lomholt (Lomholdt) 14 • Lumby (Lumbye) 7 • Lundager 5 • Lundby (Lundbye) 10 • Lunde 7 • 

Lundgaard 16 • Lundsgaard 14 • Lyhne* (Lyne) 20 • Lyngby (Lyngbye) 13 • Lynge 9 • 

Lyngholm 7 • Løgstrup 6 • Løkke* 8 • Lønborg 17 • Magaard (Maegaard) 8 • Maigaard 8 • 

Malling 30 • Mariager 5 • Maribo (Mariboe) 6 • Meilgaard 5 • Melbye (Melby) 18 • 

Meldgaard 38 • Melgaard 26 • Mollerup 23 • Monberg 9 • Mosegaard 5 • Mygind 8 • 

Myrup 9 • Møldrup 7 • Mølgaard 60 • Mølsted 6 • Mønsted 5 • Mørup 7 • Neergaard 

(Nedergaard, Neiergaard, Niergaard) 54 • Nordentoft 13 • Norup 20 • Nybo* (Nyboe, Nyebo, 

Nyeboe) 31 • Nyborg 22 • Nyby (Nybye) 9 • Nygaard (Nyegaard) 82 • Nyholm 8 • Nyrup 

(Nyerup, Nyrop) 12 • Nørager 18 • Nørby 7 • Nørgaard 179 • Nørholm 9 • Nørregaard 

(Nøregaard) 21 • Nørskov (Nørskou) 23 • Oddershede 7 • Odgaard 38 • Olling 9 • Overgaard 

74 • Oxholm 9 • Pilegaard 10 • Pilgaard 18 • Puggaard 7 • Qvistgaard (Quistgaard) 15 • 

Rahbek (Rabeck) 25 • Randrup 13 • Refsgaard 10 • Rindom 10 • Ring* 12 • Ringsted 5 • 

Rosendahl (Rosendal) 19 • Rosenkilde 9 • Rosted 14 • Rostgaard 17 • Rottbøll (Rotbøll, 

Rottbøl) 14 • Rude 5 • Ryberg (Rybjerg) 10 • Rye (Ry) 69 • Rygaard 8 • Rønne 12 • Rørdam 

5 • Raahauge 22 • Sahl (Sal) 15 • Salling 13 • Sandager 10 • Sandberg 16 • Sandgaard 

10 • Schougaard 5 • Secher (Secker) 23 • Seerup (Serup) 8 • Simmelkjær 5 • Sindal 

(Sindahl) 6 • Skibsted 13 • Skjoldborg 5 • Skovgaard (Skougaard) 49 • Skaarup 22 • 

Smedegaard 32 • Solberg 10 • Sonne 27 • Stadil 5 • Stausholm 5 • Steensgaard 

(Stensgaard) 14 • Steenstrup (Stenstrup) 26 • Stenberg (Steenberg) 21 • Stengaard (Steengaard) 

9 • Stentoft 6 • Stigaard 6 • Stilling 11 • Storgaard 17 • Stougaard 25 • Strande 5 • 

Studsgaard 6 • Støvring 10 • Svanholm 15 • Sveistrup (Svejstrup) 16 • Søballe 5 • Søby 

17 • Søgaard (Søegaard) 57 • Sølling 6 • Sønderby (Sønderbye) 12 • Søndergaard 160 • 

Sønderup 9 • Saaby (Saabye) 10 • Tang* 74 • Tarp 5 • Terpager 5 • Theilgaard (Teilgaard) 

14 • Thestrup (Testrup) 18 • Thisted (Tisted) 6 • Thorlund 6 • Thorning 19 • Thorup 31 • 

Thune 10 • Thuren (Turen) 12 • Thurø 16 • Thustrup 7 • Tolstrup 17 • Tommerup 

(Thommerup) 7 • Torp 17 • Torup 5 • Tranberg 31 • Tvede 7 • Tønder 7 • Tønning 11 • 

Taarning 5 • Uhre 7 • Uldall (Uldahl, Uldal) 11 • Ussing 5 • Vadskjær 5 • Vadum 5 • 

Vandborg (Wandborg) 19 • Vangsgaard 6 • Varming 5 • Vedsted 6 • Veie (Weie, Weihe) 8 • 

Veiling 6 • Veirup 5 • Vestergaard (Westergaard) 212 • Viberg 6 • Viborg 17 • Vinding 12 • 

Vinkel 14 • Visby 8 • Vissing 13 • Vittrup (Wittrup) 12 • Vium 21 • Wedel (Vedel, Wedell) 88 

• Wennemos (Wennemoes) 7 • Wiingaard (Vingaard) 7 • Willemoes (Wilimos, Willemos) 15 • 

Øllgaard 10 • Ørbæk (Ørbek) 7 • Ørgaard 7 • Ørskov 5 • Ørsted 11 • Ørum 15 • Østerby 5 

• Østergaard 171 • Østrup 10 • Aaberg 10 • Aaboe 7 • Aaby (Aabye) 12 • Aagaard 69 • 

Aarestrup 5 • Aarup 12. 

Alternative betydninger: Badstue (10.7), Borch (11.1), Borg (10.7), Dorph (8.2) eller (10.8), Elling 

(10.1), Forum (10.7), Greve (10.7), Hjelm (10.7), Husted (10.7), Kierkegaard (10.7), Kloster 

(10.7), Ladegaard (10.7), Lyhne (10.7), Løkke (10.7), Nybo (10.7), Ring (10.7), Secher (10.5), 

Sonne (8.2) Tang (8.1) eller (10.7), Vedel (8.2). 
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Her skal ganske kort knyttes et par kommentarer til nogle få af navnene og deres placering i 

denne kategori. Navnet Amnitzbøl bæres som mellemnavn af i alt ni personer, hvoraf de otte 

udgøres af en søskendeflok i Øster Hassing Sogn i Vendsyssel. Navnet optræder ikke i de 

anvendte opslagsværker, men er her tolket som en sideform til Ammitsbøl, der er navnet på en 

bebyggelse i Ødsted Sogn ved Vejle. Både Ammitzbøll og Amnitsbøl optræder begge foruden formen 

Ammersbøll på fortegnelsen over forbeholdte navne fra 1921 (BN 1921). For mig at se må der være 

tale om forskellige former af det omtalte stednavn. Navnet Secher er omtalt af Søndergaard (2000), 

og beskrives som et navn dannet til det danske stednavn Sikjær i Jylland, mens Thomsen (1945) 

har regnet navnet som et karakterbeskrivende tilnavn med betydningen ‘sikker’ (Thomsen 1945 s. 

40). Som tidligere nævnt er der visse problematikker forbundet med Søndergaards værk, men da 

den nulevende Secher-slægt muligvis kan sættes i forbindelse med den gamle adelige slægt Siker 

(Secher 1885 s. 90 ff.), hvis navn i DgP 2 (sp. 953) tolkes som et muligt stednavn eller 

inkolentnavn, har jeg fundet tolkningen pålidelig. Endelig skal det kort nævnes, at navnet Sonne, 

der i dag er særlig karakteristisk for Bornholm (Holm 2012 s. 257), ifølge Worsøe (1983) “…skal 

stamme fra en lokalitet ved Næstved og kom til Bornholm med sognepræst i Øster Larsker og 

Gudhjem Oluf Nielsen S[onne] (1626–72)” (Worsøe 1983 s. 551). En ligeså sandsynlig tolkning af 

navnet går imidlertid på, at det er et nedertysk navn med tilknytning til et stednavn eller et 

inkolentnavn, der relaterer sig til det tyske substantiv Sonne, ‘sol’. 

Rettes fokus imod sogne med den frekvensmæssige højeste andel af mellemnavnebærere med 

danske stednavne (tabel 21), ses det, at sogne i Ringkøbing Amt dominerer. Ni af sognene på 

topti-listen er beliggende i dette amt, hvor en særlig koncentration findes i det nordvestlige hjørne. 

 

Tabel 21:  
Oversigt over de ti sogne, hvor frekvensen er højest for mellemnavne dannet til danske stednavne. 

 Sogn Amt Region 

Mellemnavnebærere 

Antal       Andel 

1 Nøvling Sogn Ringkøbing Amt Jylland 24 6,86 % 

2 Nees Sogn Ringkøbing Amt Jylland 38 5,57 % 

3 Tilsted Sogn Thisted Amt Jylland (Thy) 22 5,50 % 

4 Bur Sogn Ringkøbing Amt Jylland 8 5,03 % 

5 Heldum Sogn Ringkøbing Amt Jylland 6 4,72 % 

6 Nørre Nissum Sogn Ringkøbing Amt Jylland 36 4,60 % 

7 Sædding Sogn Ringkøbing Amt Jylland 13 4,25 % 

8 Vildbjerg Sogn Ringkøbing Amt Jylland 33 4,24 % 

9 Flynder Sogn Ringkøbing Amt Jylland 22 4,17 % 

10 Ferring Sogn Ringkøbing Amt Jylland 15 4.11 % 



 

 

 

168 

Her er sognene Bur, Ferring, Flynder, Heldum, Nees og Nørre Nissum beliggende, men det er 

imidlertid i Nøvling Sogn, der er mere centralt beliggende i amtet, at mellemnavnetypen opnår den 

højeste frekvens. Her er 6,86 % af sognets individer anført med et mellemnavn dannet til et dansk 

stednavn. Den næsthøjeste frekvens forekommer i Nees Sogn, hvor 5,57 % af indbyggerne bærer 

mellemnavne henregnet til denne kategori. Det eneste sogn på topti-listen uden for Ringkøbing 

Amt er Tilsted Sogn, der er beliggende på Thy i Thisted Amt. Med 5,50 % indtager Tilsted Sogn en 

placering som nummer tre på listen. 

Mellemnavne dannet til ‘danske stednavne’ er som nævnt den største underkategori af 

stedbetegnende navne i undersøgelsen, og derfor er det ikke så overraskende, at kortet over disse 

mellemnavnes fordeling i vidt omfang følger samme mønster, som der kunne ses på kortet over 

den generelle distribution af stedbetegnelser. Figur 20 viser således en koncentration i det 

nordvestlige Jylland, der strækker sig i det samme halvmåneformede område fra Hanherred i 

nord, over Thy og Mors og videre ned til den jyske hede. Ligeledes ses en klar tendens til, at det er 

i sognene i Ringkøbing Amt og Thisted Amt i Vestjylland, at denne mellemnavnetype særligt gør 

sig gældende, og i de mange sogne uden for dette område, hvor mellemnavnetypen findes, er 

frekvenserne generelt lavere. Således overstiger frekvensen to procent i 76 sogne, men blot fire af 

disse er beliggende uden for amterne Ringkøbing og Thisted, og heraf er det kun Allinge 

Landsogn, der optræder på tophalvtreds, og frekvensen her skyldes blot en enkelt navnebærer, 

Jens Peter Bidstrup Nielsen. De øvrige tre sogne, der ligger uden for Ringkøbing Amt og Thisted 

Amt er Øls Sogn i Aalborg Amt, hvor 2,34 % af indbyggerne bærer mellemnavnetypen, Allerup 

Sogn i Odense Amt (2,19 %) og Sejlflod Sogn i Aalborg Amt (2,15 %). 
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Figur 20:  
Kort over distributionen af mellemnavne dannet til danske stednavne i 
de enkelte sogne. Også her ses en klar overvægt af mellemnavnetypen i 
det nordvestlige Jylland samt på den jyske hede. 
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7.1.1 Nør-, Nørre-, Sønder-, Vester- og Østergaard 

En del af mellemnavnene, der er dannet til danske stednavne, udgøres af bebyggelsesnavne med 

efterleddet -gaard. Det er tilfældet for 83 af 405 navne, og som nævnt ovenfor optræder hele 23 af 

disse på tophalvtreds-listen over mellemnavne dannet til stedbetegnelser (tabel 20 ovenfor). Som 

repræsentanter for mellemnavnetypen har jeg valgt at undersøge navnene Nørgaard, Nørregaard, 

Søndergaard, Vestergaard og Østergaard. Med undtagelse af Nørregaard, der blot forekommer 21 

gange i undersøgelsens mellemnavnekorpus, er der tale om de fire almindeligste mellemnavne 

med efterleddet -gaard. Samtidig har de det fællestræk, at navnenes forled udgøres af et 

retningsadverbium. Det må antages, at mange af de stednavne, de pågældende mellemnavne er 

dannet til, har været anvendt som navne på enkelte gårde, men det forholder sig ikke 

nødvendigvis altid sådan. Der kan for eksempel også være tale om navne på flergårdsbebyggelser, 

eventuelt med et oprindeligt -gaarde, ligesom efterleddet -gaard kan være dannet til substantivet 

gård i den sprogligt oprindelige betydning ‘indhegning, gærde’ (Dam 2015 s. 100 f.). 

Tilsammen optræder de fem navne 743 gange i 314 forskellige sogne. Den højeste frekvens 

findes i Tilsted Sogn i Thisted Amt, hvor 12 af sognets indbyggere bærer et af de fem navne som 

mellemnavn, hvilket modsvarer 3,00 % (jf. tabel 22). Generelt dominerer Thisted Amt tabellen, da 

syv af sognene er beliggende i amtet, hvoraf tre er på Mors, tre er i Thy og det sidste i Hanherred. 

Ringkøbing Amt er repræsenteret med to sogne på topti-listen, mens den sidste plads tilfalder 

Dronningborg Sogn i Randers Amt, hvor mellemnavnene findes hos 2,44 % af sognets indbyggere. 

  

Tabel 22:  
Oversigt over de ti sogne, hvor frekvensen er højest for mellemnavne dannet til danske stednavne 
bestående af retningsadverbium og efterleddet -gaard. 

 Sogn Amt Region 

Mellemnavnebærere 

Antal       Andel 

1 Tilsted Sogn Thisted Amt Jylland (Thy) 12 3,00 % 

2 Alsted Sogn Thisted Amt Jylland (Mors) 9 2,45 % 

3 Dronningborg Sogn Randers Amt Jylland 4 2,44 % 

4 Sædding Sogn Ringkøbing Amt Jylland 6 1,96 % 

5 Sønderhå Sogn Thisted Amt Jylland (Thy) 11 1,84 % 

6 Tødsø Sogn Thisted Amt Jylland (Mors) 14 1,77 % 

7 Vorgod Sogn Ringkøbing Amt Jylland 20 1,30 % 

8 Vesløs Sogn Thisted Amt Jylland (Hanherred) 5 1,28 % 

9 Erslev Sogn Thisted Amt Jylland (Mors) 8 1,28 % 

10 Øster Vandet Sogn Thisted Amt Jylland (Thy) 3 1,18 % 

 

Mellemnavne dannet til gårdnavne kunne tænkes at være anvendt som en måde, hvorpå 

navnebæreren har vist relation til den gård, vedkommende har været fra. Derfor kunne det 
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forventes, at mellemnavne af denne type ville være mere almindelige i områder, hvor eneste- og 

enkeltgårde, altså gårde, der allerede før udskiftningen lå uden for landsbyerne, har været særlig 

udbredt. Enestegårde fandtes hovedsageligt på Bornholm, i Hardsyssel og i Vendsyssel (Aakjær 

1952–1956 s. 210), men hverken Bornholm eller Vendsyssel er imidlertid repræsenteret på 

toptilisten ovenfor, og kun et enkelt sogn, Vesløs, i Hanherred figurerer her. Det er dog påvist af 

Dam og Jakobsen (2008), at enkeltgårdene relativt har udgjort en stor andel, mere end 50 % af 

det samlede antal gårde, i det jyske hedeområde foruden det sandede område i det østlige 

Vendsyssel (Dam & Jakobsen 2008 s. 100 f.). Som det fremgår af punktkortet, der viser 

distributionen af navnene Nør-, Nørre-, Sønder-, Vester- og Østergaard (figur 21), er disse navne 

ganske frekvente i hedeområdet, om end sogne i disse egne ikke optræder på den ovenfornævnte 

toptiliste. Der er tydeligt længere imellem navnene på heden, end det er tilfældet i områderne 

Mors og Thy, hvor koncentrationen er særlig markant, men det må huskes på, at hedeområdet 

samtidig er væsentlig tyndere befolket. 

I det østlige Vendsyssel, hvor enestegårdene også har været meget almindelige, har de fem 

mellemnavne bestående af retningsadverbium og efterleddet -gaard derimod ingen særlig 

betydning. Det samme gør sig gældende på Bornholm, som Aakjær (1952–1956) også nævner i 

forhold til enestegårdes almindelighed, men som ikke indgår i Dam og Jakobsens undersøgelser, 

da øen ikke blev matrikuleret (jf. Dam & Jakobsen 2008 s. 66). Kun tre af de 743 mellemnavne i 

denne gruppe er noteret på Bornholm, nemlig Nørregaard i sognene Østerlarsker og Østermarie, 

samt Vestergaard i Rønne Købstad. Det er interessant, at disse gårdnavne har så ringe udbredelse 

som mellemnavn netop på Bornholm, da hele 67 % af øens bebyggelsesnavne har 

efterleddet -gård (Dam 2015 s. 100). At dette ikke afspejles i mellemnavnebrugen skyldes 

formodentlig, at der i særlig grad på Bornholm indgår personnavne, såvel fornavne, tilnavne og 

slægtsnavne, i gårdnavne (ibid. s. 99). Det kan tænkes, at gårdnavne ikke er almindelige som 

mellemnavne på Bornholm, fordi der længere op i tiden, ofte helt op i det 16. og 17. århundrede, 

har været tradition for at gårde i stedet har fået navn efter slægten. 

Mellemnavne dannet til gårdnavne bestående af retningsadverbium og efterleddet -gaard findes 

generelt mere i de vestlige egne af landet. Særligt Mors og Thy skiller sig ud, hvilket er 

interessant, da landsbystrukturen for jyske forhold har stået stærkt her, mens enkeltgårdene ikke 

har noget særlig betydning (Dam & Jakobsen 2008 s. 98 f.). Således er mellemnavnetypen særligt 

udbredt i to områder, der med hensyn til enkeltgårdsdistributionen er vidt forskellige, nemlig i 

hedeområdet, hvor enkeltgårdene relativet udgør en stor andel af bebyggelserne, men også på 

Mors og i Thy, hvor landsbystrukturen er udbredt. Nogen entydig bebyggelsesmæssig 

sammenhæng mellem de fem undersøgte mellemnavne med efterleddet -gaard og enkeltgårde 

forekommer altså ikke, men overordnet må det bemærkes, at navnetypen i særdeleshed er 

fremtrædende i Jylland, hvor selveje i løbet af 1800-tallet vandt hurtigere frem, end på Fyn og 

Sjælland (jf. kapitel 3.3.1).  
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Figur 21: 
Punktkort over forekomster af mellemnavne dannet til danske stednavne 
bestående af retningsadverbium og -gaard. Det vedrører navnene Nør-, 
Nørre-, Sønder-, Vester- og Østergaard. Denne mellemnavnetype findes 
hovedsageligt i Thy, på Mors og i det jyske hedeområde. Navnetypen kan 
i nogen grad sættes i forbindelse med områder med tidligt selveje samt 
enestegårde. 
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7.2 Nordiske stednavne 

En mindre gruppe mellemnavne er dannet til stednavne fra det øvrige Norden. Denne kategori 

omfatter 200 løbenavne, der fordeler sig på 19 stavevariationer af navne, der tilsammen udgør 

følgende 15 leksikalske navne: 

 

Ammentorp (Amentorp) 16 • Bergen 8 • Borgen 16 • Falkenberg 17 • Grønvold 5 • Heiberg 

15 • Hoffgaard 11 • Holberg 9 • Kongstad 10 • Madvig (Madewig) 10 • Mangor 5 • 

Marstrand 5 • Stokholm (Stocholm, Stockholm) 60 • Vinsløv 6 • Vulfsberg* 7. 

Alternative betydninger: Stokholm (7.1), Vulfsberg (7.1). 

 

Mellemnavnene i denne kategori består af norske og svenske stednavne. Der er tale om såvel 

navne på mindre bebyggelser, eksempelvis de norske gårdnavne Hoffgaard og Mangor, som navne 

på større, velkendte bebyggelser såsom Bergen og Stockholm. 

Ikke en eneste af de 60 personer med mellemnavnet Stokholm er født i Sverige, og navnet er 

heller ikke brugt i kombination med navne, der er udpræget svenske. Omkring halvdelen af de 

pågældende navnebærere har patronymiske efternavne med endelsen -sen, som det er tilfældet 

hos Niels Stokholm Petersen i Dybe Sogn i Nordvestjylland og Søren Stockholm Jensen i Mørke 

Sogn på Djursland. Disse to eksempler er begge jyske, og faktisk er 57 af de 60 personer med 

mellemnavnet Stokholm optegnede i Jylland. De eneste eksempler øst for Lillebælt er Peter 

Stockholm Christensen og Poul Stokholm Hestbæk i København (Staden) samt Maren Jacobine 

Stokholm Bjerre i Sorø Købstad. Som eksemplerne også afspejler, er der også med hensyn til 

personernes fornavne tale om danske navneformer. Ud fra navnestoffet og de øvrige oplysninger, 

der gives i Ft1880 vedrørende personer med mellemnavnet Stockholm, er der altså ingen 

indikationer for, at navnebærerne har særlige relationer til Sverige. Det må bemærkes, at 

Stokholm tillige er et ganske udbredt bebyggelsesnavn i Danmark, der især findes i de jyske egne, 

hvilket også kan være baggrund for anvendelsen af navnet Stokholm som mellemnavn. 

For mellemnavne dannet til det hallandske stednavn Falkenberg, der optræder 17 gange i 

undersøgelsen, ses delvis lignende forhold. Dette mellemnavn optræder ligeledes i kombination 

med danske navne, særligt patronymiske efternavne med endelsen -sen, hvilket er tilfældet i 14 af 

de 17 forekomster, eksempelvis Jensine Marie Falkenberg Kristensen og Jens Jakob Falkenberg 

Jensen. Som det er tilfældet med mellemnavnebærere med navnet Stokholm, er alle fødte i 

Danmark. Imidlertid er navnet Falkenberg mere østligt udbredt, end det er tilfældet for navnet 

Stokholm, hvilket kommer til udtryk ved, at Falkenberg optræder som mellemnavn på Sjælland 

fire gange og på Fyn to gange, mens det slet ikke optræder i de vestjyske amter Ringkøbing og 

Thisted, hvor Stokholm særligt er udbredt. 

Det sidste mellemnavn dannet til et nordisk stednavn, der skal behandles her, er Bergen, der 

regnes for at være dannet til navnet på den norske kystby af samme navn. Bergen optræder dog 
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blot otte gange som mellemnavn i Ft1880, og da fire af navnebærerene henhører samme familie i 

Skagen Købstad, er det vanskeligt at konkludere noget endegyldigt vedrørende navnet. Her er tale 

om husfader og fisker Rasmus Bergen Sørensen, der har navngivet de tre yngste i børneflokken, 

alle sønner, med samme mellemnavn og efternavn som sig selv. Den ældste søn og to døtre er 

derimod ikke anført med mellemnavn. Bergen findes som mellemnavn endnu en gang i Skagen 

Købstad og herudover i Aalborg Købstad, i Tybjerg Sogn på Sjælland og i Olsker Sogn på 

Bornholm. Der kan ud fra Ft1880 ikke udledes nogen forbindelse til Norge hos navnebærerne. 

7.3 Tyske stednavne  

’Tyske stednavne’ optræder oftere som mellemnavne, end det er tilfælde med stednavne fra det 

øvrige Norden. I alt er 370 løbenavne kategoriseret som mellemnavne dannet til tyske stednavne. 

Disse fordeler sig på 40 forskellige stavevariationer af følgende 29 leksikalske navne: 

  

Ahlefeldt 33 • Ahnfeldt 6 • Brockenhuus 11 • Bützow 7 • Bylov (Bulov, Bulow, Bülov, Bylow, 

Bülow) 31 • Edinger 8 • Engelsted 7 • Esmark 11 • Flensborg 11 • Friborg 9 • Gersdorff 

(Gersdorf) 7 • Hagen 5 • Hamborg 9 • Heide 6 • Kappel* 8 • Langhoff (Langhof) 10 • Lehn* 5 

• Lichtenberg (Lictenberg) 8 • Mønster (Mynster, Münster) 28 • Ostenfeld (Ostenfeldt) 17 • 

Platen* 5 • Plesner 17 • Rantzau 8 • Rohr* 8 • Rosenberg 22 • Sehested 26 • Stampe 25 

• Winkel 14 • Wissing 8. 

Alternative betydninger: Kappel (7.1) Lehn (9.2) eller (10.7), Platen (9.2), Rohr (9.2). 

 

En del af disse mellemnavne falder sammen med navne på adelsslægter, hvilket eksempelvis er 

tilfældet for Ahlefeldt, Brockenhuus og Sehested. Oftest synes der i disse tilfælde at være tale om 

adelige navnebærere, men det forholder sig dog ikke udelukkende sådan. Mellemnavnet Ahlefeldt 

optræder kun i kombination med efternavnene Laurvig og Laurvigen, hvilket tyder på, at her er 

tale om personer af adelig herkomst (jf. Thiset & Wittrup 1904 s. 5 ff.). På lignende vis optræder 

navnet Brockenhuus kun i kombination med de adelige efternavne Schack og Løvenhielm (jf. ibid. 

s. 47 f.). Det forholder sig anderledes med Sehested, der ganske vist to gange optræder i 

kombination med Gyldenfeldt, men ellers er det hovedsageligt sammen med patronymiske 

efternavne, navnet optræder, som eksempelvis tjenestekarl Niels Sehested Nielsen i Hasle Sogn 

ved Aarhus og enken Sidsel Marie Sehested Nielsen i Tvilum Sogn. Syv af sidstnævntes otte børn 

står anført med mellem- og efternavnekombinationen Sehested Nielsen, mens det ældste barn 

alene står anført med disse navne, hvorved Sehested her fremstår som et fornavn. Det kan 

naturligvis ikke udelukkes, at navnebærerne har adelige aner, kun fordi de bærer et patronymisk 

efternavn, men relationen til adelstanden fremstår altså mindre oplagt hos størstedelen af de 

personer, der bærer navnet Sehested i mellemnavneposition, at det er tilfældet for navnebærerne 

med mellemnavnene Ahlefeldt og Brockenhuus. 
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7.4 Oversatte nordiske stednavne 

Tre leksikalske navne er kategoriseret som ‘oversatte nordiske stednavne’. Disse tre leksikalske 

navne optræder ikke med alternative stavevariationer og bæres som mellemnavn af i alt 25 

navnebærere. Det drejer sig om følgende navne: 

 

Hersleb 6 • Valeur 10 • Zeuthen 9. 

 

To af disse mellemnavne er danske bebyggelsesnavne, der er oversat til tysk, nemlig Hersleb fra 

Herslev i Sønderjylland og Zeuthen fra Søften i Østjylland. Valeur er derimod en forfranskning af 

Vallø eller Valløy ved Tønsberg i Sydnorge. Trods de lave antal navne i kategorien ses en tendens 

til, at mellemnavnetypen særligt udmærker sig i hovedstaden, hvor 15 af navnebærerne er anført. 

7.5 Øvrige stednavne 

Et fåtal af stednavne er ikke henregnet til de foregående kategorier, hvorfor de indgår i kategorien 

‘øvrige stednavne’. Det drejer sig om 19 løbenavne, der fordeler sig på fire stavevariationer og de 

følgende tre leksikalske navne: 

 

Beckwith 5 • Meyland (Mayland) 9 • Tscherning 5. 

 

De få mellemnavne, der er dannet til ‘øvrige stednavne’, er af ganske forskelligartet ophav. Navnet 

Beckwith er et engelsk stednavn i Yorkshire, Meyland er det tyske navn for den italienske by 

Milano, og Tscherning er dannet til flodnavnet Tschirne i Schlesien. 

7.6 Topografiske betegnelser 

Væsentlig mere omfangsrig er underkategorien, der dækker over mellemnavne dannet til 

‘topografiske betegnelser’. 2.033 løbenavne henhører denne kategori, og de fordeler sig på i alt 59 

forskellige stavevariationer, der kan samles til følgende 34 leksikalske navne: 

 

Balle* 74 • Bech* (Beck, Bek, Bæck, Bæk) 240 • Berg* 97 • Bjerg* 98 • Brink* (Brinch, Brinck) 

58 • Bro* (Broe) 25 • Dahl* (Dal, Dall) 150 • Dam* (Dahm) 109 • Dige* 13 • Fjord* 11 • 

Gade* 39 • Have* 28 • Hede* 16 • Holm* 367 • Holme* 9 • Holt* (Holdt) 20 • Høi* (Høig, 

Høj, Høy) 57 • Kjær* (Kjer) 49 • Klit* 14 • Kaas* 15 • Land* 5 • Lund* (Luund) 61 • Mose* 

17 • Rod* (Roed) 14 • Rode* (Rohde) 19 • Skou* (Schou, Schow, Skog, Skouv, Skov, Skow) 211 • 

Strand* 5 • Sø* (Søe) 28 • Tange* 7 • Toft* 97 • Tofte* 9 • Vad* 34 • Vang* (Wang) 21 • 

Aas* 16. 

Alternative betydninger: Balle (7.1), Bech (7.1), Berg (7.1), Bjerg (7.1), Brink (7.1), Bro (7.1), 

Dahl (7.1), Dam (7.1), Dige (7.1), Fjord (7.1), Gade (7.1), Have (7.1), Hede (7.1), Holm (7.1), 

Holme (7.1), Holt (7.1), Høi (7.1), (10.1) eller (10.5), Kjær (7.1) eller (10.5), Klit (7.1), Kaas (7.1), 
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Land (7.1), Lund (7.1), Mose (7.1), Rod (7.1), Rode (7.1), Skou (7.1), Strand (7.1), Sø (7.1), Tange 

(7.1), Toft (7.1), Tofte (7.1), Vad (7.1), Vang (7.1), Aas (7.1). 

Der mindes om, at navnene Kjær og Lund på grund af deres funktion som mandsnavne, særligt i 

Jylland, kun er anset som mellemnavne hos kvinder (jf. kapitel 4.2.3). Mange af de leksikalske 

navne, der er henregnet til denne kategori, kunne lige såvel have været inkluderet i kategorien 

‘danske stednavne’. Det gælder navne som eksempelvis Dal, Kjær og Lund, der udover at være 

topografiske betegnelser, samtidig udgør usammensatte stednavne, ligesom de kan udgøre et 

element, enten for- eller efterled, af et stednavn, hvor kun en del af stednavnet har dannet 

grundlag for mellemnavnet. Lund er eksempelvis navnet på flere landsbyer, gårde og mindre 

bebyggelser mange steder i landet, og det indgår tillige i flere stednavne, for eksempel gårdnavne 

som Lundgaard eller Hedelund. På samme vis med Dal, der er navnet på flere bebyggelser i 

Jylland, og som indgår i stednavne såsom Birkedal, der blandt andet er navnet på en dal i 

Svenstrup Sogn og en gård i Bislev Sogn, og det meget udbredte gårdnavn Dalgaard. 

Som det fremgår af tabel 23, er også denne mellemnavnetype mest frekvent i jyske sogne, da 

samtlige sogne på topti-listen hører til den jyske region. Den højeste andel af personer med 

mellemnavne dannet til en topografisk betegnelse findes i Alsted Sogn på Mors, hvor 2,72 % af 

sognets indbyggere har et mellemnavn af denne type. 

 

Tabel 23:  
Oversigt over de ti sogne, hvor frekvensen er højest for mellemnavne dannet til topografiske betegnelser. 

 Sogn Amt Region 

Mellemnavnebærere 

Antal       Andel 

1 Alsted Sogn Thisted Amt Jylland (Mors) 10 2,72 % 

2 Lodbjerg Sogn Thisted Amt Jylland (Thy) 3 2,24 % 

3 Humlum Sogn Ringkøbing Amt Jylland 11 2,21 % 

4 Hals Sogn Hjørring Amt Jylland (Læsø) 18 2,19 % 

5 Nørre Sogn (Gråbrødre landd.) Viborg Amt Jylland 1 2,04 % 

6 Gammel Sogn Ringkøbing Amt Jylland 5 1,95 % 

7 Stadil Sogn Ringkøbing Amt Jylland 16 1,85 % 

8 Møborg Sogn Ringkøbing Amt Jylland 15 1,85 % 

9 Flade Sogn Thisted Amt Jylland (Mors) 10 1,74 % 

10 Flynder Sogn Ringkøbing Amt Jylland 9 1,70 % 

 

Den næsthøjeste frekvens findes i naboegnen Thy, hvor 2,24 % af indbyggerne i Lodbjerg bærer 

mellemnavnetypen, men dette tal afspejler dog blot tre navnebærere. I Humlum Sogn i Vestjylland 

og i Hals Sogn på Læsø har henholdsvis 2,21 % og 2,19 % af indbyggerne topografiske betegnelser 

som mellemnavne, mens det sidste sogn, der opnår en frekvens over to procentpoint, er Nørre 
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Sogn, eller Viborg Gråbrødre Landdistrikt, i Viborg. Det skal imidlertid bemærkes, at det 

sidstnævnte sogn er af så liden en størrelse, at frekvensen på 2,04 % skyldes blot én person, 

nemlig tjenestekarlen Rasmus Holm Eilsborg. Ud over Flade Sogn på Mors udgøres den 

resterende del af topti-listen af sogne fra det vestlige Jylland. 

Mellemnavne dannet til topografiske betegnelser findes i alt i 705 sogne. Figur 22 viser 

distributionen af disse mellemnavne, og igen fremgår det ganske klart, at mellemnavnetypen 

særligt er i brug i det jyske område, og i særdeleshed i de vestligste egne, om end navnene findes i 

hele det jyske område. Dog er der længere imellem sogne med navnetypen i Vendsyssel, 

Himmerland og i egnene omkring Viborg. I de øvrige landsdele er der generelt tale om lavere 

frekvenser og i flere sogne forekommer mellemnavnetypen slet ikke. 

Det kunne tænkes, at mellemnavnetypen har haft en form for relation til gårdnavne med 

præposition, som eksempelvis den forsvundne Holmegård i Kettrup Sogn i Hanherred, der i 

Matriklen 1664 er anført ‘Paa Holmen’ (DS 21 s. 183 f.), gården Bækgård i Brejning Sogn i 

Vestjylland, der i 1638 optræder i formen ‘Ved becken’ (DS 17 s. 497) eller I Skoven i Bodilsker 

Sogn på Bornholm, hvis tidligste belæg, ‘i schouen’, kendes fra 1689 (DS 10 s. 423 f.). Det er 

særligt i gårdnavne på Bornholm og i området mellem Limfjorden og Nissum Fjord i det 

nordvestlige hjørne af Jylland, at vi finder stednavnetypen (jf. Dam 2015 s. 123). Derudover 

optræder præpositionsnavnene spredt i Vestjylland og Vendsyssel og sjældent i andre jyske egne. 

Fordelingen af mellemnavnene dannet til topografiske betegnelser som holm, bæk og skov falder 

altså kun delvist sammen med udbredelsen af stednavne med præpositionsbetegnelser, nemlig i 

det nordvestlige hjørne af Jylland, men ikke på Bornholm. Det bemærkes, at nogle 

præpositionsnavne ikke indgår i Dams undersøgelse, blandt andet fordi præpositionsnavne 

antagelig ofte “…primært blev brugt af de lokale, mens skriverformerne uden præposition […] blev 

anvendt af dem, som skrev mange af de skriftlige kilder” (Dam 2015 s. 121). Kortlægningen er 

altså ikke fyldestgørende, men “… forventes at være retvisende” (ibid. s. 122).  
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Figur 22:  
Kort over distributionen af mellemnavne dannet til topografiske 
betegnelser. Mellemnavnetypen findes hovedsageligt i Vestjylland og på 
Læsø. Denne spredning falder delvist sammen med udbredelsen af 
præpositionsstednavne. 
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7.6.1 Holm, Bech og Skou 

Navnene Holm, Bech og Skou, der som nævnt i det foregående optræder i præpositionsstednavne, 

udgør de tre almindeligste mellemnavne dannet til topografiske betegnelser. Holm er med 367 

forekomster det almindeligste af de tre navne, mens Bech og Skou er noteret henholdsvis 240 og 

211 gange. Som det fremgår af figur 23, findes de tre mellemnavne umiddelbart ganske spredt 

over hele landet, men der ses dog visse koncentrationer for de enkelte navne, hvilket synes særligt 

iøjnefaldende for Skou i Midtjylland. Dette navn optræder særligt som mellemnavn i en bræmme 

på tværs af Midtjylland fra Struer i nordvest til Kolding i sydøst. Af de tre navne er det ikke 

overraskende Holm, der forekommer flest steder, da navnet er noteret i 216 forskellige sogne, 

mens Bech og Skou findes i henholdsvis 146 og 139 sogne. Navnene er generelt lavfrekvente i 

sognene, hvor kun Holm opnår frekvenser over en procent, henholdsvis i det nævnte Nørre Sogn, 

Viborg Gråbrødre Landdistrikt, hvor en forekomst af navnet modsvarer 2,04 %, og Skovlænge 

Sogn på Lolland, hvor tre mellemnavnebærere svarer til 1,30 % af indbyggerne. De højeste 

frekvenser for Bech og Skou er henholdsvis 0,60 %, tre mellemnavnebærere, i Humlum Sogn ved 

Lemvig og 0,75 %, fem mellemnavnebærere, i Slaglille Sogn ved Sorø. 

Når distributionen af de tre mellemnavne sammenlignes med udbredelsen af bebyggelsesnavne 

med navneelementerne -holm, -bæk og -skov som efterled ses forskelligartede resultater. Holm, 

der betyder ‘lille ø’ (ODS, Holm 1), har som efterled i stednavne oprindeligt betegnet en 

naturformation, men er siden også anvendt om en kulturelt skabt formation ved hovedgårde og til 

at være et almindeligt efterled i hovedgårdsnavne (Dam 2015 s. 172 (jf. Olesen 2007)). Brugen af 

Holm i personnavne kan potentielt oprinde i alle tre betydninger, eksempelvis som tilnavn til en 

person boende ved en holm eller en person fra gården Svanholm. Stednavnetypen -holm er relativt 

almindelig over hele Danmark, men der anes dog en koncentration i de nordjyske egne og i 

særdeleshed i Vendsyssel (Dam 2015 s. 173 f.). En klar sammenhæng mellem disse stednavne og 

mellemnavnet Holm synes der imidlertid ikke at være, da der ganske vist findes mindre 

koncentrationer af mellemnavnet Holm i det nordøstlige Vendsyssel og i det østligste Hanherred 

på grænsen til Vendsyssel, men der er på ingen måde tale om et signifikant mønster. 

I stednavne er navnetypen -bæk klart hyppigst i det vestlige Jylland, men også yderst 

almindelig i det østlige Vendsyssel (ibid. s. 177 ff.). Som mellemnavn forholder det sig nærmest 

omvendt, da Bæk ikke spiller nogen væsentlig rolle i Vendsyssel, og da slet ikke i den østlige del af 

området, og heller ikke i Vestjylland er der en klar sammenhæng mellem mellemnavnebrugen og 

stednavne. Med Skou forholder det sig en smule anderledes. Stednavnetypen -skov er ganske 

udbredt i hele landet, men i særdeleshed i Vestjylland, Vendsyssel og Fyn (ibid. s. 144 f.). 

Stednavne med -skov findes tillige i en bræmme fra området ved Lemvig og Salling i nordvest til 

Vejle- og Kolding-egnen og videre indover Fyn i sydøst (ibid.). Dette er ikke ulig den spredning, der 

i Ft1880 findes for mellemnavnet Skou, der dog er sjælden i Vendsyssel og på Fyn, så nogen 

entydig sammenhæng er der altså ikke tale om.  
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Figur 23: 
Punktkort over forekomster af mellemnavne dannet til de topografiske 
betegneler Beck (blå prikker), Holm (rød) og Skou (grøn). Mellemnavnene 
Bæk og Holm markerer sig særligt i Østjylland, men forekommer dog 
sporadisk over hele landet. Skou koncentrer sig særligt på tværs af 
Jylland, fra området umiddelbart syd for Salling i nordvest og ned til 
Vejle og Kolding i sydøst. 
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7.7 Latiniserede stedbetegnelser 

Den sidste underkategori inden for stedbetegnelser udgøres af en omfangsmæssigt lille gruppe af 

‘latiniserede stedbetegnelser’. Hertil henregnes blot tre leksikalske navne, der fordeler sig på fire 

stavevariationer, der tilsammen optræder hos 55 mellemnavnebærere. De leksikalske navne er: 

 

Paludan (Palludan) 25 • Pontoppidan 12 • Sidenius 18. 

 

Her er tale om latiniserede former af den topografiske betegnelse ‘kær’, Paludan, det danske 

stednavn Broby, Pontoppidan og endelig Sidenius, der kan være en latinisering af det svenske 

stednavn Sidsjö i Jemtland. Til trods for at de latiniserede stedbetegnelser udgør en så lille del af 

det samlede mellemnavnekorpus, er det alligevel interessant at undersøge brugen af denne type 

mellemnavn, da navnetypen særligt forbindes med den sociale gruppe, der har tilknytning til 

universitetet (jf. Kousgård Sørensen 1980 og Rentenaar 2002). Bølgen af denne navnetype hører 

ganske vist humanisttiden til, således at den går forud for det tidsmæssige perspektiv, denne 

afhandling giver, men det kan alligevel forventes, at de latiniserede navne fortsat har en relation 

til bedre stillet familier. 

De tre mellemnavne er relativt mere almindelige i København (Staden) og i købstæder end i 

landsogne. I landsognene forekommer navnene i alt 17 gange fordelt således, at Paludan optræder 

otte gange i seks forskellige sogne mens Pontoppidan og Sidenius optræder henholdsvis fire og fem 

gange i ligeså mange sogne. I København (Staden) er navnene også noteret 17 gange tilsammen, 

henholdsvis syv gange Paludan, fire gange Pontoppidan og seks gange Sidenius. I købstæderne 

optræder navnene i alt 21 gange. Der mindes om, at næsten tre fjerdedele af personerne i Ft1880 

er optegnede i landsognene (jf. kapitel 4.2.3). Den geografiske distribution af de tre mellemnavne 

er imidlertid forskelligartet, da Paludan og Pontoppidan begge optræder over hele landet og med en 

jævn fordeling i Øst- og Vestdanmark, men med Sidenius forholder det sig anderledes. Udover 

Edvard Sidenius Boje i Randers Købstad optræder navnet udelukkende i sogne på Fyn, Lolland-

Falster og Sjælland. Og faktisk kan det udledes af Ft1880, at navnebæreren i Randers er født i 

Fejø Sogn i Maribo Amt, hvorved Sidenius fremstår som et udpræget østdansk mellemnavn. 

7.8 Casestudies over stedbetegnelser 

Det er nu tid at rette fokus imod undersøgelsens to casestudies over henholdsvis købstæder og 

landsogne og de fire områder på Bornholm, Læsø, Mors og Ærø. 

7.8.1 Stedbetegnelser i repræsentative sogne 

I de ti undersøgte købstæder overstiger andelen af personer med mellemnavne dannet til 

stedbetegnelser ingen steder et procentpoint. Som det fremgår af tabel 24, er den højeste frekvens 

blot 0,83 % i den jyske købstad Nibe, hvor 12 personer bærer et mellemnavn af denne type. 
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Tilsvarende frekvenser forekommer i henholdsvis Ribe, hvor 31 personer, svarende til 0,81 % af 

købstadens indbyggere, og Svaneke på Bornholm, hvor 10 personer, 0,80 %, bærer navnetypen 

som mellemnavn. De laveste andele findes i Fåborg, Ebeltoft og Maribo, hvor under 0,2 % af 

indbyggerne bærer stedbetegnelser som mellemnavn. I alle ti købstæder ses mellemnavnetypen 

hos mandlige navnebærere, mens det blot er i fem af byerne, at de forekommer hos kvinder. 

 

Tabel 24:  
Oversigt over andelen af mellemnavne dannet til stedbetegnelser i de ti udvalgte købstæder. 

 
Købstad 

Antal 
navnebærere 

Mellemnavne (Stedbet.) 
 Antal               Andel 

Kvinder 
Antal       Andel 

Mænd 
Antal       Andel 

Holbæk 3.203 15 0,47 % 1 0,06 % 14 0,91 % 

Store Heddinge 1.531 7 0,46 % 1 0,13 % 6 0,82 % 

Svaneke 1.248 10 0,80 %   10 1,70 % 

Maribo 2.357 2 0,08 %   2 0,18 % 

Bogense 1.890 10 0,53 % 2 0,20 % 8 0,90 % 

Fåborg 3.480 6 0,17 %   6 0,35 % 

Ebeltoft 1.299 2 0,15 %   2 0,31 % 

Nibe 1.438 12 0,83 % 2 0,26 % 10 1,47 % 

Ribe 3.843 31 0,81 % 5 0,24 % 26 1,46 % 

Sæby 1.402 7 0,50 %   7 1,08 % 

 

De onomastiske profiler med denne mellemnavnetype er særdeles forskelligartede, hvilket 

navnene i Ribe Købstad er et godt eksempel på. Indenfor kategorien er det hovedsageligt ‘danske 

stednavne’, der findes som mellemnavne i byen, og de ses i kombination med såvel patronymiske 

efternavne, eksempelvis Hans Daugaard Andersen og Jens Ørbæk Hansen, som efternavne 

dannet til andre stednavne, eksempelvis Knud Aagaard Bøggild. En enkelt navnebærer, Markus 

Clod Kirkeby Pontoppidan, bærer et dansk stednavn som mellemnavn og en latinisering af et 

dansk stednavn, Broby, som efternavn. I Holbæk bærer 15 personer mellemnavnetypen, og også 

her er det især de ‘danske stednavne’, der har betydning som mellemnavne, hvilket Axel Colding 

Friis, Olaf Rye Nielsen og Carl Peter Ferdinand Neergaard Flindt er eksempler på. Disse eksempler 

viser samtidig, at der også i Holbæk er tale om forskelligartede kombinationer af mellemnavn og 

efternavn, og dette ses også hos navnebærere med andre typer stedbetegnelser som mellemnavne, 

eksempelvis Theodor Berg von Linde, Hans Holm Hansen og Rasmus Sidenius Gjessing. 

I de ti udvalgte landsogne synes stedbetegnelser ikke at have nogen særlig betydning som 

mellemnavn, og i fire af sognene, Glostrup, Skellebjerg, Søby og Hansted, findes de slet ikke (jf. 

tabel 25). Det skal dog bemærkes, at Hansted i dette tilfælde ikke repræsenterer lokalområdet 

synderligt godt, da sognet faktisk er det eneste af 65 sogne i hele Thy, hvor stedbetegnelser ikke 

forekommer som mellemnavn. I de seks landsogne, hvor mellemnavnetypen er repræsenteret, er 
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frekvenserne generelt lave, men i Sønder Borris Sogn i Vestjylland optræder syv personer med 

navnetypen, hvilket svarer til 3,93 % af sognets indbyggere. Udover søskendeparret Hans og Mads 

Sønderby Rahbek optræder mellemnavnene her i kombination med patronymiske efternavne i 

Sønder Borris, eksempelvis Peder Faurskov Olesen, Mads Rahbek Nielsen og Mourids Berg 

Jensen. Kun i to af de undersøgte landsogne optræder kvinder med mellemnavnetypen, nemlig i 

Revninge på Fyn, hvor Agnes Katinka Malling Andersens mellemnavn svarer til sognebyen Malling 

ved Aarhus, og i det sønderjyske sogn Ødis, hvor navnetypen optræder hos fem kvinder, 

heriblandt Ane Caroline Kjær Nielsen og søstrene Anne Katrine og Ida Nicoline Dahl Hardt.  

 

Tabel 25: 
Oversigt over andelen af mellemnavne dannet til stedbetegnelser i de ti udvalgte landsogne. 

 
Landsogn 

Antal 
navnebærere 

Mellemnavne (Stedbet.) 
 Antal               Andel 

Kvinder 
Antal       Andel 

Mænd 
Antal       Andel 

Glostrup 1.233       

Skellebjerg 610       

Bodilsker 1.288 1 0,08 %   1 0,16 % 

Maglebrænde 626 1 0,16 %   1 0,32 % 

Revninge 478 1 0,21 % 1 0,43 %   

Søby 400       

Hansted 192       

Kvorning 352 3 0,85 %   3 1,60 % 

Sønder Borris 178 7 3,93 %   7 8,75 % 

Ødis 1.676 14 0,84 % 5 0,61 % 9 1,05 % 

 

Det er vanskeligt at sige noget entydigt om relationer mellem sociale forhold og mellemnavnetypen 

i landsognene, dels da navnetypen er så lidet repræsenteret, dels da mange navnebærere her er 

børn. I købstæderne ses ingen klar relation. En del af navnebærerne i Ribe Købstad henhører 

umiddelbart til de bedre sociale lag, eksempelvis pastor emeritus Hans Nicolai Tranberg Friis, 

cand. theol. og adjunkt Nicolai Esmark Øllgaard samt organist Hans Egede Glahn. Det må dog 

holdes for øje, at ingen af disse personer faktisk er født i købstaden. Samtidig optræder også 

tjenestepiger og arbejdsmænd undertiden med mellemnavnetypen, som det for eksempel ses hos 

Maren Astrup Chrestensen og Hans Tranberg Christensen. Samme brogede billede tegner sig i de 

øvrige købstæder, hvor personer med mellemnavne dannet til stedbetegnelser er optegnet med 

meget forskellige leveveje. Nogle eksempler herpå kunne være konsul Erik Peder Christian 

Abildgaard Michelsen i Fåborg, stiftsprovst og sognepræst Hans Egede Glahn i Store Heddinge, 

melhandler Lars Bidstrup Pedersen i Svaneke, avlsbruger og fisker Peder Holm Isaksen i Sæby og 

daglejer Jens Aaby Rasmussen i Bogense. Bemærk i øvrigt, at Store Heddinges præst bærer 

præcis samme navn som den ovenfornævnte organist i Ribe, Hans Egede Glahn; et navn, der 
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tillige bæres af en skibsbygger i København (Staden). Om disse personer er i familie med 

hinanden, kan ikke umiddelbart udledes af Ft1880, men det er nærliggende at tro, at opkaldelse 

efter Grønlands apostel Hans Egede (1686–1758) er et væsentligt aspekt i disse onomastiske 

profiler. 

7.8.2 Stedbetegnelser på øerne 

I de undersøgte områder på de fire øer bærer mellem 0,13 % og 2,55 % af personerne 

mellemnavne dannet til stedbetegnelser, hvilket fremgår af tabel 26. De laveste frekvenser findes 

på Bornholm, hvor seks mænd bærer mellemnavnetypen, og på Ærø, hvor det samme gælder for 

ni mænd og en kvinde. Blandt de bornholmske navnebærere finder vi endnu en Hans Egede, 

nemlig Hans Egede Grønbech, der er søn af kaptajn Georg Ludvig Edgar Bolivar Grønbech. At 

Grønlands apostel her er et navngivningsmotiv synes at være oplagt, da ingen af Hans’ fire brødre 

bærer navnet Egede som mellemnavn. Det karakteristiske bornholmske navn Sonne findes blot en 

enkelt gang som mellemnavn i området, nemlig hos Jesper Sonne Holm, der er daglejer. På Ærø 

optræder navnetypen blandt andet hos søskendeparret Peder og Karoline Juliane Ostenfeldt 

Hansen. Motivet for mellemnavnet er her klart, da moderen Kristiane Maren Hansen er anført 

med fødenavnet Ostenfeldt. 

 

Tabel 26:  
Oversigt over andelen af mellemnavne dannet til stedbetegnelser i de fire ø-områder. 

 
Område 

Antal 
navnebærere 

Mellemnavne (Stedbet.) 
 Antal               Andel 

Kvinder 
Antal       Andel 

Mænd 
Antal       Andel 

Bornholm 4.511 6 0,13 %   6 0,27 % 

Læsø 2.780 71 2,55 % 12 0,82 % 59 4,50 % 

Mors 2.102 45 2,14 % 12 1,13 % 33 3,18 % 

Ærø 7.678 10 0,13 % 1 0,03 % 9 0,24 % 

 

På Mors har 2,14 % af indbyggerne i de fem undersøgte sogne et mellemnavn, der er dannet til en 

stedbetegnelse. Omtrent en fjerdedel af disse er kvinder, hvorved Mors er det af de fire områder, 

hvor den største andel kvinder bærer mellemnavnetypen, nemlig 1,13 %. Ved nærmere eftersyn 

viser det sig imidlertid, at en af disse, Stefan Vangsgaard Dinesen, er en mand, der fejlagtigt står 

anført som kvinde. De resterende 11 kvinder bærer alle patronymiske efternavne, og hoveddelen 

af disse, syv i alt, bærer et mellemnavn dannet til et gårdnavn, som det er tilfældet for Maren 

Damgaard Poulsen, Karen Kibsgaard Nielsen og Inger Søndergaard Sørensen. Tilsvarende 

kombinationer med gårdnavn som mellemnavn og et patronymisk efternavn forekommer hos 17 af 

de 33 mænd, for eksempel Niels Nørgaard Johansen, Jens Bjerregaard Kristensen og Søren 

Overgaard Madsen, foruden den nævnte Stefan Vangsgaard Dinesen. Som nævnt i kapitlet om 

patronymiske mellemnavne på øerne, kapitel 6.6.2, er kombination med patronymisk mellemnavn 
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efterfulgt af et efternavn dannet til en stedbetegnelse med efterleddet -gaard almindelig på Mors, 

men som det fremgår her er også den omvendte kombination relativt almindelig, andelen af 

stedbetegnelser som mellemnavn taget i betragtning. 

Af de fire områder på øerne er det Læsø, der med 2,55 % opnår den højeste frekvens for 

mellemnavne dannet til stedbetegnelser, og selvom der er klar overvægt af navnetypen hos øens 

mandlige indbyggere, hvor 59 personer, svarende til 4,50 %, bærer navnetypen, så er der dog 12 

af øens kvinder, svarende til 0,82 %, der står anført i Ft1880 med denne type mellemnavn. Med 

undtagelse af Peder Bæk Skov og Sørn Holt Bach optræder alle stedbetegnende mellemnavne på 

Læsø i forbindelse med et patronymisk efternavn, såsom Kerstine Holbeck Pedersen, Bertel Dahm 

Andersen og Konrad Madvig Bjørnsen. En stor del af mellemnavnene er dannet til topografiske 

betegnelser, særligt Dam (og Dahm), der bæres af 19 personer. Også ‘danske stednavne’ har en 

vis betydning her, og særligt to navne er iøjnefaldende, nemlig navnet Gaarn, der optræder 14 

gange, eksempelvis Kirstine Gaarn Pedersen og Morten Gaarn Kristensen, samt Thuren, der 

optræder 11 gange, blandt andet hos Bjørn Thuren Nilsen og Thorval Thuren Larsen. 

Bebyggelsesnavnet Gaarn kendes om en samling gårde i Vesterø Sogn på Læsø (Eggert under 

udgivelse a), og udover på Læsø findes Gaarn blot fem gange som mellemnavn i Ft1880, hvoraf en 

er født på Læsø, mens yderligere to, brødrene Jens og Carl Heinrick Gaarn Holst i Øster Hassing 

Sogn ved Aalborg, har deres mellemnavn efter moderen Necoline Marie Holst, der er født i Hals på 

Læsø, og hvis fødenavn står anført som Gaarn. Udpræget læsøsk er også navnet Thuren. Dette 

navn er almindeligt som for- mellem- og efternavn på øen, og det sættes i forbindelse med 

områdenavnet Turen (Tuerne) i Vesterø Sogn (Espegaard 1980 s. 310 (jf. Eggert under udgivelse 

a)). Jakob Thuren Jensen i Skarresø Sogn nær Randers er eneste forekomst af mellemnavnet 

Thuren uden for Læsø. Gaarn og Thuren må betegnes som særdeles karakteristiske for øen Læsø. 

7.9 Stedbetegnelser som mellemnavne 

Med hensyn til antallet af leksikalske navne udgør kategorien ‘stedbetegnelser’ den klart mest 

omfangsrige, da 492 forskellige navne er henført hertil. Der er i høj grad tale om mellemnavne 

dannet til ‘danske stednavne’, i særlig grad med endelsen -gaard, og ‘topografiske betegnelser’, 

hvortil blandt andet det almindeligste navn i kategorien, Holm, er henført. ‘Stedbetegnelser’ findes 

især som mellemnavne i et halvmåneformet område fra Hanherred, ned over Thy og Mors til 

Vestjylland og ind på den jyske hede, samt på Læsø. Et tilsvarende mønster ses for mellemnavne 

dannet til ‘danske stednavne’. Til kategorien ‘danske stednavne’ hører en række mellemnavne 

bestående af et retningsadverbium og efterleddet -gaard, og deres spredning falder delvist 

sammen med enkeltgårdsdistributionen i Danmark, da der ses et relativt højt antal mellemnavne 

af denne type på den jyske hede. Samtidig falder en anden stor koncentration af denne type 

mellemnavne dog på Mors og i Thy, hvor landsbystrukturen har været stærk, mens mellemnavne 

af denne type ikke spiller nogen særlig rolle på Bornholm, hvor enkeltgårde har været udbredt, så 
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nogen entydig forbindelse kan ikke udledes. På samme vis med mellemnavne dannet af 

topografiske betegnelser, hvor der spores en vis relation til spredningen af præpositionsstednavne, 

særligt i Nordvestjylland. Imidlertid er stednavnetypen relativt almindelig på Bornholm, men her 

gør den pågældende mellemnavnetype ingen væsen af sig. De latiniserede stednavne synes at 

være mere i brug i købstæderne og København (Staden), end det er tilfældet i landsognene. 

Undersøgelsens casestudies viser et broget billede i forhold til navnetypens anvendelse i 

forskellige sociale klasser, ligesom der er påvist enkelte lokale mellemnavne, der er dannet til 

lokale stednavne, som det er tilfældet for mellemnavnene Gaarn og Thuren på Læsø. 
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8 Erhvervsbetegnelser 

Den næste af undersøgelsens hovedkategorier vedrører mellemnavne, der er dannet til betegnelser 

for erhverv. Til denne kategori henregnes 66 leksikalske navne, der i alt omfatter 150 forskellige 

stavevarianter. Mellemnavnetypen findes i alt 3.372 gange, hvilket svarer til 3,03 % af det samlede 

mellemnavnekorpus på 111.428. Der er fire underkategorier af erhvervsbetegnelser, grupperet 

efter det sprog, mellemnavnet oprinder i, nemlig ‘dansk’, ‘tysk’, ‘latin’ og ‘øvrige’. Med 2.579 

tilfælde er navne, der er anset som ‘danske erhvervsbetegnelser’, yderst dominerende i forhold til 

antallet af løbenavne, men med hensyn til leksikalske navne er ‘tyske erhvervsbetegnelser’ næsten 

ligeså talrige, da 28 leksikalske navne regnes for at være tyske og 31 for danske. Der gøres dog 

opmærksom på, at et skarpt skel er vanskeligt at sætte, da flere tyske håndværksbetegnelser kan 

være indlånte og derefter taget i brug som personnavn (Knudsen 1945 s. 142). Der kan tillige være 

tale om fortyskede navne, opstået i “…den Germaniseringsproces, som talrige af vores 

Slægtsnavne (Tilnavne) blev underkastet, særligt i det 18. Aarhundrede, og som skyldtes en Mode, 

der foretrak det indbildt finere fremmede for det danske” (Thomsen 1945 s. 45). Netop 

erhvervsbetegnelser har ifølge Thomsen særligt været underlagt dette fænomen (ibid. s. 49). De 

fire underkategorier er alle repræsenteret på topfyrre-listen over erhvervsbetegnelser (tabel 27), 

hvor 18 ‘danske erhvervsbetegnelser’ optræder, mens der er 17 ‘tyske erhvervsbetegnelser’, fire 

latinske navne samt et enkelt navn, Smith, der hører til gruppen af ‘øvrige erhvervsbetegnelser’. 

Den erhvervsbetegnelse, der er absolut mest udbredt, er Møller (kapitel 8.1.1), der optræder 

1.918 gange i undersøgelsens mellemnavnekorpus. Det modsvarer en andel på 1,72 %, og dermed 

er Møller det klart almindeligste ikke-patronymiske mellemnavn overhovedet. På de følgende 

pladser følger tre navne dannet til erhvervsbetegnelsen smed, nemlig det tyske navn Schmidt, der 

bæres som mellemnavn af 167 personer, det danske Smed, der optræder 99 gange, og med 77 

navnebærere navnet Smith, der her er tolket som en engelsk dannelse til erhvervsbetegnelsen, 

hvorfor navnet som nævnt henhører til underkategorien ‘øvrige erhvervsbetegnelser’. Det skal 

imidlertid bemærkes, at der kan argumenteres for at tolke Smith som en variantform af det tyske 

Schmidt (kapitel 8.1.2). Smith deler fjerdepladsen på topfyrre-listen med Hoffmand (kapitel 4.3 og 

8.1), der ligeledes optræder 77 gange i mellemnavnekorpusset. Endnu en betegnelse for ‘smed’ 

optræder på listens sjetteplads, da denne placering indtages af navnet Fabricius, der er den 

latiniserede form af ‘smed’, og som bæres som mellemnavn af 76 personer. På pladserne syv og ni 

finder vi to navne med betydningen ‘fisker’, henholdsvis det tyske Fischer, der optræder 54 gange, 

og det danske Fisker, der med 51 forekomster ikke er meget sjældnere (kapitel 8.1.3). De sidste to 

navne, der optræder på topti er Skjødt, dannet til ‘skytte’, der i mange forskellige stavevarianter er 

mellemnavn hos 52 personer (kapitel 4.3), samt Degn der er noteret 39 gange. 

Erhvervsbetegnelser er i brug som mellemnavn i 969 sogne i Ft1880. Mellemnavnetypen findes 

i hele landet, men det er igen især i Jylland, at vi finder de største koncentrationer, særligt Thy, 
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Mors og dele af Ringkøbing Amt samt det østlige Jylland fra Randersområdet og Djursland og ned 

til Vejle-egnen (se figur 24). Det er også på denne egn, at vi finder den sognemæssigt største andel 

af navnetypen, nemlig i Vejle Landdistrikt, hvor 3,70 % af sognets indbyggere bærer en 

erhvervsbetegnelse som mellemnavn. Frekvensen skyldes dog blot to personer. I Hoed Sogn på 

Djursland bærer 14 personer, 2,54 % af sognets beboere, navnetypen, mens Mygind Sogn ved 

Randers med 2,27 % er det sidste sogn, hvor frekvensen overstiger to procentpoint. 

Blandt de ti sogne med de højeste andele af navnetypen er Strynø Sogn i det sydfynske øhav, 

hvor 1,81 % af indbyggerne bærer denne mellemnavnetype, det eneste sogn uden for det jyske 

område. Generelt er mellemnavnetypen rimelig almindelig i de sydfynske i den forstand, at der er 

mindst en navnebærer i de fleste sogne. Mellemnavnetypen findes i hele landet, blandt andet i de 

fleste bornholmske sogne, men er sjældnere i Himmerland, på Sjælland og Lolland-Falster. 

 

Tabel 27:  
Oversigt over de 40 mest frekvente mellemnavne dannet til erhvervsbetegnelser. 

 Leksikalsk navn Antal   Leksikalsk navn Antal 

1 Møller 1.918  21 Schultz 22 

2 Schmidt 167  22 Faber 21 

3 Smed 99  23 Foged 21 

4 Hoffmann 77  24 Kusk 20 

5 Smith 77  25 Bekker 18 

6 Fabricius 76  26 Skytte 18 

7 Fischer 54  27 Snedker 18 

8 Skjødt 52  28 Kroman 17 

9 Fisker 51  29 Krøyer 17 

10 Degn 39  30 Lehmann 16 

11 Bødker 38  31 Junker 15 

12 Bagger 34  32 Bager 14 

13 Bohn 27  33 Kjøller 14 

14 Brøchner 27  34 Voigt 14 

15 Kryger 27  35 Bender 13 

16 Skriver 27  36 Weber 12 

17 Vogelius 26  37 Kramer 10 

18 Müller 25  38 Ladefoged 10 

19 Drejer 24  39 Sadolin 10 

20 Schrøder 23  40 Fenger 9 
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Figur 24:  
Kort over den samlede distribution af mellemnavne dannet til 
erhvervsbetegnelser i de enkelte sogne. Med undtagelse af Himmerland, 
Salling og et område ved Viborg er mellemnavnetypen relativt frekvent i 
det meste af Jylland. 
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8.1 Danske erhvervsbetegnelser 

2.579 navnebærere er optegnet i Ft1880 med et mellemnavn, der er dannet til, hvad der her anses 

som danske erhvervsbetegnelser. De 2.579 løbenavne optræder i 76 stavevariationer, der fordeler 

sig på følgende 31 leksikalske navne: 

 

Bager 14 • Bagger (Backer, Bakker, Bargger) 34 • Bryde 5 • Brøgger (Brygger, Brøker) 8 • 

Bødker (Bøcher, Bødcher, Bødtker, Bøtcher, Bøtger, Bøtker, Bøttger) 38 • Degn 39 • Dreier (Drejer, 

Dreyer) 24 • Drost 7 • Fisker 51 • Foged 21 • Fogt (Foegt, Foght) 9 • Hoffmann (Hoffman, 

Hoffmand, Hofman, Hofmand, Hofmann) 77 • Junker (Juncher) 15 • Jæger 7 • Klokker 5 • 

Kroman (Kromand, Kromann) 17 • Kusk (Kudsk) 20 • Ladefoged 10 • Meyer (Maier, Mejer) 7 • 

Møller (Møler, Moller) 1.918 • Pileman 5 • Ringe* 6 • Skifter 9 • Skipper 7 • Skjødt (Schiøt, 

Schiøth, Schiøtt, Schjødt, Schjøt, Schjøtt, Schytt, Schødt, Schött, Sjøt, Skjøt, Skytt, Skødt, Skøt) 52 • 

Skriver 27 • Skytte (Schytte, Schødte) 18 • Smed 99 • Snedker 18 • Svarrer 5 • Væver 7. 

Alternative betydninger: Ringe (7.1). 

 

Nogle få kommentarer skal knyttes til placeringen af nogle enkelte navne. Som anført ovenfor er 

det vanskeligt at sondre entydigt mellem en række danske og tyske erhvervsbetegnelser, da 

navnene foruden at være kommet ind i forbindelse med indvandring fra Tyskland, dels kan være 

indlånte som appellativer, eksempelvis håndværksbetegnelser, for siden at danne grundlag for 

tilnavne, dels kan skyldes en fortyskning af danske betegnelser. Navnet Fogt, der er dannet til 

Foged, må snarest betragtes som en fortyskning i retning af det tyske Vogt med samme betydning. 

Trods formodet sammenfald i udtalen skelnes her mellem Fogt og Vogt på grund af kriteriet om, at 

uens initiale bogstaver i reglen medfører en sondring i forhold til leksikalske navne. Da Fogt er 

dannet med det danske initiale F-, er navnet anskuet som en dansk form og derfor regnet til 

kategorien ‘danske erhvervsbetegnelser’, men det må påpeges, at der i princippet ligeså vel kan 

være tale om en fordanskning af det tyske Vogt (jf. kapitel 8.2). Som nævnt i kapitel 4.3 er 

Hoffmann behandlet i DgP under opslagsformen Howman (DgP 2 sp. 473 f.), og her beskrives det 

trods sit umiddelbart tyske udtryk blandt andet som et gammeldansk appellativ med betydningen 

‘mand der tjener til hove’ og et ældre nydansk appellativ med betydningen ‘kriger, rytter, 

hoffunktionær’ (jf. ODS, Hofmand 1, 2 (Hovmand) og 3 (Hopmand)). Der skal også knyttes et par 

bemærkninger til navnet Skjødt, der som nævnt i kapitel 4.3 findes i ikke mindre end 15 

forskellige stavevariationer i Ft1880. Trods mulig variation i udtalen er navnene her samlet, da 

det ikke er muligt at foretage en entydig sondring af danske og tyske former. Navnet, der er 

dannet til ordet skytte, anses af Thomsen som et arketypisk eksempel på “…Fortyskningen af de 

gode danske Navne” (Thomsen 1945 s. 50), hvor Sk- er udskiftet med Sj- eller Sch-. 

Mellemnavne dannet til danske erhvervsbetegnelser findes i 850 sogne, hvoraf Vejle 

Landdistrikt med 3,70 % er det sogn, hvor navnetypen frekvensmæssigt udgør den største andel 

(tabel 28). Som det var tilfældet med hensyn til distributionen af erhvervsbetegnelser generelt 
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følger Hoed Sogn og Mygind Sogn med henholdsvis 2,54 % og 2,27 %. Alle mellemnavne dannet til 

erhvervsbetegnelser i disse sogne er altså henført til ‘danske erhvervsbetegnelser’. Jyske sogne 

dominerer igen billedet, da ni jyske sogne optræder på topti-listen, hvor særlig Randers Amt og 

Thisted Amt er fremtrædende. Strynø i det sydfynske øhav, der med en frekvens på 1,68 % har 

den sjette højeste andel af mellemnavnetypen, er eneste sogn uden for den jyske region på listen. 

 

Tabel 28:  
Oversigt over de ti sogne med størst andel af mellemnavne dannet til danske erhvervsbetegnelser. 

 Sogn Amt Region 

Mellemnavnebærere 

Antal       Andel 

1 Vejle Landdistrikt Vejle Amt Jylland 2 3,70 % 

2 Hoed Sogn Randers Amt Jylland (Djursland) 14 2,54 % 

3 Mygind Sogn Randers Amt Jylland 5 2,27 % 

4 Vinding Sogn Ringkøbing Amt Jylland 14 1,99 % 

5 Søndbjerg Sogn Thisted Amt Jylland (Thyholm) 10 1,73 % 

6 Strynø Sogn Svendborg Amt Fyn 13 1,68 % 

7 Skinnerup Sogn Thisted Amt Jylland (Thy) 6 1,68 % 

8 Kærby Sogn Randers Amt Jylland 3 1,57 % 

9 Tved Sogn Thisted Amt Jylland (Thy) 5 1,40 % 

10 Sønder Onsild Sogn Randers Amt Jylland 5 1,40 % 

 

Omtrent tre fjerdedele af alle erhvervsbetegnelserne er henført til denne kategori, og dette 

afspejles også i figur 25, der viser andelen af mellemnavne dannet til danske erhvervsbetegnelser i 

de forskellige sogne, hvor der i vidt omfang er sammenfald mellem kortet over den samlede 

fordeling af erhvervsbetegnelser (figur 24 ovenfor). Koncentrationerne ses især i de jyske egne, og 

igen er det særlig Thy, Mors og Ringkøbing Amt samt det østjyske område mellem Randers og 

Vejle, der skiller sig ud. På Fyn forekommer ‘danske erhvervsbetegnelser’ i godt fire ud af ti sogne, 

og der er en overvægt i det sydøstlige hjørne af øen samt på Langeland. På Sjælland er 

mellemnavnetypen mere sjælden, og især i de nordvestlige egne og på Midtsjælland er der langt 

imellem navnebærerne. Når kortet over de enkelte sognes andel af ‘danske erhvervsbetegnelser’ 

sammenholdes med kortet over den generelle spredning af erhvervsbetegnelser er den mest 

iøjnefaldende forskel Bornholm. Mellemnavne dannet til erhvervsbetegnelser findes i 14 af øens 

25 sogne, men de ‘danske erhvervsbetegnelser’ blot hos seks navnebærere fordelt i fire sogne, 

nemlig købstæderne Nexø og Rønne samt landsognene Ibsker og Klemensker.  
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Figur 25:  
Kort over den samlede distribution af mellemnavne dannet til danske 
erhvervsbetegnelser i de enkelte sogne. Denne mellemnavnetype findes i 
de fleste egne af Jylland, dog i mindre grad i områderne Himmerland, 
Salling og på Viborg-egnen. På Sjælland er der generelt længere mellem 
sogne, hvor navnetypen forekommer. 
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8.1.1 Møller 

Navnet Møller er dannet til erhvervsbetegnelsen møller, der ifølge ODS anvendes om en “…person, 

der har lært mølleriet” eller om “...person, der (ejer og) driver en mølle” (ODS, Møller 1). Ud over 

selve møllerfaget ved de utallige vandmøller, vindmøller og andre mølleformer, der har ligget rundt 

omkring i landet, kan det at have boet i nærheden af en mølle tænkes at have givet anledning til 

tilnavnet Møller, ligesom mellemnavnet Mølle, der dog er henført til underkategorien ‘danske 

appellativer’ under de ‘folkelige tilnavne’ (kapitel 10.7). Som det fremgik af tabel 27 ovenfor er 

Møller med 1.918 det klart almindeligste mellemnavn dannet til en erhvervsbetegnelse, og som 

nævnt tillige det almindeligste ikke-patronymiske navn, der indgår i undersøgelsen. Møller findes i 

713 sogne, og omtrent 80 % af navnebærerne er noteret i rurale sogne. Som det fremgår af tabel 

29, findes navnet som mellemnavn hos mere end to procent af indbyggerne i sognene Hoed og 

Mygind, hvor henholdsvis 2,53 % og 2,27 % bærer navnet. Dette er præcis de samme tal som 

kunne ses for den samlede andel af ‘danske erhvervsnavne’ i de to sogne, hvorved det altså står 

klart, at Møller er det eneste mellemnavn af denne kategori i de to sogne. 

Den relativt høje frekvens i Hoed skyldes to børneflokke. Således er gårdejer Anders Jensen og 

hustru Chirsten Maren Jensens børneflok på seks, der alle, piger som drenge, er anført med 

mellemnavnet Møller, for eksempel Ane Marie og Anton Møller Jensen. Motivet bag navnet Møller 

findes i husstanden, da Anders Jensens fader, Jens Madsen Møller, forsørgers i huset. En anden 

børneflok i sognet tæller otte børn, som bærer mellemnavnet, igen piger som drenge, for eksempel 

Frederikke Hansine Ane Marie og Rasmus Møller Jensen. Husfaderen her er gårdejer Mads 

Jensen, og med de traditionelle opkaldelsesskikke og navnet på aftægtsmanden Jens Madsen 

Møller i netop omtalte familie in mente, da er det nærliggende at slutte, at Mads Jensen og Anders 

Jensen er brødre, og at begge har givet faderens Møller videre til børnene. På den måde er Hoed 

Sogn et godt eksempel på, hvordan mellemnavnedistributionen af og til kan være tilfældig, da 

Møllers høje frekvens her formodentlig skyldes blot én person, hvis efternavn er videregivet som 

mellemnavn hos børnebørnene. 

På Strynø er ikke mindre end 12 af de 13 personer med mellemnavnet Møller kvinder, hvilket 

må siges at være en bemærkelsesværdig høj andel, når den gængse fordeling af mellemnavne på 

de to køn tages i betragtning. Ikke mindre end syv kvinder bærer fornavnet Maren, mens de 

resterende fem kvinder alle hedder Karen til fornavn. Ingen af kvinderne står anført med mere end 

ét fornavn. En del af navnebærerne er børn, og hvor der er søskende, er navnet Møller ikke givet 

til andre børn, og det er sjældent, at de øvrige søskende overhovedet bærer mellemnavne. Der 

synes altså at være tale om et klart mønster, hvor Møller kun gives i kombination med navnene 

Karen og Maren. Hvorfor så mange bærer navnekombinationerne Maren Møller og Karen Møller 

kan ikke udledes af Ft1880. Et bud kunne være, at der er tale om opkaldelse, hvor både for- og 

mellemnavn videregives. Det må dog understreges, at dette blot er formodninger. Den eneste 

mandlige navnebærer er Klaus Møller Madsen, der står anført som ‘huusfader, møller og 
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gaardfæster’. Det bemærkes, at der er konsensus i Klaus’ mellemnavn Møller og hans erhverv, 

hvilket muligvis kan være motivet bag hans mellemnavn, som således kan afspejle en levende 

tilnavnebrug, men dette kan dog være en tilfældighed. Det må endvidere nævnes, at der 

umiddelbart ikke kan udledes en relation mellem Klaus og nogen af de 12 kvinder med 

mellemnavnet i Ft1880. 

 

Tabel 29:  
Oversigt over de ti sogne, hvor frekvensen er højest for mellemnavnet Møller. 

 Sogn Amt Region 

Mellemnavnebærere 

Antal       Andel 

1 Hoed Sogn Randers Amt Jylland (Djursland) 14 2,54 % 

2 Mygind Sogn Randers Amt Jylland 5 2,27 % 

3 Vejle Landdistrikt Vejle Amt Jylland 1 1,85 % 

4 Søndbjerg Sogn Thisted Amt Jylland (Thyholm) 10 1,72 % 

5 Strynø Sogn Svendborg Amt Fyn 13 1,68 % 

6 Kærby Sogn Randers Amt Jylland 3 1,57 % 

7 Sønder Onsild Sogn Randers Amt Jylland 5 1,39 % 

8 Ramme Sogn Ringkøbing Amt Jylland 6 1,37 % 

9 Hoven Sogn Ringkøbing Amt Jylland 6 1,28 % 

10 Tørring Sogn Ringkøbing Amt Jylland 8 1,21 % 

 

Af punktkortet over forekomster af mellemnavnet Møller (figur 26) fremgår det, at navnet findes 

over hele Danmark, men at der er koncentrationer i det østjyske område fra Randers-egnen og 

ned til omkring Vejle, i det vestlige Vendsyssel og i området Thy, Mors og den nordvestlige del af 

Ringkøbing Amt. I den fynske region ses der koncentrationer i mindre områder omkring Odense, 

Svendborg og naturligvis på Strynø. På Bornholm optræder blot to navnebærere med 

mellemnavnet Møller og i det sjællandske område forekommer navnet spredt over det meste af 

øen, men med en relativ høj koncentration i København (Staden). 

I forlængelse af navnet Møller kan det nævnes, at det tyske, eller fortyskede, navn Müller er 

noteret 25 gange, hvoraf en enkelt forekomst er navnet Myller, der er tolket som en fordanskning 

af det tyske navn. Navnet, der ifølge Das Digitale Familiennamenwörterbuch Deutschland i dag er 

det absolut almindeligste efternavn i Tyskland (DFD, Müller), er i Ft1880 tilstedeværende som 

mellemnavn over næsten hele Jylland og optræder tillige i København (Staden) og et par steder i 

Sorø Amt på Sjælland. Med undtagelse af Johannes Frederik Müller Irgens i Københavns Amt, der 

er født i Slesvig, er alle navnebærerne født i Danmark. Der synes altså ikke at være indikationer 

for, at Müller i Ft1880 har nogen særlig tilknytning til Tyskland.  
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Figur 26: 
Punktkort over forekomster af mellemnavnet Møller. Der er en meget klar 
overvægt af navnet i Jylland, hvor det særligt optræder i Østjylland og de 
nordvestlige egne. Foruden i København er navnet langt mere sjældent 
øst for Storebælt. 
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8.1.2 Smed, Schmidt og Smith 

Navnene Smed, Schmidt og Smith relaterer sig alle til erhvervsbetegnelsen smed. Netop smeden, 

der har været til stede i de fleste landsbyer, har haft en central rolle i landbosamfundet, da han 

har stået for udførelsen af uundværlige genstande som eksempelvis hestesko og tænder til 

bøndernes harver ligesom smeden har bistået med reparation af landbrugsredskaber. Selvom de 

tre navne er væsentlig mindre frekvente end Møller, hører de alle til blandt de mest udbredte 

mellemnavne dannet til erhvervsbetegnelser. Af de tre former er Schmidt med 167 forekomster 

som nævnt almindeligst, mens Smed og Smith er noteret henholdsvis 99 og 77 gange. Som nævnt 

ovenfor er Smith henført til ‘øvrige erhvervsbetegnelser’ grundet formens sammenfald med den 

engelske betegnelse for smed, smith. Navnet kan dog ikke entydigt holdes adskilt fra det tyske 

schmied og navnet Schmidt. Det må endvidere bemærkes, at Smith yderligere modsvarer smiþ, der 

kendes fra fem danske runeindskrifter fra vikingetid og den tidlige middelalder, og som også 

sættes i forbindelse med erhvervsbetegnelsen smed (Olesen 2010 s. 338 f.). Af praktiske hensyn 

behandles de tre former samlet, men det er altså kun Smed, der er henført til kategorien ‘danske 

erhvervsbetegnelser’. 

Figur 27 viser forekomsterne af mellemnavnene Smed, Schmidt og Smith, og heraf ses det, at de 

tre navne koncentrerer sig i forskellige egne. En overordnet tendens synes at være, at den danske 

form, Smed, er et nørrejysk navn, mens den tyske form, Schmidt, i vidt omfang er syddansk og 

optræder i egnene nær Tyskland. Således kan der trækkes en grænse på tværs af Jylland fra 

bunden af Ringkøbing Fjord til Vejle Fjord, og Smed optræder næsten alene i områder nord for 

denne linje, mens Schmidt hovedsageligt, men ikke udelukkende, findes i de jyske egne syd for 

samt på Fyn. Smed er noteret i 75 sogne, og det figurerer særligt i Kronjylland omkring Randers 

samt i det nordvestjyske område omfattende Thy og Mors, hvor vi også finder den højeste frekvens 

for navnet, nemlig i Dragstrup sogn på Mors, hvor 3 personer, svarende til 1,02 % af sognets 

beboere, står anført med navnet. Dragstrup er dermed det eneste sogn overhovedet, hvor andelen 

når over et procentpoint. Der synes at være en hældning imod, at navnet særligt optræder i de 

lavere sociale lag, da Smed udover ved børn hovedsageligt findes hos tjenestekarle, jordbrugere og 

nogle håndværkere. Eneste fremtrædende undtagelse er lærer Mads Smed Andersen i Thisted 

Købstad. Mellemnavnet Smed optræder oftest i kombination med patronymiske efternavne, og blot 

fire af de 99 navnebærere står anført med en anden type efternavn, som det eksempelvis er 

tilfældet for Christen Smed Jensby i Tved Sogn og Jens Smed Skræder i Nordby på Samsø. 

Samtidig er Smed i høj grad et ruralt navn, og blot omtrent en tiendedel af navnbærerne er 

optegnet i købstæderne, og slet ingen af dem er i København (Staden). 

Schmidt findes i 103 sogne, og som netop nævnt er formen særligt dominerende i den sydlige 

del af Danmark, særligt i områder ved Varde og Ribe samt i Trekantsområdet i det sydøstlige 

Jylland. Også i den fynske region har Schmidt en fremtrædende rolle idet, navnet her forekommer 

17 gange, mens Smed og Smith med en enkelt undtagelse af Smith i Mesinge Sogn ved Kerteminde 
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ikke findes som mellemnavn i dette område. Schmidt er dog ingenlunde fraværende uden for det 

sydjyske og fynske område, og der ses også flere navnebærere i København (Staden), i Østjylland 

ved Aarhus og Randers samt sporadisk i øvrige dele af Jylland og Sjælland. Schmidt optræder i 

højere grad end Smed i kombination med et efternavn, der ikke er patronymisk. Således har 

omtrent en tredjedel af personerne med mellemnavnet Schmidt andre typer efternavne, som det 

eksempelvis er tilfældet med Rasmus Smidt Secher i Sabro Sogn ved Aarhus, Jens Hansen 

Smidth Dahl i Sejerslev Sogn på Mors og Hanne Margrethe Schmidt Hørning i Nibe Købstad. I den 

mere kuriøse afdeling finder vi Carl Christian Smidt Fabricius i København (Staden), hvor både 

mellem- og efternavn har betydningen smed. I modsætning til Smed er Schmidt i videre 

udstrækning et navn, der anvendes i byerne, da 78, altså næsten halvdelen af de 167 

navnebærere, står anført i folketællingslister fra byerne, heraf 27 i hovedstaden. Et fåtal af 

personerne med mellemnavnet Schmidt er anført med fødested i Tyskland, blandt andet Marie 

Dorthea Schmidt Kjær og Inger Schmidt Ravnkilde, begge anført med Slesvig som fødested, samt 

Friederich Valdemar Schmidt Phieseldeck fra Flensborg, men ud fra hvad der kan udledes af 

Ft1880 er der er på ingen måde tale om en udpræget relation mellem navnet og Tyskland. 

Formen Smith optræder i 48 sogne spredt over hele landet, dog med mindre koncentrationer i 

København (Staden), det nordlige Ringkøbing Amt og i det østlige Himmerland. I det østlige 

Himmerland findes den procentvise højeste andel i Løgstrup Sogn, hvor fem personer, svarende til 

0,93 % af sognets indbyggere, bærer mellemnavnet Smith. Navnebærerne er gårdejer Hans Peter 

Smith Andersen og hans fire børn, alle drenge, der er anført i Ft1880 med faderens mellemnavn. I 

de resterende sogne er andelen blot omkring en kvart procent eller derunder. Også for navnet 

Smith er der en nogenlunde ligelig fordeling af navnebrugen i de rurale sogne og i byerne, hvoraf 

de 19 er optegnede i København (Staden). I forhold til de sociale lag, navnet optræder i, ses der i 

København et vidt spænd, da Smith er mellemnavn hos blandt andre tjenestedreng Peter Christian 

Smith Kramer, matros Paul Smith Nielsen (født på Læsø), bagersvend Mathias Smith Brøndum 

(født i Skive) og grosserer Niels Peter Smith Dahl (født i Korsør). Også Smith optræder 

hovedsageligt i kombination med patronymiske efternavne, men omtrent en tredjedel af 

navnebærerne har andre efternavnetyper, hvilket Joh. Japetus Smith Steenstrup, Johannes 

Smith Hjort og Jørgine Christine Smith Agger er nogle eksempler på. Med hensyn til fornavne er 

der ikke mange eksempler på, at Smith ses i kombination med udprægede engelske navne, dog 

Edvard Philip Smith Berg i Skive Købstad samt Richard Smith Dahl i København (Staden). 

Efternavnet i begge disse onomastiske profiler er imidlertid ikke engelske, og nogen udpræget 

relation til England synes der på ingen måde at kunne udledes af Ft1880.  
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Figur 27: 
Punktkort over forekomster af mellemnavne dannet til erhvervs-
betegnelser med betydningen smed. Det danske navn Smed (grønne 
prikker) er særligt koncentreret i Thy, på Mors og i Østjylland i området 
omkring Randers. Det tyske Schmidt (rød) findes derimod hovedsageligt i 
de sydlige egne af landet, mens det engelsk Smith (blå), der er noget 
sjældnere, fortrinsvis optræder i København. 
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8.1.3 Fisker og Fischer 

De to navne Fisker og Fischer relaterer sig begge til erhvervsbetegnelsen fisker, hvilket har været 

levevejen for mange familier nær de danske kyster, i det mindste som et supplement. Som det var 

tilfældet med navnene Smed, Schmidt og Smith behandles også Fisker og Fischer af praktiske 

hensyn sammen, men kun Fisker henhører entydigt til kategorien ‘danske erhvervsbetegnelser’. 

De to navne optræder omtrent lige mange gange som mellemnavn i Ft1880, da Fisker er noteret 

51 gange, mens Fischer er optegnet 54 gange. Af figur 28, der viser forekomsterne af Fisker og 

Fischer, kan det ses, at Fischer optræder en smule mere spredt over landet, dog hovedsageligt i 

København (Staden), i visse egne på Fyn og i det østlige Jylland, mens Fisker hovedsageligt er et 

jysk navn, dog med undtagelser. Navnene optræder slet ikke på Bornholm og Lolland-Falster. 

Fisker findes som mellemnavn i 42 sogne, hvoraf langt de fleste er beliggende i Jylland, men 

med en særlig vægt i den østlige del af regionen. Den højeste andel af navnebærere med Fisker 

som mellemnavn i et enkelt sogn findes dog i det vestlige Jylland, nemlig i Ferring Sogn, hvor to 

navnebærere, søskendeparret Jens og Ane Fisker Jensen, medfører en frekvens på 0,55 %. De er 

begge børn af klitfoged Jens Peder Jensen og dennes hustru Maren Jensen og ud af en 

søskendeflok på i alt fem. To af de øvrige børn er drenge, og begge bærer fornavnet Jens samt et 

mellemnavn, henholdsvis Jens Fjordside Jensen og Jens Marines Jensen. Måske mellemnavnene 

i denne familie har været brugt som kaldenavne, men dette kan ikke påvises. Som det er tilfældet 

i familien fra Ferring Sogn optræder mellemnavnet Fisker i hovedreglen i onomastiske profiler, 

hvor efternavnet er patronymisk. Andre eksempler er Nis Fisker Christensen i Nykirke Sogn ved 

Vejle og Søren Fisker Thommensen i Skorup Sogn ved Silkeborg. Enkelte af navnebærerne har 

dog et efternavn af anden art, eksempelvis Jens Fisker Klit, Råsted Sogn ved Randers, og Axel 

Fisker Frost, Kolding Købstad. I reglen tilhører personerne de lavere sociale lag, hvilket blandt 

andet kommer til udtryk ved, at der er tale om flere fattiglemmer, indsiddere og tjenestefolk. 

Distributionen af formen Fischer er en anelse anderledes, da navnet kun findes i 27 forskellige 

sogne. Dette skyldes imidlertid, at der er flere navnebærere i København (Staden), 13 i alt, samt 

en familie i det midtfynske Vejle Sogn, hvor ni navnebærere i samme familie er årsag til, at 1,30 % 

af dette sogns indbyggere bærer navnet Fischer som mellemnavn. Her er tale om gårdejer Anders 

Fischer Rasmussen og hustru Ane Margrethe Mortensen, hvis otte hjemmeboende børn alle er 

anført med mellemnavnet Fischer, heriblandt Laurits Mikael, Hans Frederik Rudolf Marius og 

Emme Oktavia Theodora Lusie Fischer Rasmussen. Trods denne store familie optræder Fischer i 

højere grad i kombination med ikke-patronymiske navne, end det var tilfældet for Fisker, hvilket 

eksempelvis ses hos Henrik Fischer Harder og Karl Frederik Fischer Schou. Blandt navnebærerne 

finder vi forhenværende apoteker Christian Fischer Dahl, købmand Anton Christian Fischer 

Mønsted, sagførerfuldmægtig Jens Peter Fischer Christensen og sognepræst Hans Fischer 

Jørgensen. Der synes således at være en tendens til, at Fischer findes i højere sociale lag end 

Fisker.  
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Figur 28: 
Punktkort over forekomster af mellemnavne dannet til erhvervs-
betegnelser med betydningen fisker. Det danske navn Fisker (grønne 
prikker) findes hovedsageligt i de østlige dele af Midtjylland, mens den 
tyske form Fischer (rød) er mere frekvent i København, på Fyn og i de 
sydlige egne af Jylland. 
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8.2 Tyske erhvervsbetegnelser 

Müller, Schmidt og Fischer er ikke alene om at være dannet til tyske erhvervsbetegnelser. I alt 

henregnes 569 løbenavne hertil, og disse fordeler sig på 63 forskellige stavevariationer, der her er 

samlet under følgende 28 leksikalske navne: 

 

Bekker (Becher, Becker) 18 • Bender 13 • Bergman* (Bergmann) 8 • Bohn* 27 • Brøchner 

(Bröchner, Brøckner, Brøkner) 27 • Cramer 6 • Fenger* 9 • Fischer (Ficher, Fischier, Fisher) 54 • 

Gether 8 • Graff 5 • Hegermann 5 • Kjøller (Kjøler) 14 • Kramer 10 • Kryger (Krüger, Kryer) 

27 • Krøyer (Kroyer, Krøger, Krøier) 17 • Køhler 6 • Køster (Kyster) 6 • Lehmann 16 • Mahler 

6 • Müller (Myller) 25 • Richter (Rickter) 7 • Schmidt (Schmit, Shmidt, Smidt, Smidth, Smit) 167 

• Schrøder (Schrødder, Shrøder, Skrøder) 23 • Schultz (Schjuls, Schuls, Schulz) 22 • Theilmann 

(Teilmann) 9 • Voigt (Vogt) 14 • Weber (Veber) 12 • Øhlenschlæger (Oehlenschlæger, 

Øhlenclæger, Ølenslæger) 8. 

Alternative betydninger: Bergman (9.2), Bohn (7.2) eller (11.1), Fenger (9.4). 

 

Mellemnavne dannet til tyske erhvervsbetegnelser optræder i 248 sogne, og som det fremgår af 

figur 29, er der en tilbøjelighed til, at de i særdeleshed forekommer i de syddanske sogne. Dog 

findes mellemnavnetypen også i Østjylland, på Bornholm og i en mindre række sogne nær 

København. Det sogn, hvor andelen af mellemnavne dannet til tyske erhvervsbetegnelser er 

højest, er Vejle Sogn på Fyn, hvor familien Fischer Rasmussen, der er omtalt ovenfor i kapitel 

8.1.3 optræder. I Vejle Sogn er 1,30 % af navnebærerne som tidligere nævnt anført med denne 

type mellemnavn, og herudover er Lundforlund Sogn ved Slagelse det eneste sogn, hvor 

frekvensen overstiger et procentpoint. Her findes fire navnebærere, svarende til en frekvens på 

1,08 %, med navnet Fischer, og også her er der tale om en søskendeflok, nemlig proprietær Harald 

Johannes Hages børn med hustruen Marie Benedicte, der står anført med fødenavnet Paludan 

Müller. Her er tale om fire drengebørn, heriblandt Jens Philip og Hotha Paludan Müller Hage. Her 

er altså tale om et dobbelt mellemnavn, hvoraf Müller udgør andenkomponenten. Motivet bag 

mellemnavnene Paludan og Müller, hvoraf kun det sidste grundet afhandlingens afgrænsninger 

indgår i undersøgelsens mellemnavnekorpus, er klar, da der er tale om navn(e) fra moderens side. 

Nogen særlig sammenhæng mellem ‘tyske erhvervsbetegnelser’ og personer født i Tyskland 

synes der ikke at være tale om. For eksempel optræder navne med et udpræget tysk udtryk som 

eksempelvis Schrøder og Schultz kun hos personer født i Danmark. Som nævnt i kapitel 4.3 kan 

man forestille sig, at 1800-tallets nationalistiske strømninger har medført såvel en afstandstagen 

fra tyske staveformer og udtaler i visse kredse som et større behov for tysk identifikation hos 

herboende tyskere og efterkommere herfra. Graden af dette er imidlertid vanskelig at fastslå.  



 

 

 

202 

 

 

 

 
  

Figur 29:  
Kort over den samlede distribution af mellemnavne dannet til tyske 
erhvervsbetegnelser i de enkelte sogne. Denne type mellemnavn findes 
især i sogne i det sydlige Jylland, men også i det østlige Jylland, på 
Bornholm og omkring København ses mindre koncentrationer. 
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8.3 Latiniserede erhvervsbetegnelser 

De ‘latiniserede erhvervsbetegnelser’ udgør en mindre kategori, der tilsammen tæller 142 

løbenavne fordelt på otte stavevarianter, der kan samles til følgende fem leksikalske navne: 

 

Bondo 9 • Faber 21 • Fabricius (Fabrisius, Fabritius) 76 • Sadolin 10 • Vogelius (Wogelius) 

26. 

 

Denne type mellemnavn er noteret i 70 sogne. Den højeste andel af navnetypen findes i Gladsaxe 

Sogn ved København, hvor ‘latiniserede erhvervsbetegnelser’ optræder som mellemnavn hos ti 

personer, svarende til 0,55 % af sognets beboere. Alle ti bærer navnet Fabritius de Tengnagel, der 

er navnet på en yngre adelsslægt, hvorfor der kan argumenteres for, at dette navn bør ses som en 

helhed, hvori Fabritius indgår som førstekomponent. Imidlertid har det ikke været muligt at 

foretage denne sondring her. Yderligere 14 personer er anført med navnet Fabritius de Tengnagel. 

Med 76 forekomster står Fabricius for mere end halvdelen af de 142 løbenavne, der henregnes til 

mellemnavnekategorien. Navnet optræder ligeså ofte i kombination med patronymiske efternavne, 

eksempelvis Edvardt Wilhelm Fabricius Sørensen i København (Staden) og David Fabrisius 

Christiansen i Ruds Vedby Sogn på Vestsjælland, som ikke-patronymiske efternavne, hvilket 

Maren Dorothea Fabricius Holm i København (Staden) og Sofus Theodor Fabrisius Skovgaard i 

Knudsker Sogn på Bornholm er eksempler på. 

Antalsmæssigt fordeler de latiniserede erhvervsbetegnelser sig nogenlunde jævnt, således at 

cirka halvdelen af navnebærerne står registreret i København (Staden), købstæder eller 

handelspladser, mens den anden halvdel er noteret i rurale sogne. Når fordelingen af 

folketællingens individer i by og land tages i betragtning (jf. kapitel 4.2.3) er der imidlertid tale om 

en stor relativ overvægt af navnetypen i by-sognene. Socialt er det vanskeligt at sige noget entydigt 

om personer med latiniserede erhvervsbetegnelser som mellemnavne, men der synes dog at være 

en tendens til, at navnene især optræder hos socialt bedre stillede personer, eksempelvis 

sognepræst i Visby på Thy Jens Nicolaus Fabricius Leth og købmand i Horsens Købstad Niels 

Sadolin Møller, men også et mindre antal ringere stillede personer bærer navnetypen, eksempelvis 

tjenestekarl Henrik Faber Nielsen i Kappel på Lolland og arbejdsmand Jens Kristian Faber Birch i 

Egebjerg i Odsherred. 

8.4 Øvrige erhvervsbetegnelser 

Den sidste underkategori af erhvervsbetegnelser, ‘øvrige betegnelser’, tæller i alt 82 løbenavne, der 

fordeler sig på tre stavevariationer af følgende to navne: 

 

Smith* (Schmith) 77 • Wright 5. 

Alternative betydninger: Smith (8.2). 
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Udover navnet Smith, der, som det blandt andet blev redegjort for i kapitel 8.1.2, er anset som et 

engelsk navn, indeholder denne kategori kun navnet Wright, der forekommer fem gange i 

undersøgelsens materiale. Også Wright er tolket som dannet til en engelsk erhvervsbetegnelse, 

denne med betydningen ‘snedker, tømrer’. Blandt navnebærerne er to personer, der er født i 

Helsingør, nemlig Eduard Wright Merrie, der på optællingsdagen er på besøg i Viborg Købstad, og 

Rudolph Henry Maltha Wright Engelsted, der er ejer af Rørbæk Hovedgård i Flødstrup Sogn på 

Sydfyn. Yderligere to af navnebærerne har en umiddelbar relation til Helsingør, da brødrene 

Jørgen og Valdemar Wright Qvistgaard er sønner af tobakshandler Frederik Qvistgaard i 

København (Staden) og dennes hustru Mary Ann Wright, der er født i Helsingør. Det er 

nærliggende at forestille sig en relation til de såkaldte helsingørskotter, hvis navne dog ofte blev 

fordanskede, hvilket Torben Kisbye har redegjort for i artiklen John Jamieson > Hans Jacobsen 

(Kisbye 1988). 

8.5 Casestudies over erhvervsbetegnelser 

Der vendes nu tilbage til de ti købstæder og ti landsogne samt de fire ø-områder, der tilsammen 

udgør afhandlingens casestudies. I det følgende redegøres for, hvordan mellemnavne dannet til 

erhvervsbetegnelser manifesterer sig her. 

8.5.1 Erhvervsbetegnelser i repræsentative sogne 

Som det var tilfældet med mellemnavne dannet til stedbetegnelser, overstiger andelen af personer 

med mellemnavne dannet til erhvervsbetegnelser ikke et procentpoint i en eneste af de ti 

undersøgte købstæder. Tabel 30 viser, at der i fire af købstæderne er tale om enkeltstående 

tilfælde af navnetypen. I Holbæk finder vi Johan Møller Brandt, i Store Heddinge er Hans Kristian 

Dreier Nielsen optegnet, Rasmus Møller Petersen i Ebeltoft og i Sæby optræder Christian Schultz 

Jensen. Den højeste frekvens findes i den bornholmske købstad Svaneke, hvor ti personer står 

anført med denne mellemnavnetype, hvilket svarer til 0,80 % personerne i byen. I forhold til de 

lave tal er dette en væsentlig højere andel, end der findes i nogle af de øvrige købstæder, hvor 

navnetypen blot optræder hos mellem 0,03 og 0,31 % af befolkningen. I Svaneke fordeler disse 

mellemnavnene sig på blot to leksikalske navne, nemlig Kjøller der forekommer to gange, blandt 

andet hos Magnus Kjøller Nielsen, og Bohn, der ses otte gange. Seks af personerne med 

mellemnavnet Bohn indgår i en søskendeflok på otte, hvoraf de seks altså er noteret med navnet 

Bohn som mellemnavn, heriblandt Herman og Jørgine Elisab. Bohn Christiansen. I dette tilfælde 

er Bohn moderens fødenavn, og motivet for mellemnavnet findes sandsynligvis der. Men hvorfor, 

de to sidste søskende i børneflokken ikke bærer navnet, må stå hen i de uvisse. I alle ti købstæder 

optræder mellemnavnetypen hos mandlige navnebærere, mens det kun er i tre af byerne, at 

kvinder bærer navnetypen. Foruden to kvinder med navnet Bohn i Svaneke findes en enkelt 

kvinde med mellemnavnetypen i Maribo, Henriette Valentine Smith Theill, og i Ribe optræder fire 
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kvinder med mellemnavne dannet til erhvervsbetegnelser, blandt andet Mette Marie Schmidt 

Hansen og Johanne Schultz Søndergaard. 

 

Tabel 30:  
Oversigt over andelen af mellemnavne dannet til erhvervsbetegnelser i de ti udvalgte købstæder. 

 
Købstad 

Antal 
navnebærere 

Mellemnavne (Erhvervsb.) 
 Antal               Andel 

Kvinder 
Antal       Andel 

Mænd 
Antal       Andel 

Holbæk 3.203 1 0,03 %   1 0,06 % 

Store Heddinge 1.531 1 0,07 %   1 0,14 % 

Svaneke 1.248 10 0,80 % 2 0,30 % 8 1,36 % 

Maribo 2.357 3 0,13 % 1 0,08 % 2 0,18 % 

Bogense 1.890 4 0,21 %   4 0,45 % 

Fåborg 3.480 7 0,20 %   7 0,41 % 

Ebeltoft 1.299 1 0,08 %   1 0,16 % 

Nibe 1.438 3 0,21 %   3 0,44 % 

Ribe 3.843 12 0,31 % 4 0,19 % 8 0,45 % 

Sæby 1.402 1 0,07 %   1 0,15 % 

 

Mellemnavneypen optræder i alt 43 gange i de ti købstæder, og selvom dette tal er lavt, så synes 

der alligevel at kunne spores visse tendenser. Af de 3.372 mellemnavne, der indgår i 

hovedkategorien ‘erhvervsbetegnelser’ er lidt mere end tre fjerdedele, 2.579 løbenavne, henregnet 

til underkategorien ‘danske erhvervsbetegnelser’. I de ti købstæder er kun 17 af de 43 navne, 

svarende til omkring 40 %, ‘danske erhvervsbetegnelser’, hvilket kan være et udtryk for, at 

bybefolkningen har anset navne som, Fisker, Kusk og Snedker som mindre fine. Samtlige af 

de 17 danske betegnelser henviser til navnet Møller, der optræder i otte af købstæderne. 

Undtagelserne er Svaneke og Sæby. Samtidig ses en tendens til, at Møller oftest optræder i 

kombination med et patronymisk efternavn, mens de tyske og latinske navne i højere grad 

ses i kombination med et ikke-patronymisk efternavn, eksempelvis Anders Krøyer Riber i 

Fåborg samt Frederikke Amalia Fabricius Høyberg og Thøger Teilmann Friis, der begge er 

optegnet i Ribe. Med hensyn til mellemnavnetypens relationer til sociale forhold synes der at 

være tegn på, at det danske navn Møller er mere i brug hos personer af lavere social stand, 

end det er tilfældet for personer med mellemnavne dannet til tyske eller latinske 

erhvervsbetegnelser. Det må dog understreges, at der på ingen måde er tale om et signifikant 

mønster, og at antallet af navne i denne kategori er for lavt i købstæderne til at give et 

endegyldigt svar. 

I de undersøgte landsogne er der dog endnu færre mellemnavne dannet til erhvervsbetegnelser, 

da blot otte personer i alt bærer mellemnavne af denne type (tabel 31). Fem af disse 

mellemnavnebærere er fra Bodilsker Sogn på Bornholm, der dermed er det af de undersøgte 
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landsogne, hvor andelen af navnetypen er størst, nemlig 0,39 %. I Bodilsker optræder navnetypen 

i form af Bohn hos partikulier Herman Bohn Jeppesen og drengen Oluf Matias Bohn Kofoed, der 

er søn af Jens Peter Kofod og hustruen Hansine Kristine Kofod. Oluf er ud af en søskendeflok på 

tre, men han er den eneste heraf, der står anført med et mellemnavn. Motivet bag navnet Bohn 

gives i kilden, da Jens Peter Kofods forældre bor under samme tag, og hans moder, Petrea 

Karoline Pedersen, står anført med fødenavnet Bohn. Her er altså tale om barnets farmors 

fødenavn, der er videregivet som mellemnavn. Yderligere tre navne dannet til ‘tyske 

erhvervsbetegnelser’ optræder i Bodilsker Sogn. Det drejer sig om Hans Brøchner Bergstedt, der 

som eneste barn i skolelærer Niels Hansen Bergstedts børneflok på seks er anført med 

mellemnavn, Markus Johannes Kjøller Munch, søn af jordbruger Andreas Mariusen Munch og 

dennes hustru Oline Dorthea, der står anført med fødenavnet Kjøller, der altså er videregivet til 

den ældste søn i børneflokken, samt gårdejer Jens Mahler Schov. Derudover findes mellemnavne 

dannet til erhvervsbetegnelser i Revninge Sogn, hvor det forekommer hos lærer Laurits Ficher 

Jensen samt i Ødis Sogn, hvor navnebærerne er landmand Peter Bøtker Jensen og gårdejer Johan 

Smidt Hansen. 

 

Tabel 31: 
Oversigt over andelen af mellemnavne dannet til erhvervsbetegnelser i de ti udvalgte landsogne. 

 
Landsogn 

Antal 
navnebærere 

Mellemnavne (Erhvervsb.) 
 Antal               Andel 

Kvinder 
Antal       Andel 

Mænd 
Antal       Andel 

Glostrup 1.233       

Skellebjerg 610       

Bodilsker 1.288 5 0,39 %   5 0,81 % 

Maglebrænde 626       

Revninge 478 1 0,21 %   1 0,43 % 

Søby 400       

Hansted 192       

Kvorning 352       

Sønder Borris 178       

Ødis 1.676 2 0,12 %   2 0,23 % 

 

De relativt få mellemnavne dannet til ‘danske erhvervsbetegnelser’ i byerne viste som nævnt 

ovenfor tegn på, at man der har anset de tyske og latiniserede dannelser som finere og mindre 

bondske end de rent danske navne (jf. Thomsen 1945 s. 45). Imidlertid er Peter Bøtker Jensen i 

Ødis Sogn den eneste af de otte navnebærere i de undersøgte landsogne, der har et mellemnavn 

svarende til en dansk erhvervsbetegnelse. Dette kan dog bero på tilfældigheder, og det må 

understreges, at det samlede antal forekomster af navnetypen på kun otte i de ti rurale sogne er 

for lavt til at drage valide konklusioner om brugen af disse navne på landet. 
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8.5.2 Erhvervsbetegnelser på øerne 

Navnetypen ‘erhvervsbetegnelser’ optræder hos mellem 0,07 % og 0,72 % af personerne i de 

undersøgte områder på de fire øer, hvilket fremgår af tabel 32. Som det også var tilfældet for 

mellemnavne dannet til ‘stedbetegnelser’ (kapitel 7.8.2), finder vi de laveste frekvenser på 

Bornholm, hvor tre personer, alle mænd, og på Ærø, hvor 5 personer, ligeledes mænd, står 

optegnet med mellemnavnetypen. De Bornholmske navnebærere tæller en tjenestekarl, Andreas 

Petter Kjøller Marker, en skoleelev ved navn Johan Hilb. Bohn Sonne, samt en pensioneret lærer, 

Sofus Theodor Fabrisius Skovgaard. På Ærø optræder navnetypen blandt andet hos fattiglemmet 

Christen Møller Eriksen, styrmand Gothilf Vilhelm Bagger Kristensen og drengen Bertel Weber 

Hansen. Sidstnævnte er anført i en husstand, der foruden Bertel omfatter to enker, begge anført 

‘bedstemor’, henholdsvis Kristine Kromann og Gertrud Weber, samt skipper Albert Wulf og Marie 

Wulf, der på folketællingslisten er anført imellem Gertrud Weber og Bertel Weber Hansen. Motivet 

bag Bertels mellemnavn er enten den ene bedstemoders fødenavn eller snarere hendes giftenavn, 

altså en bedstefaders efternavn, mens motivet for Hansen ikke kan udledes af kilden. 

 

Tabel 32:  
Oversigt over andelen af mellemnavne dannet til erhvervsbetegnelser i de fire ø-områder. 

 
Område 

Antal 
navnebærere 

Mellemnavne (Erhvervsb.) 
 Antal               Andel 

Kvinder 
Antal       Andel 

Mænd 
Antal       Andel 

Bornholm 4.511 3 0,07 %   3 0,14 % 

Læsø 2.780 20 0,72 % 1 0,07 % 19 1,45 % 

Mors 2.102 13 0,62 % 1 0,09 %  16 1,16 % 

Ærø 7.678 5 0,07 %   5 0,13 % 

 

I de fem sogne på limfjordsøen Mors har en enkelt kvinde og 12 mænd mellemnavne, der er 

dannet til erhvervsbetegnelser, hvilket modsvarer en samlet frekvens på 0,62 %. Den eneste 

kvinde med navnetypen er Maren Degn Kristensen, der er datter af husmand Peder Kristjan 

Kristensen og hustruen Sidsel Katrine Kristensen. Den ene af Marens tre ældre brødre, Kristen 

Degn Kristensen, bærer samme mellemnavn, mens en anden bærer mellemnavnet Filtenborg og 

den yngste af de tre brødre står anført uden mellemnavn. Blandt de øvrige mandlige navnebærere 

på Mors finder vi Dragstrups sognepræst Carl Bender Koch, huslærer Kristen Møller Kristensen, 

landpost Søren Møller Jespersen og tjenestekarlen Kristen Smed Villadsen. Bender, Degn, Møller 

og Smed er faktisk de eneste leksikalske mellemnavn i denne kategori, der optræder i området. 

Udover sognepræstens navn, der er en tysk betegnelser for ‘bødker’, er alle mellemnavnene i 

området derved af dansk oprindelse. 

Læsø er med 0,72 % det af de fire områder, der har den højeste andel af navnebærere med et 

mellemnavn dannet til en erhvervsbetegnelse. Også her optræder en enkelt kvinde med 

navnetypen, nemlig væver og indsidder Margrethe Møller Pedersen. Navnet Møller optræder hos 



 

 

 

208 

yderligere seks personer, heriblandt havnefoged Christen Møller Simonsen fra Vesterø og sømand 

Peder Møller Nielsen i Hals Sogn. Møller er dog ikke det almindeligste mellemnavn i kategorien, da 

navnet Degn optræder som mellemnavn hos ti mænd, blandt andre husejer Lars Degn Andersen 

og landbrugsarbejder Lars Degn Svendsen. Valdemar Hoffman Sørensen, bærer en ‘tysk 

erhvervsbetegnelse’ som mellemnavn. Han er yngste barn og eneste søn af købmand Carl Bjørn 

Sørensen i Byrum og dennes hustru Caroline Ulrikke Sørensen. I hustanden er optegnet to 

handelsbetjente, Julius Hofmann og Viggo Hofman, hvis efternavn svarer overens med etårige 

Valdemars mellemnavn. Måske en eller begge er blevet opkaldt. 

8.6 Erhvervsbetegnelser som mellemnavne 

Mellemnavne dannet til erhvervsbetegnelser er særligt frekvente i Jylland, dog med undtagelse af 

Himmerland, Salling og et mindre område på Viborg-egnen. Mellemnavnetypen findes dog også 

mange steder på Fyn og mere sporadisk i den sjællandske region, men her er frekvenserne i de 

enkelte sogne gennemgående lave. Der spores en sammenhæng mellem udbredelsen af 

mellemnavne og de erhverv, der har dannet grundlag for de pågældende mellemnavne i den 

forstand, at de almindeligste mellemnavne Møller og Smed (og Schmidt) er dannet til fag, der har 

været til stede over hele landet i stort set alle landsbyer. 

Møller er klart det almindeligste navn i kategorien og samtidig klart det mest udbredte ikke-

patronymiske mellemnavn i undersøgelsen overhovedet. For mellemnavnene Smed og Schmidt, der 

er langt mindre udbredt, ses en tendens til, at den tyske variantform er mere udbredt i områderne 

nær Tyskland, hvilket kan indikere en vis påvirkning på navnebrugen sydfra. Dog ses en 

tilsvarende tendens ikke for navnet Fischer. Både Schmidt og Fischer viser imidlertid tendenser til 

at være i brug i højere sociale lag, end Smed og Fisker, og forekommer særligt i byerne. De tyske 

og tyskklingende mellemnavne dannet til erhvervsbetegnelser kan altså være anset som finere end 

de danske. Hvorvidt dette har en relation til en afstandstagen til det tyske fra almuens side kan 

dog være vanskelig at bestemme. 

De latinske stedbetegnelser er særlig udbredte som mellemnavn i købstæderne. Samtidig viser 

undersøgelsens casestudies en tendens til, at relativt få mellemnavne i byerne er dannet til 

danske erhvervsbetegnelser. Dette kan være en indikation for, at tyskklingende navne har været 

anset som finere her. Dog skal det bemærkes, at de forskellige typer af erhvervsbetegnelser findes 

i alle samfundslag.  
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9 Inkolentnavne 

Den omfangsmæssigt mindste af de fem hovedkategorier både med hensyn til antal leksikalske 

navne og antal navnebærere er ‘inkolentnavne’. Blot 21 leksikalske navne er henregnet til denne 

kategori, og de rummer tilsammen 43 forskellige stavevarianter, der i alt bæres af 602 personer, 

hvilket svarer til 0,54 % af undersøgelsens samlede antal mellemnavnebærere. Inkolentnavne 

henviser til en lokalitet, det være sig landområde, region, by, topografisk betegnelse som skov eller 

dal, med mere, hvortil den oprindelige navnebærer har haft en relation. Kategorien indeholder i alt 

fire underkategorier, hvoraf de væsentligste er dannelser til ‘danske lokaliteter’, der med otte 

forskellige leksikalske navne er den største af underkategorierne, og ‘udenlandske lokaliteter’, der 

med 358 løbenavne er den med flest navnebærere. Derudover findes to mindre underkategorier 

omfattende ‘latinske dannelser’ og ‘øvrige inkolentnavne’. Alle fire underkategorier optræder på 

topfjorten-listen (tabel 33), der indbefatter leksikalske navne med ti eller flere forekomster. Syv af 

navnene på toplisten henviser til danske lokaliteter, fem til udenlandske lokaliteter, mens et navn, 

Mosin, er en latinsk dannelse og et, Deichmann, er henført til ‘øvrige inkolentnavne’. 

 

Tabel 33:  
Oversigt over de 14 mest frekvente inkolentnavne, der optræder som mellemnavn i Ft1880. 

 Leksikalsk navn Antal   Leksikalsk navn Antal 

1 Friis 203  8 Mosin 20 

2 Holst 92  9 Yde 18 

3 Vendelbo 67  10 Hornemann 14 

4 Riber 25  11 Rovsing 13 

5 Harbo 23  12 Deichmann 13 

6 Nellemann 23  13 Arbo 11 

7 Beyer 22  14 Unger 10 

 

Det almindeligste inkolentnavn er Friis (kapitel 9.2.1), der er noteret 203 gange i Ft1880. Det er 

dermed kun 0,18 % af det samlede mellemnavnekorpus, der udgøres af det almindeligste 

inkolentnavn. Friis er ikke desto mindre mere end dobbelt så almindeligt som inkolentnavnet med 

den næstehøjeste hyppighed, Holst (kapitel 9.2.1), der forekommer 92 gange. Både Friis og Holst 

henviser til udenlandske lokaliteter, men på listens tredjeplads finder vi det første navn, der 

henviser til en dansk lokalitet, nemlig navnet Vendelbo (kapitel 9.1.1) der optræder 67 gange i 

undersøgelsens mellemnavnekorpus. På de efterfølgende tre pladser findes yderligere tre navne, 

der henviser til danske lokaliteter, nemlig Riber med 25 forekomster samt Harbo og Nellemann, 

der begge optræder som mellemnavn 23 gange. Både Riber og Harbo undersøges nærmere i 
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kapitel 9.1.1. Navnet Beyer (kapitel 9.2.1) er noteret 22 gange, hvilket rækker til en placering som 

nummer syv på listen over de mest frekvente inkolentnavne, mens Mosin med 20 forekomster 

indtager en placering som nummer otte. Topti-listen sluttes med navnene Yde (kapitel 9.1.1.) og 

Hornemann, der begge optræder 18 gange i undersøgelsen. 

Mellemnavne i kategorien ‘inkolentnavne’ findes i 286 af folketællingens sogne. Som det 

fremgår af figur 30, forekommer navnetypen rimelig spredt over hele landet, men generelt er 

frekvenserne lave, og der er visse steder relativt langt imellem sogne med navnetypen, som det for 

eksempel ses i det vestlige Himmerland, dele af det jyske hedeområde, Vestfyn og Midt- og 

Sydsjælland. Der findes imidlertid tillige nogle mindre områder med koncentrationer, hvor flere 

sammenhængende sogne viser forekomster af mellemnavnetypen. Dette gør sig gældende i blandt 

andet det sydlige og østlige Jylland, nord for Nissum Fjord i Vestjylland, Djursland, Thy, 

Østbornholm, det vestlige Lolland samt i Nordøstsjælland. Det må dog pointeres, at her er tale om 

ganske små områder, og at navnetypen også findes i en række sogne i andre dele af landet. Kun i 

tre sogne overstiger frekvensen et procentpoint, nemlig i Skovlænge Sogn på Lolland, hvor 3 af 

sognets indbyggere har inkolentnavne som mellemnavne, hvilket modsvarer 1,30 % af sognets 

indbyggere. I Hoed Sogn på Djursland svarer seks mellemnavnebærere til 1,09 % og i Årre Sogn i 

Sydvestjylland findes ligeledes seks personer med mellemnavnetypen, hvilket svarer til 1,08 %.  
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Figur 30:  
Kort over den samlede distribution af inkolentnavne, der optræder som 
mellemnavne i Ft1880. Mellemnavnetypen forekommer i flere mindre 
koncentrationer rundt omkring i landet, dog fortrinsvis i den jyske 
region.  
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9.1 Danske lokaliteter 

186 løbenavne udgøres af inkolentnavne, der er dannet til ‘danske lokaliteter’. Løbenavnene 

fordeler sig på 17 stavevariationer af navne, der tilsammen indgår i følgende otte leksikalske 

navne: 

 

Arbo (Arboe, Arreboe) 11 • Harbo (Harboe) 23 • Nellemann (Nelleman) 23 • Riber (Rieper) 25 • 

Rovsing 13 • Thybo (Thyboe) 6 • Vendelbo (Vendelboe, Wendelbo, Wendelboe) 67 • Yde 18. 

 

Disse navne henviser alle til forskellige danske lokaliteter, særligt større eller mindre geografiske 

områder såsom Yde om en person fra Jylland, Arbo om en person fra Ærø, Rovsing om en person 

fra Rougsø og Thybo om en fra Thy. Navnet Riber henviser til købstaden Ribe, mens Nellemann af 

Hans Holten Worsøe sættes i forbindelse med stednavnet Nellebo i Krarup Sogn på Sydfyn 

(Worsøe 1982 s. 357). Mellemnavnetypen findes i 95 sogne, og af tabel 34 fremgår det, at de ti 

sogne med de højeste andele er rimelig spredt i landet, om end de jyske områder Thy og Djursland 

er ganske godt repræsenteret på topti-listen.  

 

Tabel 34:  
Oversigt over de ti sogne med størst andel af inkolentnavne dannet til danske lokaliteter som mellemnavn.  

 Sogn Amt Region 

Mellemnavnebærere 

Antal       Andel 

1 Hoed Sogn Randers Amt Jylland (Djursland) 6 1,09 % 

2 Sankt Jørgensbjerg Sogn Københavns Amt Sjælland 25 0,95 % 

3 Tvorup Sogn (del af Vang Sogn) Thisted Amt Jylland (Thy) 2 0,58 % 

4 Hostrup Sogn Ribe Amt Jylland 2 0,54 % 

5 Vor Frue Landsogn (Odense) Odense Amt Fyn 1 0,51 % 

6 Villersø Sogn Randers Amt Jylland (Djursland) 1 0,47 % 

7 Janderup Sogn Ribe Amt Jylland 4 0,44 % 

8 Øster Vandet Sogn Thisted Amt Jylland (Thy) 1 0,39 % 

9 Nørbæk Sogn Viborg Amt Jylland 1 0,38 % 

10 Grurup Sogn Thisted Amt Jylland (Thy) 1 0,36 % 

 

Den frekvensmæssigt største andel af inkolentnavne dannet til ‘danske lokaliteter’ findes i Hoed 

Sogn på Djursland, hvor seks personer bærer mellemnavnetypen, hvilket svarer til en frekvens på 

1,06 %. I Sankt Jørgensbjerg Sogn ved Roskilde på Sjælland bærer 25 personer et mellemnavn af 

denne type, og dette modsvarer 0,95 % af personerne i sognet, hvorved dette sogn indtager en 

placering som nummer to på listen. Derudover er der kun tre sogne, hvor andelen overstiger et 

halvt procentpoint, nemlig i de jyske Tvorup Sogn og Hostrup Sogn, hvor to navnebærere i hvert 
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sogn fører til frekvenser på henholdsvis 0,58 % og 0,54 %, samt i Vor Frue Landsogn ved Odense, 

hvor 0,51 % af sognets indbyggere bærer mellemnavnetypen, hvilket dog blot skyldes en enkelt 

navnebærer. Der gøres opmærksom på, at Tvorup Sogn blev nedlagt i 1794 og sognet underlagt 

Vang Sogn (jf. kapitel 4.5). Der er generelt tale om små tal, og små nuancer kan betyde store 

udsving, da en enkelt navnebærer i mange tilfælde ville kunne rykke markant ved resultaterne. 

Figur 31 viser et kort over de enkelte sognes andel af inkolentnavne dannet til ‘danske 

lokaliteter’, hvoraf det fremgår, at navnetypen er yderst sporadisk i det meste af landet, men atter 

en gang ses mindre koncentrationer i enkelte områder. De mest iøjnefaldende af disse områder er 

Thy, hvor navneformen optræder i fjorten af sognene. Det er interessant, at Thy ved denne 

navnetype skiller sig markant ud fra øen Mors, hvor ingen er opført med mellemnavnetypen, da 

disse to områder ellers synes at have mange fællestræk i forhold mellemnavnebrugen. I Thy 

vedrører en anselig del af mellemnavnene dannet som inkolentnavn til danske lokaliteter navnet 

Yde, hvilket kan indikere, at personer i området ikke har anset sig selv som værende jyder, hvilket 

jeg skal vende tilbage til nedenfor i kapitel 9.1.1. Også i det sydvestlige Jylland findes et mindre 

antal sogne, hvor denne mellemnavnetype optræder, men ud over Janderup Sogn, hvor fire 

personer er anført med navnetypen, er her tale om sogne, hvor der blot optræder én eller to 

navnebærere med mellemnavnetypen. På Fyn, Lolland-Falster og Sjælland og de omkringliggende 

øer fordeler sognene med navnetypen sig meget sporadisk. Det bemærkes, at det på øen 

Bornholm, hvor figur 30 ovenfor viste forekomster af ‘inkolentnavne’ i en relativ stor andel af 

sognene, kun er i Svaneke Købstad, at et inkolentnavn dannet til en dansk lokalitet optræder. Her 

er det altså andre typer af inkolentnavne, der er på færde. 
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Figur 31:  
Kort over den samlede distribution af inkolentnavne dannet til danske 
lokaliteter, der optræder som mellemnavne i Ft1880. Mellemnavnetypen 
er sjælden og optræder blot i 95 sogne. Der ses mindre koncentrationer 
rundt omkring i landet, hvor særligt Thy er iøjnefaldende. 
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9.1.1 Harbo, Riber, Vendelbo og Yde 

For at undersøge brugen af inkolentnavne dannet til danske lokaliteter nærmere er fokus i det 

følgende rettet imod de fire navne Harbo, Riber, Vendelbo og Yde, der som tidligere nævnt henviser 

til den oprindelige navnebærers herkomst. Riber henviser som nævnt til købstaden Ribe, mens 

Yde henviser til Jylland. Både Harbo og Vendelbo henviser til områder, henholdsvis Hardsyssel, 

det vil sige den nordvestlige del af det jyske fastland, og Vendsyssel. De fire lokaliteter har dermed 

det fællestræk, at de henviser til jyske egne. 

Punktkortet over disse fire navnes forekomster viser, at det hovedsageligt er i forskellige egne af 

landet, at de fire navne optræder (figur 32). Et generelt fællestræk for navnenes geografiske 

distribution er, at de sjældent optræder ved den lokalitet, navnet i sig selv henviser til, således at 

man ikke hedder Vendelbo i Vendsyssel eller Riber i Ribe. Undtagelserne findes i Husby Sogn og i 

Sønder Nissum Sogn i det gamle Hardsyssel, hvor i alt to personer bærer mellemnavnet Harboe, 

mens Yde optræder fire gange som mellemnavn på det jyske fastland, blandt andet i Vejle Købstad 

og i handelspladsen Silkeborg. Den øvrige distribution af navnet kan tyde på, at Yde i sin 

oprindelse henviser til en person fra det jyske fastland, og ikke hele det jyske område, hvor Mors 

og den nørrejyske ø med Thy, og Vendsyssel iberegnes. Navnet findes nemlig ikke mindre end 12 

gange i Thy, og da forekomsterne er i 11 forskellige sogne, synes der ikke at være tale om én 

familie, der mere eller mindre tilfældig er bosiddende i Thy, men flere tilfælde af navnet, der er 

uafhængige af hinanden. Imidlertid er samtlige af navnebærerne i dette område født i det sogn, de 

er optegnet i, eller i et andet sogn i Thy, hvorfor det oprindelige motiv bag navngivning med navnet 

Yde synes at ligge længere tilbage. En enkelt gang er navnet noteret i købstaden Thisted, hvor 

gartner Søren Yde Jensen har til huse, men eller er thyboerne med navnetypen alle bosiddende i 

de rurale sogne, som det eksempelvis er tilfældet med tjenestekarlen Kresten Yde Jensen i Hurup 

Sogn og Niels Yde Langgaard, der er søn af møller Niels Langgaard og hustruen Hanne Yde i 

Hørdum Sogn, hvor mellemnavnet altså kan sættes i relation til moderens fødenavn. De to 

sjællandske navnebærere er Jens Christian Yde Wad i Kallehave Sogn samt Niels Yde Jensen i 

København (Staden), der begge har sit ophav i den jyske region, henholdsvis Vekkerslev, der kan 

være Veggerslev ved Grenå på Djursland, og Hellevad i Hjørring Amt, sidstnævnte i Vendsyssel. 

Her kan altså potentielt være tale om mellemnavne, der vidner om en levende, aktuel 

tilnavnebrug, men det må holdes for øje, at yde, der i Moths Ordbog, der vidner om sprogbrugen 

omkring år 1700, er en sideform til jyde (Moth, Jyde, yde), ifølge ODS, der dækker rigssproget fra 

1700 til omkring 1950, er en ikke længere brugelig form (ODS, Jyde I). 

Navnet Riber koncentrerer sig hovedsageligt i området nordvest for Ribe op imod Ringkøbing 

Fjord. Ni af undersøgelsens 25 navnebærere med mellemnavnet Riber har således til huse i dette 

område, og med undtagelse af Vilhelm Riber Poulsen, der stammer fra Ringe Sogn på Midtfyn, er 

navnebærerne født i området. Derved betegner Riber ikke aktuelle træk ved de pågældende 

navnebærere. Faktisk er ingen af undersøgelsen 25 navnebærere med mellemnavnet noteret med 
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Ribe Købstad som fødested, og når der ses bort fra de nævnte personer bosiddende i området 

nordvest for Ribe, ej heller i amtet Ribe. I forhold til social status rangerer navnet bredt, da vi 

blandt navnebærerne finder sognepræsten Johan Riber Esbensen i Flemløse på Fyn, skuespiller 

Hans Riber Hunderup i København (Staden), møllebygger Christen Riber Sørensen i Janderup 

Sogn i Sydvestjylland og husejer og daglejer Kristen Riber Nielsen, ligeledes Janderup Sogn. 

I Sankt Jørgensbjerg Sogn ved Roskilde finder vi en massiv koncentration af navnet Vendelbo, 

da 24 af navnets i alt 67 forekomster optræder alene i dette sogn. Heller ikke her ses i Ft1880 en 

aktuel relation mellem navnets indhold og navnebærerne, da næsten alle 24 er født i Sankt 

Jørgensbjerg Sogn, kun med de sjællandske købstæder Frederikssund og Roskilde som 

undtagelser. Motivet for navnet Vendelbo må altså findes i tidligere generationer. Samtlige 24 

navnebærere er mandlige, og i flere familier ses større søskendeflokke, hvor kun drengebørnene er 

navngivet med navnet, som det eksempelvis er tilfældet hos fisker Lars Wendelbo Andersens 

sønner Valdemar, Oluf Lars og Jens Kristian, der alle bærer mellem- og efternavnekombinationen 

Wendelbo Andersen, mens døtrene Marie og Bodil Sophie udover fornavnene alene bærer navnet 

Andersen. Yderligere 12 personer med mellemnavnet Vendelbo i Ft1880 er født i Sankt 

Jørgensbjerg Sogn, hvorved halvdelen af mellemnavnets bærere i Ft1880 har sin oprindelse i 

sognet, men hvorfor det forholder sig således, kan ikke udledes af kilden. Vendelbo findes ud over 

i Sankt Jørgensbjerg også i en række vestjyske sogne, hvor distributionen er mere spredt. Navnet 

Vendelbo optræder i reglen i kombination med et patronymisk efternavn, men enkelte undtagelser 

findes, såsom Poul Vendelbo Brasch i Aarhus Købstad, Carl Vendelbo Hald i Hammel Sogn og 

Povl Vendelbo Schrøder i Vejle Købstad. Blandt navnebærerne finder vi en entreprenør Lars 

Jørgen Vendelbo Larsen i København (Staden), tømmermester Lars Wendelbo Olsen i Roskilde 

Købstad og Jakob Vendelbo Davidsen i Dybe Sogn i Nordvestjylland, der er daglejer i agerbruget, 

hvorfor der ikke synes at være relation mellem navnet Vendelbo og særlige sociale lag. 

Til sidst skal det nævnes, at navnet Harbo synes at være mere jævnt spredt end de øvrige 

inkolentnavne dannet til danske lokaliteter. Dette navn er noteret i alt 23 gange, og det optræder i 

næsten ligeså mange sogne, da Ribe Købstad, hvor Johanne Harbo Puggaard og Johannes Harboe 

Simonsen optræder, er det eneste sogn med mere end én navnebærer. Johanne er samtidig eneste 

kvinde med navnet, der ellers optræder rimelig spredt i social henseende, hvilket skolelærer Ole 

Rye Harbo Kork i Barløse Sogn på Fyn, boghandler Oscar Johannes Guidens Harboe Christensen 

i Helsingør Købstad og tjenestekarl Peder Harbo Jensen kan ses som et udtryk for. 
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Figur 32: 
Punktkort over forekomster af fire udvalgte inkolentnavne dannet til 
danske lokaliteter, der optræder som mellemnavne i Ft1880. Navnene er 
sjældne, men falder i forskellige koncentrationer. Mellemnavnet Harbo 
(grønne prikker) er jævnt spredt over hele landet, mens Riber (blå) særligt 
findes i det sydvestlige Jylland, Vendelbo (brun) i Østjylland og i Roskilde 
og Yde (rød) i Thy. 
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9.2 Udenlandske lokaliteter 

Inkolentnavne dannet til lokaliteter uden for Danmark forekommer som mellemnavn hos 358 

navnebærere. Løbenavnene fordeler sig på 17 stavevariationer af navne, der fordeler sig på 

følgende syv leksikalske navne: 

 

Beyer (Baier, Bajer, Bayer, Beier, Bejer) 22 • Friis (Fries, Fris) 203 • Holst 92 • Hornemann 

(Horneman) 14 • Skaaning 9 • Unger 10 • Westphal (Vestfal, Westphael) 8. 

 

Lokaliteterne, disse mellemnavne henviser til, er dels tidligere danske besiddelser såsom Holsten 

(Holst) og Skåne (Skaaning), men også fjernere lokaliteter som Bayern (Beyer) og Ungarn (Unger). 

Denne mellemnavnekategori optræder i 198 sogne, og den højeste andel i et enkelt sogn 

forekommer i Skovlænge Sogn på Lolland, hvor i alt tre navnebærere giver en frekvens på 1,30 % 

(tabel 35). De næsthøjeste frekvenser findes i de to sydvestjyske sogne Årre og Ho, hvor 

henholdsvis 1,08 % og 0,97 % af indbyggerne bærer et mellemnavn af denne type.  

 

Tabel 35:  
Oversigt over de ti sogne med størst andel af inkolentnavne dannet til udenlandske lokaliteter som 
mellemnavn. 

 Sogn Amt Region 

Mellemnavnebærere 

Antal       Andel 

1 Skovlænge Sogn Maribo Amt Lolland 3 1,30 % 

2 Årre Sogn Ribe Amt Jylland 6 1,08 % 

3 Ho Sogn Ribe Amt Jylland 3 0,97 % 

4 Selde Sogn Viborg Amt Jylland 6 0,86 % 

5 Nebsager Sogn Vejle Amt Jylland 6 0,85 % 

6 Egens Sogn Randers Amt Jylland (Mols) 2 0,79 % 

7 Hirsholmene Sogn Hjørring Amt Jylland (Hirsholmene) 1 0,64 % 

8 Fruering Sogn Aarhus Amt Jylland 7 0,59 % 

9 Nordby Sogn Holbæk Amt Samsø 6 0,54 % 

10 Vesløs Sogn Thisted Amt Jylland (Thy) 2 0,51 % 

 

Inkolentnavne dannet til udenlandske lokaliteter optræder i sogne over det meste af landet, men 

som det fremgår af figur 33 ses visse koncentrationer. Mellemnavnetypen er særligt i brug i de 

jyske egne, hvor det hovedsageligt er i den sydlige del, men også i det midt- og østjyske område er 

de ganske almindelige. På Lolland, hvor vi finder Skovlænge Sogn, optræder mellemnavnene i flere 

sogne, og det samme gør sig gældende i det nordøstligste Sjælland. I den øvrige del af Sjælland og 

på Fyn er optræder navnetypen mere sporadisk.  
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Figur 33:  
Kort over den samlede distribution af inkolentnavne dannet til 
udenlandske lokaliteter, der optræder som mellemnavne i Ft1880. 
Mellemnavnetypen er mest frekvent i det sydvestjyske område. 
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9.2.1 Beyer, Friis og Holst 

Beyer, Friis og Holst udgør de tre almindeligste inkolentnavne dannet til udenlandske lokaliteter, 

der optræder som mellemnavne i undersøgelsen. Der er dog stor forskel i antallet af forekomster. 

Friis er med 203 forekomster almindeligst, mens Holst er noteret 92 gange og Beyer blot 22. Figur 

34 viser, at navnene er yderst sjældne i det nordvestjyske område, og i særdeleshed i Thy og på 

Mors, der i det foregående ellers har vist høje mellemnavnekoncentrationer flere gange. I stedet er 

det hovedsageligt i det sydlige og østlige Jylland, på Vestlolland og i København (Staden), at vi 

finder disse navne. Der er dog ikke tale om nogen ensartet fordeling de tre navne imellem. Relativt 

dominerer Beyer i det sydvestlige Jylland, hvor Friis dog også er almindelig, men ellers gør Friis 

sig fortrinsvis gældende i området sydvest for Aarhus og på det vestlige Lolland. Holst er derimod 

særligt frekvent i området mellem Horsens og Vejle, på det sydlige Djursland og til dels i 

København. 

Ni gange findes Beyer i Ribe Amt, hvor mellemnavnet optræder i otte forskellige sogne. Den 

højeste frekvens i et enkelt sogn findes imidlertid på Samsø, hvor fem personer i Nordby Sogn 

bærer navnet, hvilket svarer til 0,45 % af sognets indbyggere. Blandt navnebærerne er gårdmand 

Rasmus Rasmussen Kornmaalers tre børn Anton, Johanne Rasmine og Mette Beyer Kornmaaler. I 

Nebsager Sogn ved Vejle finder vi den højeste frekvens for navnet Holst, da seks af sognets 

indbyggere bærer dette mellemnavn, hvilket modsvarer 0,85 %. Også her skyldes denne andel 

fortrinsvis en enkelt familie, da teglværksejer Hans Holst Nielsen og fire af hans fem børn bærer 

mellemnavnet. Sammen med det sydlige Djursland er egnen nordøst for Vejle som nævnt det sted, 

hvor navnet særligt gør sig bemærket, da omtrent en tredjedel af navnets forekomster er i disse 

områder. Beyer og Holst henviser oprindeligt til personer fra henholdsvis Bayern og Holsten, men 

alle personer med disse mellemnavne er født i Danmark. Dog er enkelte med navnet Beyer født i 

det sønderjyske område syd for den daværende grænse. 

Navnene findes i alle samfundslag, hvilket kan illustreres med navnet Holst, der blandt andet 

er noteret hos sognepræst Magnus Holst Clausen i Landet Sogn på Lolland, købmand Carl 

Vilhelm Holst Claudi i byen Løgstør, mejerist Eiler Peter Holst Kolding i Dronninglund Sogn i 

Vendsyssel og fattiglemmet Poul Holst Jensen i Ejerslev på Mors. Også navnet Friis optræder 

bredt i forhold til social stilling, hvilket sognepræst ved Sankt Mikkels Kirke i Slagelse Karsten 

Friis Viborg, apoteker Carl Frederik Friis Pedersen i Rødby Købstad, købmand Hans Friis 

Gismann i Lemvig Købstad, gartner Hans Friis Døcker i Lyngby nord for København og 

tjenestekarl Jens Fris Nielsen i Gjesing Sogn ved Randers vidner om. Friis findes som mellemnavn 

i det meste af landet, men særlig bemærkelsesværdig er det, at navnet blandt andet findes i en 

koncentration på det vestlige Lolland, hvor mellemnavne ellers ikke er særligt almindelige.  
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Figur 34: 
Punktkort over forekomster af tre udvalgte inkolentnavne dannet til 
udenlandske lokaliteter, der optræder som mellemnavne i Ft1880. Beyer 
(blå prikker) er sjældent, men findes blandt andet i en mindre 
koncentration i det sydvestlige hjørne af Jylland, hvor også Friis (grøn) er 
almindelig. Friis findes desuden i koncentrationer i Østjylland og på 
Lolland, mens Holst (rød) primært optræder i Østjylland. 
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9.3 Latinske dannelser 

Blot to leksikalske navne med i alt tre stavevariationer indgår i denne kategori. Navnene bæres af 

i alt 25 personer. De leksikalske navne er: 

 

Mosin (Mossin) 20 • Vandal 5. 

 

Navnet Vandal sættes her i forbindelse med området Venden, hvilket vil sige området i det 

nuværende Nordtyskland langs Østersøkysten. Venden latiniseres ofte Wandalus (jf. Dahl 1960 s. 

172). De fem personer med mellemnavnet Vandal er socialt velstillede, eksempelvis oberst Sophus 

Vilhelm Vandal Pfaff, landinspektør Hans Vandal Buckholtz og købmand Hans Vandal 

Tolderlund. Fire af navnebærerne hedder i øvrigt Hans til fornavn, og det er nærliggende at tænke, 

at mellemnavnet Vandal her skyldes opkaldelse efter Viborgs biskop Hans Wandal (1579–1641) 

eller en af dennes efterkommere med samme navn (jf. Kornerup 1984 s. 269 f., Glebe-Møller 

1984a s. 270 f. og 1984b 271). Navnet Mosin, der især findes på Bornholm, er tolket som en 

latinsk dannelse til byen Moss i Sydnorge. Dette navn findes generelt i lavere sociale lag, end det 

er tilfældet for Vandal. 

9.4 Øvrige inkolentnavne 

Yderligere 33 mellemnavne henhører inkolentnavne, men indgår ikke de tre foregående 

underkategorier. Kategorien med øvrige inkolentnavne indeholder seks stavevariationer af navne, 

der fordeler sig på følgende fire leksikalske navne. 

 

Deichmann (Deichman) 13 • Ostermann 5 • Schousboe 7 • Skoubo (Skouboe) 8. 

 

Disse mellemnavne henhører til kategorien ‘øvrige inkolentnavne, da de ikke indgår i de tre 

foregående underkategorier. Deichmann er en tysk betegnelse for en person, der bor ved et dige, 

mens Schousbo og Skoubo begge betegner en person fra en skov. Endelig er det tyske Ostermann 

mere abstrakt om en person fra øst. 

9.5 Casestudies over inkolentnavne 

I undersøgelsens casestudies er antallet af inkolentnavne så lavt, at det ikke giver mening at tolke 

på disse resultater. For at kunne sammenholde alle casestudies vil jeg imidlertid for god ordens 

skyld vise resultaterne og nævne eksempler på navnebærere.  

9.5.1 Inkolentnavne i repræsentative sogne 

Inkolentnavne optræder i syv af de ti købstæder, men kun i Ribe og Svaneke findes mere end én 

navnebærer med navnetypen, hvilket fremgår af tabel 36. Frekvenserne er dermed naturligvis 

meget lave. I Svaneke manifesterer navnetypen sig i navnene Arbo hos købmand Mathias Otto 
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Arbo Sonne, Holst hos plejebarnet Marius Johan Holst Sonne samt Mossin hos to drenge, der 

begge bærer navnet Christian Mossin Smidt. De to sidstnævnte er sønner af henholdsvis 

Købmand Hans Larsen Smidt og hustruen Karen Kjerstine Smidt samt købmand Mogens Smidt 

og hustruen Oliva Margr. Smidt, der er angivet med fødenavnet Fuglsang. Motivet for navnet 

Mossin kan altså ikke udledes af Ft1880. I Ribe findes ligeledes fire inkolentnavne, nemlig Beier 

hos købmandsfrue Maren Beier Jensen samt Herle Beier Andersen, der lever af sin formue, og 

Harbo hos Johanne Harbo Puggaard og Johannes Harboe Simonsen (jf. kapitel 9.1.1). Tre af 

navnebærerne i Ribe er altså kvinder. 

 

Tabel 36:  
Oversigt over andelen af inkolentnavne, der optræder som mellemnavn i Ft1880 i de ti udvalgte 
købstæder. 

 
Købstad 

Antal 
navnebærere 

Mellemnavne (Inkolentn.) 
 Antal               Andel 

Kvinder 
Antal       Andel 

Mænd 
Antal       Andel 

Holbæk 3.203 1 0,03 %   1 0,06 %- 

Store Heddinge 1.531 1 0,07 %   1 0,14 % 

Svaneke 1.248 4 0,32 %   4 0,68 % 

Maribo 2.357 1 0,04 %   1 0,09 % 

Bogense 1.890 1 0,05 %   1 0,11 % 

Fåborg 3.480 1 0,03 %   1 0,06 % 

Ebeltoft 1.299       

Nibe 1.438       

Ribe 3.843 4 0,10 % 3 0,15 % 1 0,06 % 

Sæby 1.402       

 

I de ti landsogne er inkolentnavnene endnu mere sjældne, og de er kun noteret i Bodilsker Sogn, 

hvor husmand Lauranus Mossin Jensen figurer, samt i Revninge Sogn, hvor navnetypen findes 

hos Erik Holst Kruuse, der er søn af godsforvalter Jørgen Hansen Kruuse (jf. tabel 37). 

9.5.2 inkolentnavne på øerne 

Inkolentnavne optræder ikke de undersøgte landsogne på øerne. På Ærø forekommer navnetypen 

imidlertid tre gange i byen Marstal, mens der i den bornholmske købstad Rønne er to individer, 

der har et inkolentnavn som mellemnavn, hvilket fremgår af de tidligere kort over inkolentnavne 

(figur 30 ff.). 
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Tabel 37:  
Oversigt over andelen af inkolentnavne, der optræder som mellemnavne i Ft1880 i de ti udvalgte 
landsogne. 

 
Landsogn 

Antal 
navnebærere 

Mellemnavne (Inkolentn.) 
 Antal               Andel 

Kvinder 
Antal       Andel 

Mænd 
Antal       Andel 

Glostrup 1.233       

Skellebjerg 610       

Bodilsker 1.288 1 0,08 %   1 0,16 % 

Maglebrænde 626       

Revninge 478 1 0,21 %   1 0,43 % 

Søby 400       

Hansted 192       

Kvorning 352       

Sønder Borris 178       

Ødis 1.676       

9.6 Inkolentnavne som mellemnavne 

Inkolentnavne udgør den klart mindste kategori af mellemnavne i Ft1880, og derfor er det også 

gennemgående lave frekvenser, der findes for denne mellemnavnetype. Mellemnavnetypen findes 

ikke desto mindre over det meste af landet, hvor der ses mindre koncentrationer flere steder, for 

eksempel i det sydlige og østlige Jylland, i Thy og på Lolland. 

For inkolentnavne dannet til danske lokaliteter er der en klar tendens til, at navnene optræder 

i andre egne af landet, end den lokalitet navnet henviser til. Man hedder derfor ikke Vendelbo i 

Vendsyssel eller Harbo i Hardsyssel. En interessant iagttagelse er, at Yde er ganske frekvent i Thy 

nord for Limfjorden, hvilket indikerer at navnet snarest henviser til det jyske fastland, og at man 

nordenfjords ikke har identificeret sig selv som jyde, men thybo, vendelbo eller lignende. Generelt 

ses mellemnavnetypen i alle sociale lag, hvad enten der er tale om navne dannet til danske eller 

udenlandske lokaliteter. Det er dog vanskeligt at drage endegyldige konklusioner i forhold til 

inkolentnavne i mellemnavnebrugen. Mellemnavnetypen er for sjælden, hvilket kommer til udtryk 

i undersøgelsens casestudies.  
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10 Folkelige tilnavne 

Den sidste af de fem hovedkategorier vedrører mellemnavne, der er dannet til ‘folkelige tilnavne’. 

158 leksikalske navne, der i alt omfatter 261 stavevariationer er henregnet til denne kategori, der 

findes som mellemnavn hos 4.900 personer i Ft1880. Det svarer til, at 4,40 % af de 111.428 

mellemnavne i undersøgelsen udspringer af et folkeligt tilnavn. Kategorien rummer i alt otte 

underkategorier, der er inddelt efter navnenes semantiske indhold, sprog og ordklasse. Mange af 

disse navne har alternative betydninger, og det kan være vanskeligt at sætte skarpe grænser i 

forhold til kategoriseringen. Efter den inddeling, jeg har foretaget, er den klart mest omfangsrige 

underkategori med hensyn til såvel leksikalske navne som løbenavne ‘danske appellativer’, der 

optræder som mellemnavn 2.617 gange fordelt på 67 forskellige leksikalske navne. Tabel 38 viser 

tophalvtreds-listen over de almindeligste ‘folkelige tilnavne’, der optræder som mellemnavn, og her 

dominerer ‘danske appellativer’, da 24 navne henhører hertil. Underkategorierne ‘dansk fauna’ og 

‘danske adjektiver’ er også godt repræsenteret med henholdsvis 12 og 11 navne. ‘Flora’ er 

repræsenteret med to navne, ‘tyske adjektiver’ med et enkelt, mens de tre sidste kategorier, ‘tysk 

fauna’, ‘øvrig fauna’ og ‘tyske appellativer’, ikke findes på tophalvtreds-listen. 

Det mest udbredte ‘folkelige tilnavn’ er Vinther, der er dannet til appellativet og 

årstidsbetegnelsen vinter. Navnet optræder 280 gange i undersøgelsen, svarende til 0,25 % af det 

samlede mellemnavnekorpus. Sammen med årstidsbetegnelserne Høst og Sommer behandles 

Vinther nærmere i kapitel 10.7.1. Mellemnavnet Bruun, dannet til adjektivet og farvebetegnelsen 

brun, er med 232 navnebærere listens nummer to. Dette navn behandles sammen med Grøn, 

Graa, Hvid og Mørk i kapitel 10.5.1. Placeringerne tre til ni indtages af syv danske appellativer, 

nemlig Bak, Kofod (kapitel 10.7.2), Krog, Bang, Munk, Brandt og Kruse. Topti sluttes med navnet 

Høegh, der her er kategoriseret som ‘dansk fauna’ efter fuglebetegnelsen høg, om end dette navn 

også kan være dannet til den topografiske betegnelse høj, adjektivet høj eller indgå som enten for- 

eller efterled i et stednavn (jf. kapitel 4.3 og 8.1). Høegh er behandlet sammen med Krag, Kaa og 

Ravn i kapitel 10.1.1. Desuden gives i kapitel 10.4.1 en kort redegørelse for brugen af 

mellemnavne dannet til træbetegnelserne birk og lind, hvoraf navnet Lind på plads 14 med 75 

forekomster er hyppigst. Navnet Rønn, som jeg først har tolket som træbetegnelsen røn, berøres 

kort i samme kapitel, men jeg er siden blevet overbevist om, at Rønn bør henføres til ‘topografiske 

betegnelser’ (kapitel 8.6). 

Mellemnavne dannet til ‘folkelige tilnavne’ er noteret i 1.062 sogne i Ft1880. Mellemnavnetypen 

findes over hele landet, men også her er tendensen, at de højeste frekvenser generelt er i Jylland, 

dog med enkelte undtagelser (jf. figur 35). Over næsten hele det jyske område findes sogne med 

relativt høje frekvenser af navnetypen, og den absolut højeste andel findes i Harboøre Sogn i 

Nordvestjylland. Her bærer 61 personer et folkeligt tilnavn som mellemnavn, hvilket modsvarer 

4,71 % af sognets indbyggere. Lidt over halvdelen af disse udgøres af navnene Rønn og Bruun (jf. 
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kapitlerne 10.4.1 og 10.5.1). Den næsthøjeste frekvens findes imidlertid ikke i Jylland, men lige 

uden for det jyske område, nemlig i Middelfart Landdistrikt, der er det vestligste fynske sogn. Her 

har 11 personer, svarende til 4,18 %, et mellemnavn af denne art. En anden købstads landsogn, 

Ringkøbing Landsogn, indtager placeringen som nummer tre, men dette sogn tæller blot 33 

personer, hvorved frekvensen på 3,03 % alene skyldes husmand Jens Kamp Lauritsen. Det 

bemærkes, at navnetypen findes i mange sogne på Sjælland, men mere lavfrekvent end i Jylland, 

og også i næsten alle de bornholmske sogne findes mellemnavnetypen. 

 

Tabel 38:  
Oversigt over de 50 mest frekvente mellemnavne dannet til folkelige tilnavne. 

 Leksikalsk navn Antal   Leksikalsk navn Antal 

1 Vinther 280  26 Lange 52 

2 Bruun 232  27 Sand 49 

3 Bak 227  28 Buhl 46 

4 Kofod 223  29 Storm 44 

5 Krog 151  30 Due 43 

6 Bang 147  31 Lykke 43 

7 Munk 131  32 Pagh 43 

8 Brandt 121  33 Frost 42 

9 Kruse 103  34 Qvist 40 

10 Høegh 101  35 Kvist 39 

11 Leth 97  36 Koch 37 

12 Buch 94  37 Basse 36 

13 Hjort 93  38 Groth 36 

14 Lind 75  39 Barfod 34 

15 Ravn 74  40 Brock 34 

16 Krag 69  41 Fog 34 

17 Kirk 67  42 Haahr 33 

18 Blok 66  43 Lang 32 

19 Birk 63  44 Bank 29 

20 Mørk 63  45 Scheel 29 

21 Hvid 59  46 Svane 28 

22 Rask 57  47 Lerche 27 

23 Sommer 55  48 Blicher 26 

24 Bille 53  49 Kold 26 

25 From 52  50 Slot 26 
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Figur 35:  
Kort over den samlede distribution af mellemnavne dannet til folkelige 
tilnavne. Mellemnavnetypen findes over hele landet, men endnu en gang 
er det hovedsageligt i Jylland, vi finder de højeste frekvenser. 
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10.1 Dansk fauna 

863 mellemnavne henregnes til kategorien dansk fauna, der omfatter mellemnavne dannet til 

danske dyrebetegnelser. Løbenavnene fordeler sig på 53 forskellige stavevariationer af navne, der 

tilsammen udgør følgende 28 leksikalske navne: 

 

Basse* 36 • Bie* 6 • Bille 53 • Bjørn* 8 • Brock (Broch, Brok) 34 • Buch* (Buck, Buk) 94 • 

Due* 43 • Dyhr* 7 • Fink* (Finck) 10 • Fugl* 5 • Giøe (Gjøe) 8 • Helt 9 • Hjort* (Hiord, Hiort, 

Hjorrth, Hjorth) 93 • Høegh* (Høeg, Høg, Høgh) 101 • Kall* 6 • Koch (Kock, Kok) 37 • Krabbe* 

20 • Krag* (Kragh) 69 • Kyed* 8 • Kaa* (Kaae) 24 • Lerche* (Lercke, Lerke, Lærke) 27 • Løve* 

(Løwe) 22 • Ravn* (Rafn, Ragn, Raun) 74 • Snog* 9 • Stæhr* 7 • Svane* 28 • Thrane* (Trane) 

10 • Vibe* 15. 

Alternative betydninger: Basse (7.1), Bie (7.1), Bjørn (7.1), Buch (10.6), Due (7.1), Dyhr (7.1), 

Fink (10.5), Fugl (7.1), Hjort (7.1) eller (10.5), Høegh (7.1), (7.6) eller (10.7), Kall (7.1), Krabbe 

(7.1), Krag (7.1), Kyed (7.1) eller (10.5), Kaa (7.1), Lerche (7.1), Løve (7.1), Ravn (7.1), Snog 

(7.1), Stæhr (7.1), Svane (7.1), Thrane (9.1), Vibe (7.1). 

 

Mellemnavne dannet til danske faunabetegnelser findes i 341 sogne. Den frekvensmæssige største 

andel i et enkelt sogn findes i Middelfart Landdistrikt, hvor seks personer bærer et mellemnavn i 

denne kategori, svarende til 2,28 % af sognets indbyggere (jf. tabel 39).  

 

Tabel 39:  
Oversigt over de ti sogne med størst andel af folkelige tilnavne dannet til danske faunabetegnelser, der 
optræder som mellemnavn i Ft1880. 

 Sogn Amt Region 

Mellemnavnebærere 

Antal       Andel 

1 Middelfart Landdistrikt Odense Amt Fyn 6 2,28 % 

2 Rud Sogn Randers Amt Jylland 6 1,30 % 

3 Dollerup Sogn Viborg Amt Jylland 5 1,17 % 

4 Bursø Sogn Maribo Amt Lolland 5 0,99 % 

5 Dalbyover Sogn Randers Amt Jylland 4 0,97 % 

6 Sødring Sogn Randers Amt Jylland 3 0,93 % 

7 Tjørring Sogn Ringkøbing Amt Jylland 4 0,85 % 

8 Nørre Vium Ringkøbing Amt Jylland 4 0,78 % 

9 Mørke Sogn Randers Amt Jylland 12 0,77 % 

10 Øster Tørslev Randers Amt Jylland 8 0,76 % 

 

I Rud Sogn syd for Randers og Dollerup Sogn syd for Viborg, overstiger andelen også en procent. 

Udover Rud er yderligere fire sogne beliggende i Randers Amt repræsenteret på topti-listen, hvoraf 
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de tre, Dalbyover Sogn, Sødring Sogn og Øster Tørslev, er beliggende nær hinanden i området 

nord for Randers Fjord. 

Som det fremgår af figur 36, der viser de enkelte sognes andele af mellemnavne dannet til 

danske faunabetegnelser, synes denne type navne at være særligt udbredt i det østlige Jylland, 

netop fra området omkring Randers og ned til Aarhus og området vest for byen, samt fra egnen 

omkring Horsens og ned til købstaden Vejle og området vest herfor. Men også på den jyske hede 

og i det nordvestlige hjørne af Ringkøbing Amt optræder dyrebetegnelser som mellemnavne i flere 

sogne, men på Thy og Mors, der ved mange af de tidligere omtalte mellemnavnetyper har vist 

ganske store koncentrationer, findes disse navne i relativt få sogne. Uden for Jylland findes den 

pågældende mellemnavnetype sporadisk på Fyn og over det meste af Sjælland og disse to 

regioners omkringliggende øer, men på Lolland og i sognene langs Øresund findes imidlertid 

mindre koncentrationer. 
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Figur 36:  
Kort over den samlede distribution af folkelige tilnavne dannet til danske 
faunabetegnelser, der optræder som mellemnavne i Ft1880. Der er en 
klar overvægt af mellemnavnetypen i Jylland, hvor forekomsterne 
hovedsageligt findes i de østlige egne. 
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10.1.1 Høegh, Krag, Kaa og Ravn 

Som repræsentanter for mellemnavne dannet til danske faunabetegnelser har jeg valgt at kigge 

nærmere på et udvalg af navne dannet til fuglebetegnelser. Det drejer sig om Høegh af høg, Krag 

af krage, kaa af kå, der er en ældre betegnelse for en allike, samt Ravn af ravn. Disse fire navne er 

langt fra udtømmende i forhold til de fuglebetegnelser, der indgår i kategorien dansk fauna, men 

en undersøgelse af dem alle ville være for omfattende for denne delanalyse. 

Figur 37 viser forekomster af disse fire navne, og heraf ses ganske forskelligartede 

distributioner. Krag, Kaa og Ravn falder i større eller mindre koncentrationer. Krag er ganske 

frekvent i området nord for Randers Fjord og i mindre grad i et område på Fyn, Kaa i og omkring 

Aarhus, mens Ravn er almindelig omkring Vejle og særligt på halvøen mellem købstæderne Vejle 

og Kolding. Høegh er derimod væsentlig mere spredt over hele landet, og tilsvarende 

koncentrationer findes ikke for dette navn, om end det er relativt almindeligt i København 

(Staden). Ingen af de fire navne overstiger i nogle sogne et procentpoint. 

Næsten en fjerdedel af personerne med mellemnavnet Høegh er kvinder, hvilket er en væsentlig 

større andel, end der ses for de tre øvrige navne, der er behandlet her, hvor omkring en tiendedel 

af navnebærerne er kvinder. Forklaringen på dette findes i navnekombinationen Høegh Guldberg, 

der optræder 25 gange, hvoraf de 15 er kvinder. Det gøres opmærksom på, at denne slægt ofte 

skrives med bindestreg, eksempelvis gehejmeråd Ove Høegh-Guldberg (1731–1808), men da 

bindestregsnavne i undersøgelsen anses som ét navn (jf. kapitel 4.2.2), er disse navnebærere 

udeladt her. Det har her ikke været muligt at verificere samtlige navnebæreres slægtsforhold, men 

det synes rimeligt at antage en relation, da en generel tendens er, at navnebærerne er velstillede 

borgere, fortrinsvis i bysamfund som eksempelvis førnævnte gehejmeråds sønnesøn, 

overretssagfører Julius Emil Christopher Høegh Guldberg i Aarhus, stads- og distriktslæge i 

Korsør Frederik Høegh Guldberg, og Emmy Høeg Guldberg, hustru til legationssekretær Jens 

Laasby Rottbøll Koefoed i København (Staden). Navnebærerne med andre efternavne viser en 

større bredde i forhold til den sociale stand, da vi her blandt andet finder tjenestedrengen Peder 

Høg Galsgaard i Ulfborg Sogn ved Ringkøbing og træskomand Jens Høeg Jensen i Tirstrup Sogn 

på Djursland, men også her ses imidlertid personer tilhørende samfundets højere klasser såsom 

Jørgen Høgh Løinbak, der er sognepræst i Hvilsted ved Aarhus samt premierløjtnanterne Sophus 

Høeg Warming i Aarhus Købstad og Otar Christopher Høegh Müller i Ørum Sogn ved Randers. 

Den højeste frekvens af navnet Krag optræder i Øster Tørslev Sogn ved Randers, hvor 0,47 % af 

indbyggerne bærer dette mellemnavn. Tre af sognets fem personer med mellemnavnet er børn af 

gårdejer Niels Pedersen Kragh og dennes hustru Kirsten Marie Nielsen. Børnene Peder, Niels og 

Karen bærer alle mellem- og efternavnekombinationen Nielsen Kragh Pedersen, altså to 

mellemnavne og et efternavn, hvoraf den sidste mellemnavnekomponent og efternavnet modsvarer 

faderens eget mellem- og efternavn, men i omvendt rækkefølge. Også Kragh rangerer ganske bredt 

i forhold til social status, da vi blandt navnebærerne finder købmand Peter Krag Bang i Odense 
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Købstad, tobakspindersvend August Wilhelm Krag Nielsen i Rønne Købstad, fisker Anders Kragh 

Stauning i Stouby Sogn ved Vejle og fattiglemmet Niels Krag Dyerberg i Hersom Sogn ved Viborg. 

Det mindre udbredte navn Kaa, der optræder hyppigst i det østjyske område, tenderer til at 

spænde mindre bredt i forhold til socialklasser. Blot to navnebærere er over 18 år gamle, nemlig 

jordbruger Ole Kaae Gregersen i Låsby Sogn ved Aarhus og arbejdsmand Anders Kaa Jespersen i 

Aarhus Købstad. De resterende navnebærere er børn, men også her er der i vidt omfang tale om 

personer tilhørende arbejderklassen, eksempelvis Jesper Kaa Andersen, søn af husmand Anders 

Brandt Pedersen i Trige Sogn ved Aarhus, samt søskendeparret Ane og Jesper Kaa Jespersen, 

børn af den nævnte arbejdsmand Anders Kaa Jespersen i Aarhus Købstad. Dog er heller ikke 

dette entydigt, da der i Helsinge Sogn i Nordsjælland er noteret fire børn af lærer Søren Petersen, 

der bærer mellemnavnet, heriblandt Olaf og Hjalmar Kaa Petersen. 

Navnet Ravn samler sig geografisk i det sydøstlige Jylland, hvor næsten halvdelen af navnets 

74 forekomster er at finde i Vejle Amt. Blandt navnebærerne i dette område finder vi Andreas 

Vilhelm Raun Bybjerg, der er købmandslærling i Vejle Købstad, gårdejer August Ravn Christensen 

i Herslev Sogn samt avlsbruger Sören Ravn Mortensen og alle hans fire børn, heriblandt Morten 

og Cathinka Marie Ravn Mortensen. I andre dele af landet optræder navnet ligeledes bredt i de 

sociale lag, hvilket eksempelvis kommer til udtryk ved nationalbankfuldmægtig Laurids Marius 

Christian Raun Bybjerg i København (Staden), Ivenius Vilhelm og Karen Christiane Ravn 

Fauerholdt, der begge er børn af jernbanedriftsbestyrer Carl Fauerholdt og hustru Irene Salome 

Vilhelmine Fauerholdt, samt fattiglemmet Niels Rafn Brandt i Ribe Købstad. 

Endelig skal knyttes et par kommentarer til kombinationerne af mellem- og efternavne, da der 

ses nogle bemærkelsesværdige forskelle her. Navnet Høegh optræder oftest i kombination med et 

ikke-patronymisk navn, hvilket er tilfældet i omkring 60 % af de onomastiske profiler. Som anført 

ovenfor udgøres en relativ stor del af disse efternavnet Guldberg, men selv hvis dette efternavn 

ikke inkluderes, er det fortsat mere end en tredjedel af navnekombinationerne, der har andre 

navne end patronymer som efternavne, som det eksempelvis ses hos Peter Høegh Holbek i Egvad 

Sogn ved Ringkøbing og Sophie Dorothea Høeg Warmning i Aarhus Købstad. Godt 40 % af de 

onomastiske profiler, hvor Krag udgør mellemnavnet, omfatter et ikke-patronymisk efternavn som 

Christian Krag Saxild i Vejle Købstad og Conrad Krag Saxild i Ringsted Købstad. For Ravn er tallet 

20 %, eksempelvis Maurits Gleerup Rafn Kornerup i København (Staden) og Henrich Ravn 

Thorning i Nørre Bramdrup Sogn ved købstaden Kolding. Anderledes forholder det sig med Kaa, 

for her er Jesper Kaae Steckhahn i Lisbjerg Sogn ved Aarhus den eneste af de 24 navnebærere, 

der bærer et ikke-patronymisk efternavn. Samtidig er en markant større andel af personerne med 

navnet Kaa registrerede i rurale sogne, end hvad det er tilfældet for navnebærerne med de øvrige 

navne. Således synes mellemnavnet Kaa altså at adskille sig en del fra de andre undersøgte 

mellemnavne dannet til fuglebetegnelser, da det er mere landligt og samtidig tenderer til at være 

mere brugt i lavere sociale lag.  
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Figur 37: 
Punktkort over forekomster af fire folkelige tilnavne dannet til fugle-
betegnelser, der optræder som mellemnavne i Ft1880. Høegh (grønne 
prikker) er spredt over det meste af landet, mens de øvrige navne, Krag 
(blå), Kaa (lilla) og Ravn (gul) synes mere koncentrerede i bestemte egne. 
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10.2 Tysk fauna 

Kategorien tyske faunabetegnelser omfatter i alt 89 løbenavne, fordelt på ti stavevariationer af 

følgende syv leksikalske navne: 

 

Adler (Adeler) 17 • Foss 10 • Hahn 8 • Raben 11 • Voss 16 • Worm (Vorm) 21 • Wulff* 

(Wolff) 6. 

Alternative betydninger: Wulff (11.1). 

 

En tredjedel af navnebærerne findes i København, og ellers optræder navnetypen spredt over hele 

landet. Eksempler på navnebærere er sognepræst Vilhelm Henrik Hahn Visby i Strøby på Stevns, 

borgmester, by- og herredsfoged Ole Vorm Smith i Lemvig Købstad, frøken Wulfine Marcusine 

Wulff Borup i København (Staden) og tjenestekarl Johan Adler Larsen i København (Staden). 

10.3 Øvrig fauna 

Dette er den mindste af alle kategorier, da kun et enkelt leksikalsk navn henføres til gruppen af 

øvrige faunabetegnelser, der i alt blot tæller fem løbenavne. 

 

Fox 5. 

 

Navnebærerne findes i en enkelt familie, der omfatter enkefrue Cecilie Christine Fox Maule i 

København (Staden) og hendes fire børn Helene Johanne, Martha, Carl og Rudolf Fox Maule. 

10.4 Flora 

Et fåtal af leksikalske navne vedrører mellemnavne dannet til plantebetegnelser, fortrinsvis 

træbetegnelser, samlet under ‘flora’. 208 løbenavne er henført til denne kategori, og disse navne 

optræder i 15 forskellige stavevariationer, der tilsammen udgør følgende ni leksikalske navne: 

 

Birk* (Birch, Birck) 63 • Bøge* 5 • Bøgh* (Bøeg, Bøg) 8 • Eeg* (Eg) 8 • Gran* 6 • Lind* 75 • 

Lyng* 7 • Rose* 14 • Rønn* (Røn) 22. 

Alternative betydninger: Birk (7.1) eller (10.7) Bøge (7.1), Bøgh (7.1), Eeg (7.1), Gran (7.1) eller 

(10.5), Lind (7.1), Lyng (7.1), Rose (7.1), Rønn (7.1) eller (7.6). 

 

Som det fremgår af figur 38, forekommer denne navnetype sporadisk over det mest af landet, men 

er mest almindelig i det midtjyske område. Navnetypen findes i 119 sogne, hvoraf Harboøre Sogn i 

Vestjylland opnår den klart højeste andel, da 21 navnebærere her svarer til 1,62 %. Grundet den 

klare dominans af navnene Birk og Lind, der tilsammen står for to tredjedele af navnene i denne 

kategori, henvises til kapitel 10.4.1 nedenfor for yderligere analyser af mellemnavnetypen.  
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Figur 38:  
Kort over distribution af folkelige tilnavne dannet til betegnelser for 
‘flora’, der optræder som mellemnavne i Ft1880. Mellemnavnetypen er 
generelt sjælden, men findes dog hovedsageligt i mindre koncentrationer 
på den jyske hede, i området mellem Limfjorden og Nissum Fjord samt i 
nogle østjyske sogne. 
 

 



 

 

 

236 

10.4.1 Birk, Lind (og Rønn) 

Mellemnavnene Birk og Lind er de to klart almindeligste mellemnavne i kategorien. Begge navne er 

dannet til træbetegnelser, henholdsvis birk og lind. Navnet Birk optræder i 41 sogne, mens Lind er 

optegnet i 56 sogne. Figur 39 viser, at navnenes geografiske spredning er ganske forskellige, da 

Birk her optræder mere spredt, dog med mindre koncentrationer i blandt andet Vestsjælland, på 

Sydfyn og midt på den jyske hede, end Lind, der særligt optræder i Midtjylland. På kortet figurerer 

også navnet Rønn, som jeg siden undersøgelsens start har anset som værende dannet til 

træbetegnelsen røn. Men ordet røn findes også med betydningen ‘holm, lille ø, stengrund’ (ODS, 

Røn II), og det er i denne betydning, at navneelementet -røn optræder i eksempelvis stednavnet 

Thyborøn (DS 17 s. 116). Ikke mindre end 17 af 22 personer med mellemnavnet Rønn er noteret i 

Harboøre Sogn, og yderligere fire personer er optegnet i den umiddelbare nærhed. Harboøre, der 

er beliggende umiddelbart syd for Thyborøn, er som nævnt det sogn med den absolut højeste 

andel navnebærere med denne mellemnavnetype. Denne spredning af navnet gør, at der for mig 

nu ingen tvivl er om, at mellemnavnet Rønn rettelig bør henføres til ‘topografiske betegnelser’ i 

kategorien ‘stedbetegnelser’. Jeg vil derfor ikke gå yderligere i dybden med dette navn. 

I Gjellerup Sogn på den jyske hede optræder Birk som mellemnavn hos seks personer, hvilket 

modsvarer 0,36 % af sognets indbyggere. Her findes navnet blandt andet hos skorstensfejer 

Klemmen Kristensens ældste søn Lars Birk Kristensen, hvis lillebror Niels Haldgaard Kristensen 

er navngivet med et andet mellemnavn, og gårdejer Lars Birk Dinesen og dennes søn, seminarelev 

Dynes Birk Larsen. Derudover er Vesterø Sogn på Læsø, hvor tre personer bærer mellemnavnet 

Birk, eneste sogn, hvor andelen overstiger en kvart procent. Navnebærerne her er sømand Jørgen 

Birk Christensen, gårdmand Niels Birk Jensen og gårdmandssøn Niels Birk Olsen. I nabosognet 

Byrum forekommer navnet hos birkedommer Peter Birch Bay, og der er en generelt tendens til, at 

stavemåden Birch findes i de bedre socialt stillede lag, end det er tilfældet for Birk. Til at illustrere 

dette kan nævnes Hans Frederik Anton Birch Dal, ejer af Buderupholm Hovedgård ved Aalborg, 

boghandler Carl Birch Haldkjær i Sorø Købstad, uldhandler Niels Larsen Birk Christensen i 

Svendborg Købstad og tjenestekarl Anders Birk Nielsen i Vitten Sogn ved Aarhus. 

Navnet Lind opnår sine højeste frekvensker i den nordvestlige del af Ringkøbing Amt, hvor det 

optræder som mellemnavn hos 0,52 % af beboerne i Fousing Sogn, 0,45 % i Asp Sogn og 0,43 % i 

Nørre Felding Sogn. I alle tre sogne er det dog blot to navnebærere, der ligger bag disse frekvenser, 

og faktisk er København (Staden), hvor Lind er optegnet syv gange, eneste sted med mere end to 

navnebærere. Lind er mellemnavn hos blandt andet sognepræst i Elmelunde på Møn Jens 

Mathias Lind Hjort, stud.polit. Carl Theodor Lind Hansen i København (Staden), værtshusholder 

Lauritz Lind Sørensen i Vejle Købstad, tjener Karen Marie Lind Jensen i Fårevejle Sogn i 

Nordvestsjælland og fattiglem Peder Lind Skov i Vorning Sogn øst for Viborg. Der er altså også her 

tale om et navn, der optræder bredt i forhold til samfundslag.  
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Figur 39: 
Punktkort over forekomster af mellemnavne dannet til folkelige tilnavne 
bestående af træbetegneler. Navnet Birk (grønne prikker), findes i små 
koncentrationer på blandt andet den jyske hede, Læsø, Sydfyn og 
Vestsjælland, mens Lind (rød) hovedsageligt forekommer i midt- og 
nordvestjyske sogne. På kortet optræder navnet Rønn (blå), der dog ikke 
bør regnes til denne kategori 
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10.5 Danske adjektiver 

Folkelige tilnavne dannet til danske adjektiver forekommer i alt 944 gange som mellemnavn. 

Navnene fordeler sig på 48 forskellige stavevariationer af navne, der kan samles til følgende 29 

leksikalske navne: 

 

Blak (Blach) 15 • Bruun* (Bruhn, Brun, Brunn) 232 • Bugge 9 • Fage 9 • From 52 • Goth 5 • 

Grum 6 • Grøn* 18 • Graa (Graae, Graah) 10 • Hvass (Hvas) 16 • Hvid* (Hviid) 59 • Hvidt 

(Vidt, Vieth) 13 • Haahr* (Haar) 33 • Kold 26 • Kring* 10 • Lang* 32 • Lange* 52 • Leth 97 • 

Mørk* (Mørch, Mørck) 63 • Nør* 7 • Plum* 7 • Rask (Rasch) 57 • Schak (Schack, Schacke) 12 • 

Scheel (Schel, Skeel) 30 • Suhr 20 • Trøst 7 • Vest 14 • Vester 12 • Vind* (Wind) 21. 

Alternative betydninger: Blak (10.1), Bruun (7.1) eller (10.7), Grøn (7.1), Hvid (7.1), Haahr (10.1) 

eller (10.5), Kring (10.5), Lang (7.1), Lange (7.1), Mørk (7.1), Nør (7.1), Plum (8.2) eller (10.7), 

Vind (7.1) eller (10.7). 

 

Som nævnt i kapitel 4.3 omfatter Hvidt på grund af det stumme H- stavevariationerne Vidt og 

Vieth trods det, at variation i et initialt bogstav i reglen adskiller former i selvstændige leksikalske 

navne. Disse folkelige tilnavne er dannet til adjektiver, der i sin oprindelse som tilnavn angiver et 

karaktertræk ved navnebæreres væremåde, eksempelvis Fage med betydninger ‘hurtig’, Hvass 

med betydningen ‘aggressiv’ og Trøst med betydningen ‘pålidelig’, eller adjektiver, der henviser til 

navnebæreres udseende, eksempelvis Blak med betydningen ‘bleg’, Bugge med betydningen ‘tyk’ 

og Scheel med betydningen ‘skeløjet’. En del af disse tilnavne er dannet til farvebetegnelser såsom 

Bruun, Grøn og Hvid (kapitel 10.5.1). 

Mellemnavne dannet til danske adjektiver findes i 406 sogne, og heraf er Helstrup Sogn mellem 

købstæderne Viborg og Randers det sogn, hvor navnetypen frekvensmæssigt udgør den største 

andel. Som det fremgår af tabel 40 bærer seks personer i sognet denne type mellemnavn, hvilket 

modsvarer 2,73 % af indbyggerne. Også i Lodbjerg Sogn i Thy udgør mellemnavnetypen mere end 

to procent, da tre navnebærer fører til en andel på 2,24 %. Samtlige sogne på topti-listen er 

beliggende i det jyske område, og med undtagelse af Hjørring Amt i Vendsyssel er samtlige jyske 

amter repræsenteret på listen. Kun Viborg Amt med Helstrup Sogn og Roslev Sogn samt Ribe Amt 

med Vester Nebel Sogn og Hodde Sogn figurerer mere end én gang på listen. Dette vidner om stor 

spredning af navnetypen i det jyske område. 
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Tabel 40:  
Oversigt over de ti sogne med størst andel af folkelige tilnavne dannet til danske adjektiver, der optræder 
som mellemnavne i Ft1880. 

 Sogn Amt Region 

Mellemnavnebærere 

Antal       Andel 

1 Helstrup Sogn Viborg Amt Jylland 6 2,73 % 

2 Lodbjerg Sogn Thisted Amt Jylland (Thy) 3 2,24 % 

3 Roslev Sogn Viborg Amt Jylland 4 1,32 % 

4 Harboøre Sogn Ringkøbing Amt Jylland 16 1,23 % 

5 Kastbjerg Sogn Randers Amt Jylland 6 1,17 % 

6 Vester Nebel Sogn Ribe Amt Jylland 5 1,01 % 

7 Hodde Sogn Ribe Amt Jylland 3 0.98 % 

8 Romdrup Sogn Aalborg Amt Jylland 4 0,96 % 

9 Hørning Sogn Aarhus Amt Jylland 6 0,87 % 

10 Almid Sogn Vejle Amt Jylland 6 0,81 % 

 

At mellemnavne dannet til danske adjektiver er jævnt spredt i det jyske område fremgår også af 

figur 40, der viser mellemnavnetypens udbredelse blandt de enkelte sognes indbyggere. Der er 

ikke tale om markante koncentrationer i Jylland, men snarere en udpræget jævn fordeling over 

hele området, om end der er længere imellem sogne med navnetypen i nogle mindre områder, for 

eksempel Thy, Salling og dele af Himmerland. Mindre frekvent er mellemnavnetypen i det fynske 

område, hvor de særligt findes i et bælte på tværs af Fyn, fra Bogense i nordvest til Svendborg i 

sydøst, samt i enkelte sogne på Langeland og Ærø. I den vestlige del af Lolland findes 

mellemnavne dannet til adjektiver i en del sogne, men ellers spiller mellemnavnetypen ingen 

særlig betydning i det sjællandske område.  
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Figur 40:  
Kort over distribution af folkelige tilnavne dannet til danske adjektiver, 
der optræder som mellemnavne i Ft1880. Også denne mellemnavnetype 
findes hovedsageligt i Jylland, hvor den er ganske jævnt fordelt over 
næsten hele regionen. 
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10.5.1 Bruun, Grøn, Graa, Hvid og Mørk 

Fokus rettes i det følgende imod folkelige tilnavne dannet til en række farvebetegnelser. Det drejer 

sig om brun, grøn, grå og hvid samt mørk i betydningen ‘sortagtig’ (jf ODS, Mørk II,2). Der er stor 

variation i antallet af mellemnavne dannet hertil. Klart hyppigst er navnet Bruun, der er optegnet 

232 gange, mens Graa med blot ti forekomster er det mindst udbredte. 

Navnet Bruun dominerer derfor på punktkortet, som viser spredningen af de fem mellemnavne 

(figur 41). Navnet forekommer over det meste af landet, dog ikke på Bornholm, men er særligt 

hyppig i det nordvestlige hjørne af det jyske hovedland. Det er også her, vi finder det sogn, hvor 

Bruun opnår den højeste frekvens, nemlig i Harboøre Sogn, hvor navnet optræder 15 gange, 

svarende til 1,16 % af sognets indbyggere. Blandt navnebærerne her er skolelærer Anders Bruun 

Nielsen, der har givet mellemnavnet videre til den ældste datter, Maren Bruun Nielsen. Den 

ældste søn, der er ældre end Maren, bærer det ægte patronym Andersen som mellemnavn, men 

ikke navnet Bruun, og heller ikke Marens tre yngre søskende er anført med dette eller andre 

mellemnavne. Af andre navnebærere i sognet kan nævnes snedker Simon Brun Madsen og fisker 

Peder Bruun Christensen. Uden for Harboøre Sogn udmærker navnet sig ligeledes ved at være i 

brug i alle sociale lag, da vi blandt andet finder mellemnavnet hos ritmester og slotsforvalter 

Christian Frederik Urban Bruun Jürgensen i Odense Købstad, Olivia Bruun Muus, der er datter 

af grosserer Elias Bendz Muus i København (Staden), købmand Johan Andreas Brun Pallesen i 

Dronninglund i Vendsyssel og tjenestekarl Rasmus Bruhn Larsen i Butterup Sogn ved Holbæk. 

Med henholdsvis 18 og 10 navnebærere er Grøn og Graa de mindst udbredte blandt de fem 

navne i denne delanalyse. Grøn er registreret som mellemnavn i 13 sogne, hvoraf Almind Sogn 

nord for Kolding med fem navnebærere opnår den højeste frekvens på 0,67 %. I dette sogn findes 

murer og tømrer Mikkel Grøn Anderson, der har videregivet sit mellemnavn til sine tre døtre 

Magdalene, Ane Kjerstine og Ane Marie Grøn Mikkelsen. Den sidste navnebærer i sognet er 

tjenestedrengen Mikkel Grøn Christensen. Generelt er det i området ved købstæderne Kolding og 

Vejle, at Grøn figurerer som mellemnavn, men enkelte optegnelser findes dog udenfor, særligt i 

Vestjylland. De ti forekomster af navnet Graa er spredt ud på ni sogne, fordelt over det meste af 

landet, og kun i København (Staden) figurerer navnet mere end en enkelt gang. Nogle eksempler 

på navnebærere er forpagter Gomme Graa Bech på Valsølillegård på Midtsjælland, skrædder 

Frederik Søren Graae Rasmussen i Svendborg Købstad og indsidder Knud Graah Nielsen i Tilsted 

Sogn i Thy. 

Grøn er trods det lave antal navnebærere udpræget sydøstjysk, og et lignende mønster finder vi 

for det mere udbredte navn Hvid, der også især findes i Østjylland, men noget nordligere end 

Grøn. Mellemnavnet Hvid findes hovedsageligt i området mellem købstæderne Aarhus og Viborg, 

og mere sporadisk uden for dette område. Den højeste frekvens i et enkelt sogn findes imidlertid i 

Lodbjerg Sogn i Thy, hvor navnet er noteret tre gange, hvilket svarer til 2,24 % af sognets 

indbyggere. Navnebærerne i Lodbjerg er alle drengebørn, henholdsvis daglejer Johannes Madsen 
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sønner Anders Christian og Jens Christian Hvid Madsen, hvis søstre er anført uden mellemnavne, 

og gårdejer Anders Christian Sørensens søn Jens Hvid Sørensen, hvis søskende enten bærer 

andre eller ingen mellemnavne. Navnet optræder socialt bredt, hvilket kan illustreres ved 

eksempler som lærer Christian Hvid Bredahl i Stenlille Sogn på Vestsjælland, Enevold Peter Hvid 

Jørgensen, der er jagtelev på herregården Rathlousdal i Odder Sogn, manufakturhandler Axel 

Hvid Bruhn i København (Staden), hjulmager Peder Hviid Nielsen i Rårup Sogn ved Vejle og 

fattiglemmet Morten Hvid Hansen i Søllested Sogn på Lolland. 

Endelig skal nævnes navnet Mørk, der optræder 63 gange fordelt i 45 sogne, hvoraf de fleste er 

beliggende i det østlige Jylland. Også dette navn er lavfrekvent, og den højeste andel af navnet i et 

enkelt sogn opnås i Gjesing Sogn på det nordlige Djursland, hvor tre navnebærere svarer til 0,37 

% af indbyggerne i sognet. Navnebærerne her er smed Niels Sørensens søn Peter Mørk Nielsen, 

avlsbruger Jørgen Mørk Pedersen og drengen Peter Mørk Madsen, der er anført som barn hos 

enken Maren Sørensen. I den østjyske købstad Horsens findes navnet blandt enke og lærerinde 

Bertha Marie Rasmussens børn, Frederik Kristian Erhard og Helga Mørch Rasmussen. I 

hustanden findes tillige enken Ane Marie Mørch, der er anført som ‘slægtning’, og børnenes 

mellemnavn kommer formodentlig herfra. Hun kan være lærerindens svigermor, men hvordan 

slægtsforholdet præcist er, kan ikke udledes af kilden. Ane Marie Mørch er desuden født i Mørke 

Sogn på Djursland, hvilket kan være et tilfældigt sammenfald, men det kan ikke udelukkes, at 

hendes navn er dannet hertil fremfor adjektivet mørk. Blandt de øvrige navnebærere finder vi 

sognepræst Christjan Mørch Jungersen i Ferslev Sogn i Hornsherred, den kendte landskabsmaler 

Peter Mørk Mønsted i Aarhus Købstad, træskomager Chresten Lange Mørk Faber og tjenestekarl 

Christian Drejer Mørk Jensen i Aalborg Købstad. Hvad disse eksempler ikke viser er, at der er en 

tydelig tendens til, at stavemåden Mørch optræder mest i byerne, mens Mørk er almindeligere på 

landet. Således findes præcis to tredjedele af de 18 gange Mørch er noteret i byerne, hovedsageligt 

jyske købstæder, men 78 % af variationen Mørk er noteret i rurale sogne.  
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Figur 41: 
Punktkort over forekomster af mellemnavne dannet til folkelige tilnavne 
bestående af danske farvebetegnelser (danske adjektiver). Navnet Bruun 
(brune prikker), er særligt hyppigt i nordvestjylland, men findes over det 
meste af landet. Grøn (grøn) og Graa (grå) er væsentlig mindre frekvente, 
men hvor Grøn særligt er koncentreret i Sydøstjylland er Graa mere 
spredt. Hvid (hvid) findes oftest i Østjylland, hvor også Mørk (sort) især 
findes. 
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10.6 Tyske adjektiver 

Undersøgelsen rummer et fåtal navne dannet til tyske adjektiver. Det drejer sig om i alt otte 

stavevariationer af navne, der fordeler sig på følgende seks leksikalske navne, der samlet tæller 42 

løbenavne: 

 

Groes (Gross) 7 • Junge 5 • Klein 8 • Krause 9 • Mohr 6 • Schnell (Snell) 7. 

 

Mellemnavnetypen er i fundet i 22 sogne, der fordeler sig ganske spredt i landet. Kun i Thorsager 

Sogn på Djursland opnås en frekvens over et halvt procentpoint, da seks navnebærere her svarer 

til 0,51 % af sognets indbyggere. De seks navnebærere i Thorsager er alle børn af skolelærer Niels 

Sørensen og bærer mellemnavnet Krause, heriblandt Jørgine Marie og Søren Peter Krause 

Sørensen. 

10.7 Danske appellativer 

Med et samlet antal løbenavne på 2.617 er den kategori af de folkelige tilnavne, der vedrører 

danske appellativer, den tredjestørste underkategori af mellemnavne overhovedet. Løbenavnene 

tæller i alt 107 forskellige stavevariationer, der her er anset som følgende 67 leksikalske navne: 

 

Bak (Bach, Back) 227 • Bang 147 • Bank 29 • Barfod (Barfoed) 34 • Barfred 7 • Bjelke 6 • 

Blok (Bloch, Block) 66 • Brammer 5 • Brandt (Brant) 121 • Brask 9 • Buhl* (Bull) 46 • Busk 

(Busch, Busck) 19 • Buus (Bus) 25 • Crone 11 • Duus 5 • Flindt (Flint) 18 • Fog* (Fogh) 34 • 

Frost 42 • Funk* (Funch, Funck) 18 • Gad 24 • Gai 13 • Garde 11 • Green 11 • Groth* 36 • 

Holck (Holch, Holk) 21 • Horn* 12 • Høst 25 • Juul (Juhl, Jul) 25 • Kamp 23 • Kirk (Kirch) 

67 • Kofod (Koefod, Koefoed, Kofoed) 223 • Kraft 8 • Krog* (Krogh) 151 • Krone 11 • Kruse 

(Kruus, Kruuse) 103 • Kvist 39 • Laage* 7 • Lykke 43 • Mar 25 • Munk (Monck, Munch, 

Munck) 131 • Mølle 12 • Nagel 6 • Pagh 43 • Palm 9 • Perch (Perk) 9 • Pihl* (Phil, Piil) 18 • 

Pind 9 • Plov (Plog, Ploug) 22 • Pram* 10 • Qvist (Quist) 40 • Rangel 5 • Riis* (Ris) 14 • 

Rothe 9 • Rytter 7 • Sand 49 • Schram (Schramm) 6 • Slot (Sloth) 26 • Sommer 55 • Spang 

6 • Steen 5 • Stender 5 • Storm 44 • Strøm 12 • Sund 7 • Topp (Top) 9 • Trolle 22 • 

Vinther (Vinter, Winter, Winther) 280. 

Alternative betydninger: Buhl (10.1), Fog (10.1), Funk (10.8), Groth (7.1) eller (10.6), Horn (7.1) 

eller (10.6), Krog (7.1), Laage (7.1), Pihl (10.4), Pram (8.1), Riis (7.1). 

 

Mellemnavne dannet til danske appellativer findes i 806 sogne, og også denne type navne 

optræder særligt i jyske sogne. Som det fremgår af tabel 41 udgør navnetypen den største andel i 

Ringkøbing Landsogn, men som tidligere nævnt i indledningen til kapitlet skyldes dette blot en 

enkelt navnebærer. Den næsthøjeste frekvens findes i Hals Sogn på Læsø hvor 23 navnebærere 

modsvarer 2,80 % af sognets indbyggere. Også i denne underkategori er samtlige sogne på topti-

listen beliggende i det jyske område, men mindre spredt end det var tilfældet for ‘danske 
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adjektiver’ ovenfor. Ringkøbing Amt og i mindre grad Thisted Amt dominerer på listen over 

‘danske appellativer’, da otte af sognene er beliggende i et af disse to amter. 

 

Tabel 41:  
Oversigt over de ti sogne med størst andel af folkelige tilnavne dannet til danske appellativer, der 
optræder som mellemnavne i Ft1880. 

 Sogn Amt Region 

Mellemnavnebærere 

Antal       Andel 

1 Ringkøbing Landsogn Ringkøbing Amt Jylland 1 3,03 % 

2 Hals Sogn Hjørring Amt Jylland (Læsø) 23 2,80 % 

3 Hansted Sogn Aarhus Amt Jylland 29 2,58 % 

4 Vester Vandet Sogn Thisted Amt Jylland (Thy) 15 2,11 % 

5 Lødderup Sogn Thisted Amt Jylland (Mors) 5 1,95 % 

6 Venø Sogn Ringkøbing Amt Jylland 2 1,85 % 

7 Harboøre Sogn Ringkøbing Amt Jylland 24 1,85 % 

8 Sønder Bork Sogn Ringkøbing Amt Jylland 10 1,77 % 

9 Heldum Sogn Ringkøbing Amt Jylland 2 1,57 % 

10 Øster Vandet Sogn Thisted Amt Jylland (Thy) 4 1,57 % 

 

Ringkøbing Amt og Thisted Amts dominans træder også frem på figur 42, hvor koncentrationerne 

af relativt høje frekvenser findes i Thy, Mors og det vestlige Jylland. Mindre fremtrædende er 

områderne Himmerland, dele af Østjylland, Læsø og Bornholm. Kortet viser endvidere, at der er 

længere mellem sogne med mellemnavnetypen på Fyn og Sjælland.  
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Figur 42:  
Kort over distribution af folkelige tilnavne dannet til danske appellativer, 
der optræder som mellemnavne i Ft1880. Her ses en klar overvægt af 
mellemnavnetypen i Jylland, Også på Bornholm er denne type 
mellemnavne relativt almindelige. 
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10.7.1 Høst, Sommer og Vinther 

Nogle mellemnavne dannet til ‘danske appellativer’ vedrører årstidsbetegnelserne høst, i 

betydningen ‘sensommer, første del af efteråret’ (ODS, Høst 3), sommer og vinter, og disse navne 

gøres til genstand for denne delanalyse. Som tidligere nævnt er Vinther det absolut hyppigste navn 

henregnet til de ‘folkelige tilnavne’, da Vinther optræder 280 gange i undersøgelsens 

mellemnavnekorpus. Som det fremgår af punktkortet (figur 43) er Vinther udbredt i det østjyske 

område, og i særdeleshed i egnen omkring Horsens Købstad er navnet almindeligt. Det er 

imidlertid uden for dette område, at de absolut højeste frekvenser findes for navnet. I Ellidshøj 

Sogn syd for Aalborg Købstad bærer fem personer mellemnavnet, og dette modsvarer 1,49 % af 

sognets indbyggere. I Ellidshøj finder vi Vinther som mellemnavn hos drengen Lars Winther 

Gravesen, der er søn af smed Jens Gravesen og dennes hustru Cicilie Birgitte Bauer. Det kan ikke 

udledes af folketællingen, hvad motivet bag mellemnavnet er, men et blik i sognets kirkebog viser, 

at navnet stammer fra Lars Winther Gravesens faddere, da to af disse bærer navnet Lars Winther 

(KM Ellidshøj). Blandt navnebærerne i de øvrige dele af landet optræder læge Jens Winther 

Nielsen i Lyngby Sogn på Djursland, undersergent Christian Vinther Brix i København (Staden), 

købmand Ole Winter Holst i Aalborg Købstad, syjomfru Sisilie Christine Winther Mørch i Vester 

Brønderslev Sogn i Vendsyssel og daglejer Niels Vinter Sørensen i Hatting Sogn ved Horsens 

Købstad. Der er en relativ klar forskel i brugen af former med V- og W- i land og by, da 87,4 % af 

de 199 forekomster af Vinter og Vinther er i landsogne, mens det blot er tilfældet for 55,6 % af de 

81 gange Winter og Winther er noteret. 

Med henholdsvis 55 og 25 optrædener som mellemnavne er Sommer og Høst noget mere 

sjældne. De to navne fordeler sig på ganske forskellig vis. I Kerteminde Købstad på Fyn bærer 

smed Christian Jacob Høst Aaris og hustruen Anna Sofie Magrete Høst Aaris samt parrets tre 

børn mellemnavnet Høst, men derudover er der ganske få sogne, hvor navnet optræder mere end 

en enkelt gang. Som eksempler på navnebærere kan nævnes apotekersøn Kay Axel Høst Madsen i 

København (Staden), krigsråd Jens Høst Sørensen i Sønder Nærå Sogn ved Odense og malersvend 

Nicolai Høst Lund i Aalborg Købstad. Sommer har en bemærkelsesværdig spredning som 

mellemnavn, da navnet særligt findes i to mindre områder i henholdsvis det vestligste og østligste 

Danmark. Navnet markerer sig nemlig i egnen umiddelbart syd for Ringkøbing Fjord i Jylland og 

på Bornholm, og herudover mere spredt i det østlige Jylland og på Sjælland. Forhenværende 

præst Søren Sommer Gjessing i København (Staden), gårdejer Christen Sommer Lauridsen i 

Sønder Bork i Vestjylland, kompasmager Carl Sophus Sommer Kempel i Randers Købstad, matros 

Peter Sommer Olsen i Rønne Købstad på Bornholm og tjenestekarl Herman Sommer Jensen i 

Ibsker Sogn ligeledes på Bornholm er eksempler på navnebærere. Såvel Sommer som Høst 

spænder altså vidt i forhold til social spredning.  
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Figur 43: 
Punktkort over forekomster af mellemnavne dannet til folkelige tilnavne 
bestående af danske årstidsbetegnelser (danske appellativer). Navnet 
Høst (brune prikker), er meget lavfrekvent, men findes rimelig spredt, 
mens Sommer (grøn) er særdeles koncentreret på Bornholm og i området 
syd for Ringkøbing Fjord, samt i mindre grad i det østlige Jylland. 
Vinther (hvid) er meget almindeligt i Østjylland og også i Himmerland. 
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10.7.2 Kofod 

Det sidste navn, der kort skal redegøres for her, er Kofod, der i vor dage er blandt de absolut 

almindeligste efternavne på Bornholm (Holmberg 2007 s. 96 f.). Navnet betragtes her som et 

dansk appellativ med betydningen ‘benet af en ko’, men det har nedertyske rødder (jf. DgP 2 sp. 

590), og formodes at være kommet til Bornholm fra de nedertyske hanseater (Worsøe 1981 s. 

139). Også som mellemnavn i 1800-tallet er det på Bornholm, at Kofod særligt markerer sig, 

hvilket tydeligt fremgår af tabel 42, der viser de ti sogne, hvor navnet opnår de højeste frekvenser. 

Alle ti sogne er bornholmske, og heraf er det Åkirkeby Købstad, der med ti navnebærere opnår 

den absolut højeste frekvens på 1,21 %. 

 

Tabel 42:  
Oversigt over de ti sogne med størst andel af det folkelige tilnavn Kofod. 

 Sogn Amt Region 

Mellemnavnebærere 

Antal       Andel 

1 Åkirkeby Købstad Bornholms Amt Bornholm 10 1,21 % 

2 Knudsker Sogn Bornholms Amt Bornholm 5 0,78 % 

3 Svaneke Købstad Bornholms Amt Bornholm 9 0,72 % 

4 Østermarie Sogn Bornholms Amt Bornholm 15 0,66 % 

5 Bodilsker Sogn Bornholms Amt Bornholm 8 0,62 % 

6 Nexø Købstad Bornholms Amt Bornholm 11 0,57 % 

7 Rø Sogn Bornholms Amt Bornholm 4 0,56 % 

8 Hasle Købstad Bornholms Amt Bornholm 6 0,56 % 

9 Klemensker Sogn Bornholms Amt Bornholm 12 0,55 % 

10 Åker Sogn Bornholms Amt Bornholm 13 0,53 % 

 

Kofod optræder som mellemnavn i 43 sogne i alt, heraf 22 af de 25 bornholmske sogne. Den klare 

dominans på Bornholm illustreres også af figur 44, hvor punkterne på Østersø-øen ligger tæt. 33 

gange finder vi dog navnet i København (Staden), men mindst en tredjedel af disse navnebærere er 

født på Bornholm. Med henholdsvis 96 og 94 forekomster er stavevarianterne Kofod og Kofoed 

næsten ligeligt repræsenteret i materialet, og der ses ingen tendens til, at den ene staveform er 

mere udbredt i byerne end den anden, og ej heller synes sociale forhold at spille her. Af 

navnebærere kan således nævnes sekondløjtnant Vilhelm Kofoed Hansen i København (Staden), 

købmand Andreas Kofod Sode i Nexø Købstad, fabriksarbejder Jørgen Kofoed Rømer i Rutsker 

Sogn, tjenestepige Engeline Margrethe Kofoed Jensen i Rønne Købstad og daglejer Lars Kofod 

Jørgensen i Åker Sogn.  
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Figur 44: 
Punktkort over forekomster af mellemnavnet Kofod. Dette mellemnavn er 
særdeles almindeligt på Bornholm, og uden for øen findes navnet især i 
København og en lille koncentration på den østlige del af Lolland. 
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10.8 Tyske appellativer 

Som det var tilfældet med adjektiverne ovenfor, findes der også ved appellativerne en mindre 

gruppe af tyske navne. I alt er 132 løbenavne regnet til denne kategori, og de fordeler sig på 19 

forskellige stavevariationer af følgende 11 leksikalske navne: 

 

Blicher (Blicker) 26 • Blom 16 • Demant (Demand, Demandt, Demann) 11 • Fibiger 9 • Hoff 11 

• Kampmann (Kampman) 11 • Kelter 7 • Krieger 5 • Lohmann (Lohman) 10 • Rømer (Römer, 

Rømmer) 19 • Trap 7. 

 

Mellemnavnetypen optræder i 70 sogne fordelt over hele landet. Den højeste frekvens findes i det 

lille Vejle Landdistrikt, hvor Hans Palle Hoff Hansen alene bevirker en frekvens på 1,85 %. 

10.9 Casestudies over folkelige tilnavne 

Fokus skal nu for sidste gang rettes imod de ti købstæder og ti landsogne samt de fire ø-områder, 

der danner grundlag for afhandlingens casestudies. I det følgende redegøres for de ‘folkelige 

tilnavnes’ rolle som mellemnavne her. 

10.9.1 Folkelige tilnavne i repræsentative sogne 

Heller ikke denne mellemnavnetype opnår frekvenser over én procent i nogle af de ti undersøgte 

købstæder, om end det er ganske tæt på i Svaneke på Bornholm, hvor 12 personer, svarende til 

0,96 %, bærer et mellemnavn henført til denne kategori (jf. tabel 43). I Svaneke optræder 

mellemnavnet Lind hos drengene Marius Lind Hansen og Oluf Lind Jørgensen, der er sønner af 

henholdsvis fisker Hans Peter Andreas Hansen og maler Lars Jørgensen, hvis hustruer begge er 

anført med pigenavnet Lind. Munk er mellemnavn hos tømmermester Anders Munk Hansen, men 

ellers er det navnet Kofod, der dominerer i Svaneke, da dette navn findes ni gange, blandt andet 

hos arbejdsmand Morten Kofoed Hansen og hans to sønner Jens Peter og Alfred Martin Kofoed 

Hansen samt Magnus Kofoed Larsen, der er søn af sømand P.A. Larsen og hustruen Bolette 

Hansine Kirstine Larsen, der er anført med pigenavnet Kofoed. Alle mellemnavnebærerne i 

Svaneke er mandlige, og dette mønster ses i de fleste af købstæderne. Kvindelige 

mellemnavnebærere findes dog i fire byer, hvor de højeste andele findes i købstæderne Fåborg og 

Nibe. I sidstnævnte købstad bærer skomager Johan Peter Pedersens tre børn alle mellemnavnet 

Bang, heriblandt de to døtre Anne Johanne og Elna Larsine Bang Pedersen. I Faaborg henhører 

de kvindelige navnebærere fortrinsvis til værtshusholder Christen Christensen Plougs familie. 

Han har sammen med hustruen Maren Eriksen otte børn, der alle bærer mellemnavnet Ploug, og 

heraf er de fem pigebørn, blandt andet Karoline Elisabeth og Amalie Frederikke Ploug 

Christensen. Dette er dermed endnu et eksempel på faderens efternavn anvendt som mellemnavn, 

mens faderens eget mellemnavn er anført som børnenes efternavn. 
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Tabel 43:  
Oversigt over andelen af mellemnavne dannet til folkelige tilnavne i de ti udvalgte købstæder.  

 
Købstad 

Antal 
navnebærere 

Mellemnavne (Folk. Tiln.) 
 Antal               Andel 

Kvinder 
Antal       Andel 

Mænd 
Antal       Andel 

Holbæk 3.203 7 0,22 %   7 0,45 % 

Store Heddinge 1.531 2 0,13 %   2 0,27 % 

Svaneke 1.248 12 0,96 %   12 2,04 % 

Maribo 2.357 9 0,38 %   9 0,80 % 

Bogense 1.890 8 0,42 % 1 0,10 % 7 0,79 % 

Fåborg 3.480 19 0,55 % 7 0,40 % 12 0,70 % 

Ebeltoft 1.299 2 0,15 %   2 0,31 % 

Nibe 1.438 9 0,63 % 3 0,39 % 6 0,88 % 

Ribe 3.843 15 0,39 % 1 0,05 % 14 0,78 % 

Sæby 1.402 2 0,14 %   2 0,31 % 

 

Halvdelen af de i alt 85 mellemnavne optræder i kombination med et patronymisk efternavn, og 

der anes ingen tendens til, at nogen typer af ‘folkelige tilnavne’ oftere ses med patronymiske 

efternavne end andre. I forhold til sociale forhold spænder navnetypen bredt, hvilket eksemplerne 

borgmester, by- og herredsfoged Frederik Christian Glerup Haar Bagger i Nibe, apoteker Jens 

Peter Groth Sünckenberg i Store Heddinge, garvermester Villads Birk Erfurth i Holbæk, 

vognmand Vilhelm Kock Lauritsen i Ribe og fisker Henry Christian Gad Lund i Sæby vidner om. 

I de ti landsogne er blot 20 personer noteret med mellemnavnetypen, og heraf er hele 13 

optegnet i det bornholmske sogn Bodilsker (jf. tabel 44). De tidligere gennemgåede navne Kofod og 

Sommer står med henholdsvis otte og to forekomster for hoveddelen af disse mellemnavne, men 

herudover ses navnetypen hos gårdejer Georg Kristian Stender Jespersen og de to drenge 

Jensenius Brandt Kofoed, søn af gårdejer Jens Peter Kofoed og hustruen Karoline Marie, der står 

anført med pigenavnet Hansen, og Anthon Due Madsen, søn af avlsbruger Jørgen Madsen og 

hustruen Anine Andrea med pigenavnet Jensen. Her er moderens pigenavn altså ikke motiv for 

drengenes mellemnavn. I Skellebjerg Sogn finder vi navnekombinationen Høegh Guldberg hos 

Købmand Ove Høegh Guldberg, og mon ikke her er tale om fuld opkaldelse efter ovenfornævnte 

gehejmeråd Ove Høegh-Guldberg (1731–1808) (jf. kapitel 10.1.1). Af andre navnebærere kan 

nævnes købmand Christian Jørgensen Birkholms søn Jens Buck Birkholm i Ødis Sogn, gårdejer 

Jens Green Mouridsen i Sønder Bork Sogn, stenhugger Jørgen Kofod Hansen i Bodilsker Sogn og 

fisker Christen Hvas Harbo i Hansted Sogn. 
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Tabel 44: 
Oversigt over andelen af mellemnavne dannet til folkelige tilnavne i de ti udvalgte landsogne. 

 
Landsogn 

Antal 
navnebærere 

Mellemnavne (Folk. Tiln.) 
 Antal               Andel 

Kvinder 
Antal       Andel 

Mænd 
Antal       Andel 

Glostrup 1.233       

Skellebjerg 610 1 0,16 %   1 0,32 % 

Bodilsker 1.288 13 1,01 %   13 2,11 % 

Maglebrænde 626       

Revninge 478       

Søby 400       

Hansted 192 1 0,52 %   1 1,12 % 

Kvorning 352 1 0,28 %   1 0,53 % 

Sønder Borris 178 2 1,12 % 1 1,02 % 1 1,25 % 

Ødis 1.676 2 0,12 %   2 0,23 % 

 

10.9.2 Folkelige tilnavne på øerne 

I de fire ø-områder optræder mellemnavnetypen hos mellem 0,18 % og 1,69 % af personerne, som 

det fremgår af tabel 45. Den laveste frekvens finder vi på Ærø, hvor 16 personer bærer denne type 

mellemnavne. To af disse navnebærere er kvindelige, nemlig Laura Eline Birk Hansen og Katrine 

Marie Graa Hansen, der begge er datter af lærerenke Kristiane Marie, anført med pigenavnet 

Pedersen, men altså bærer forskellige mellemnavne. Af de 14 mandlige navnebærere har hele ti 

personer i Rise Sogn mellemnavnet Groth, og ikke mindre end ni af disse bærer fornavnet Jens, 

eksempelvis gårdejer Jens Groth Hansen, arbejdsmand Jens Groth Jørgensen og en tjenestekarl 

ligeledes med navnet Jens Groth Jørgensen. Hvad der er motivet bag dette kuriøse fænomen kan 

ikke umiddelbart udledes af Ft1880. Opkaldelse med fuldt navn kunne være et motiv. 

På både Bornholm og Mors har lidt over en halv procent af indbyggerende i de undersøgte 

sogne et mellemnavn dannet til et folkeligt tilnavn. Igen er Kofod det altdominerende navn på 

Bornholm, da dette udgør 18 af de 24 mellemnavne i området. De bornholmske navnebærere 

omfatter blandt andre skolelærer Hans Rømer Holm, gårdejer Anias Martin Pedersen Sommer 

Lyngberg, stenhugger Christian Kofoed Hansen, jordbruger Tomas Blom Kofoed og tjenestekarl 

Thorvald Kofoed Mahler. På Mors findes navnetypen hos smed Kresten Krog Pedersen, møllerkarl 

Morten Buk Andersen, fisker Anders Kvist Sørensen, tjenestedreng og husmandssøn Lars Vorm 

Sørensen. Den højeste frekvens findes på Læsø, hvor 47 personer er noteret med denne 

navnetype. På øen finder vi som tidligere nævnt birkedommer Peter Birch Bay (jf. kapitel 10.4.1), 

og af andre navnebærere kan nævnes gårdejer Peter Gai Jensen, matros Sven Strøm Svensen og 

tjenestepige Maren Jul Jensen.  
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Tabel 45:  
Oversigt over andelen af mellemnavne dannet til folkelige tilnavne i de fire ø-områder. 

 
Område 

Antal 
navnebærere 

Mellemnavne (Folk. Tiln.) 
 Antal               Andel 

Kvinder 
Antal       Andel 

Mænd 
Antal       Andel 

Bornholm 4.511 24 0,53 % 1 0,04 % 23 1,03 % 

Læsø 2.780 47 1,69 % 11 0,75 % 36 2,75 % 

Mors 2.102 12 0,57 % 3 0,28 % 9 0,87 % 

Ærø 7.678 14 0,18 % 2 0,05 % 12 0,32 % 

 

I alle fire områder er det mellemnavne dannet til ‘danske appellativer’ der dominerer inden for de 

‘folkelige tilnavne’. Derimod er navne dannet til ‘danske adjektiver’ sjældne og findes blot to gange 

på Ærø og en enkelt gang på Mors. Navne dannet til ‘dansk fauna’ og ‘dansk flora’ er noteret ti 

gange på øerne. Udover Buk, der findes en enkelt gang på Mors og Birk, der er noteret en gang på 

Ærø, er samtlige af disse navne optegnet på Læsø. 

10.10 Folkelige tilnavne som mellemnavne 

Mellemnavne dannet til ‘folkelige tilnavne’ finder vi hovedsageligt på Bornholm og i store dele af 

Jylland, dog i lidt mindre grad i Vendsyssel. Mellemnavnetypen findes imidlertid også spredt over 

hele det fynske og sjællandske område, men her er generelt tale om lave frekvenser, og der er flere 

sogne, hvor navnetypen ikke optræder. Der er påvist uens geografiske spredningsmønstre for de 

forskellige underkategorier af ‘folkelig tilnavne’. Eksempelvis er navne dannet til ‘dansk fauna’ 

meget fremtrædende i Østjylland, mens navne dannet til ‘danske appellativer’ er mere udbredte i 

de vestlige dele af Jylland. De ‘danske appellativer’ er dog også relativt almindelige i Himmerland, 

hvor de øvrige typer af ‘folkelige tilnavne’ ikke gør særlig væsen af sig. 

For de enkelte mellemnavne, der er undersøgt nærmere, er påvist meget forskelligartede 

spredningsmønstre, hvilket eksempelvis kommer til udtryk i mellemnavne dannet til 

fuglebetegnelser (dansk fauna), hvor navnene Kragh, Kaa og Ravn ser ud til at have tilknytning til 

særlige egne, mens Høegh er mere spredt over hele landet. Enkeltnavnes koncentrationer, som vi 

også har set for Bruun i Nordvestjylland og Sommer i det sydvestlige Jylland og på Bornholm, kan 

måske vidne om, at en række folkelige tilnavne har en længere tradition som mellemnavne og har 

været i brug som sådan i nogle familier i længere tid. Dette er imidlertid ikke muligt at påvise ud 

fra folketællingen alene. Det fremgår af undersøgelsens casestudies, at mellemnavnetypen er i 

brug i alle sociale lag både i byerne og på landet, hvor der dog er tale om lave frekvenser, hvorfor 

noget entydigt er vanskeligt at påvise ud fra disse cases. 
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11 Diverse andre navne 

En mindre andel af undersøgelsens mellemnavne indgår ikke i analysedelene. Det drejer sig om 

712 af de 111.428 identificerede mellemnavne, eller 0,64 %. Her gives blot et overblik over, hvilke 

navne der indgår i mellemnavnekorpusset, men som falder uden for de analytiske dele. Navnene 

er inddelt i fire kategorier, som det fremgår af det nedenstående. 

11.1 Fornavne 

Denne underkategori omfatter 170 løbenavne, der fordeler sig på 22 forskellige stavevariationer af 

følgende 15 leksikalske navne: 

 

Adrian 10 • Brix 7 • Budde 9 • Budtz (Buds) 21 • Helarius 5 • Hempel 6 • Konstantin 5 • 

Lütken (Lütcken, Lytgen, Lytken) 18 • Mandix 6 • Munthe (Mundte) 18 • Paulin 6 • Seidelin 

20 • Severin 18 • Vilken (Vilcken, Wilken) 15 • Øllegaard 6. 

11.2 Præpositionsnavne 

76 løbenavne er kategoriseret som præpositionsnavne. Disse fordeler sig på fem stavevariationer 

af følgende fire leksikalske navne: 

 

La Cour 13 • De Fine (De Finne) 50 • Von Holstein 7 • De Nulty 6. 

11.3 Konstruerede sammensætninger 

Til denne kategori er henregnet 216 løbenavne, der fordeler sig på 31 forskellige stavevariationer 

af følgende 16 leksikalske navne: 

 

Danneskjold 28 • Edelberg 6 • Fribo (Friboe, Frieboe) 10 • Grevenkop 12 • Gyldenstjerne 5 

• Hvidtfeldt (Hvitfeldt) 8 • Kjærulf (Kierulf, Kjerulf, Kjerulff, Kjærulff, Kjæulf) 43 • Løvenskjold 

(Løvenskiold) 11 • Niemann 7 • Nymand (Nyman, Nymann) 11 • Rosenkrantz (Rosenkrands, 

Rosenkrans, Rosenkrants, Rosenkranz) 31 • Rosenstand 6 • Rosenstjerne 12 • Rosenvinge 5 • 

Rosenørn 15 • Tordenskjold 6. 

11.4 Øvrige 

250 løbenavne fordelt på 33 stavevarianter af følgende 30 leksikalske navne er klassificeret som 

sikre mellemnavne, men kan ikke inkluderes i de foregående kategorier eller er af ukendt ophav. 

 

Algreen (Algren) 17 • Boha 6 • Bonnevie 6 • Capito 5 • Garibaldi 7 • Grandjean 6 • 

Heymann 5 • Kingo 22 • Lander 6 • Landt 7 • Levin 5 • Linnemann (Linnemand) 6 • 

Mourier 12 • Norden 10 • Obel 8 • Olander 10 • Pio 18 • Reenberg 6 • Reumert 5 • Rosen 

8 • Rosing 7 • Schat 7 • Selchau 21 • Syberg 8 • Thura 6 • Trepka 5 • Voetmann 5 • 

Voltelen 5 • Wahl (Wall) 6 • Zacho 5.  
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12 Mellemnavne og efternavne i nyere tid 

I det følgende knyttes nogle kommentarer til de mest udbredte mellemnavne i det 19. århundrede 

og deres brug som mellem- og efternavne i det 20. århundrede og frem til år 2005. Denne 

perspektivering sker på baggrund af det undersøgte mellemnavnekorpus Ft1880, der som tidligere 

omtalt indeholder navne på folk født fra slutningen af det 18. århundrede og frem til 

folketællingsåret, samt navnebasen Danskernes Navne (DNavne). Som nævnt i kapitel 4.2.2, 

findes der i denne navnebase oplysninger om navne på omkring 6,5 millioner danskere, der er 

registreret i CPR-registeret siden dets oprettelse i 1968 og frem til 2005. For en kortfattet 

udredelse af navnebasens sondring mellem fornavne, mellemnavne og efternavne henvises tilbage 

til nævnte kapitel samt til menupunkterne ‘Om undersøgelsen’ og ‘Datagrundlag’ på DNavne. Der 

mindes om, at navne, der i navnebasen er klassificeret som et mellemnavn, ikke nødvendigvis er 

anset som et mellemnavn i nærværende undersøgelse. Samtidig må det holdes for øje, at 

navnebasen omfatter navne på individer i de sønderjyske områder, Danmark mistede efter krigen 

i 1864 (jf. kapitel 3.3.2), men som ved genforeningen i 1920 atter blev en del af det danske 

kongerige. I første omgang rettes fokus imod folketællingens almindeligste patronymiske 

mellemnavne, og derefter vil de mest udbredte ikke-patronymiske mellemnavne blive gennemgået. 

12.1 Patronymiske navne 

Som der blev redegjort for i kapitel 6 er patronymer yderst dominerende som mellemnavne i 

Ft1880. Kun ét navn, Møller, blandt de 30 almindeligste mellemnavne er således ikke et 

patronym. De tre almindeligste mellemnavne er Jensen, Nielsen og Hansen, der tilsammen 

optræder som mellemnavn hos 35.023 personer, hvorved de udgør mere end 30 % af studiets 

samlede mellemnavnekorpus. Tabel 46 viser de 20 almindeligste patronymiske mellemnavne i 

Ft1880 og de 20 mest frekvente mellemnavne og efternavne af samme type i DNavne, samt 

navnenes placering på de samlede navnelister, hvor ikke-patronymiske navne er inkluderet. Det 

fremgår heraf, at de patronymiske navne har mindre betydning som mellemnavne i det nyere 

materiale, men at det akkurat som i Ft1880 er navnene Jensen, Nielsen og Hansen, der er de 

almindeligste navne af denne type. De tre navne indtager placeringerne som nummer fire, seks og 

otte på den samlede liste. Som efternavne er patronymerne i DNavne yderst dominerende og 

udfylder alle pladser på den samlede toptyve-liste. Også her er Jensen, Nielsen og Hansen de klart 

mest udbredte navne. 

Der er stor konsensus i forhold til, hvilke navne det er, der optræder på listerne, og faktisk er 

ikke mindre end 18 navne at finde på alle tre toptyve-lister, og der er generelt tale om mindre 

forskydninger i forhold til placeringerne blandt patronymiske navne. Enkelte navne optræder dog 

kun på en enkelt af listerne. Det drejer sig om Jacobsen og Mikkelsen, der begge er at finde på 

mellemnavnelisten fra Ft1880, Nissen og Jessen på mellemnavnelisten fra DNavne samt 
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Christiansen og Mortensen, der er blandt de 20 almindeligste efternavne ifølge DNavne. At 

Jacobsen ikke optræder på listerne over mellem- og efternavne fra nyere tid kan forklares ved 

praksissen omkring lemmatisering, da Jacobsen og Jakobsen, foruden nogle mindre udbredte 

stavevariationer, er samlet under formen Jacobsen i Ft1880, men optræder som to selvstændige 

navne, med omtrent samme antal navnebærere, i DNavne. Samledes navnene også her ville 

Jacobsen med sideformen Jakobsen figurerer omkring plads 15 på de to lister over navne i nyere 

tid. Forklaringen på at navnene Nissen og Jessen optræder blandt de 20 almindeligste 

mellemnavne i DNavne skal snarest findes i den geografiske dækning, da opslag på disse to navne 

i navnebasen viser særlig tilknytning til Sønderjylland (jf. Eggert 2015 s. 175). 

 

Tabel 46:  
De 20 almindeligste patronymiske mellemnavne i Ft1880 samt patronymiske mellem- og efternavne i 
DNavne (-2005). Tallet til venstre for et navn angiver den samlede placering på toplisten, når ikke-
patronymiske navne inkluderes. 

Mellemnavn 1880 

Nr.      Navn                          Antal  

Mellemnavn -2005 

Nr.        Navn                          Antal 

Efternavn -2005 

Nr.      Navn                          Antal 

1 Jensen 13.559 4 Jensen 18.739 1 Jensen 460.470 

2 Nielsen 11.052 6 Nielsen 15.906 2 Nielsen 446.646 

3 Hansen 10.412 8 Hansen 14.412 3 Hansen 382.215 

4 Pedersen 5.836 17 Andersen 8.527 4 Pedersen 271.012 

5 Andersen 5.038 19 Pedersen 8.385 5 Andersen 255.078 

6 Sørensen 4.460 26 Christensen 7.178 6 Christensen 200.309 

7 Christensen 3.938 31 Sørensen 6.166 7 Larsen 196.375 

8 Madsen 3.249 38 Petersen 5.470 8 Sørensen 182.581 

9 Larsen 3.111 43 Larsen 4.818 9 Rasmussen 157.032 

10 Rasmussen 2.941 54 Madsen 4.038 10 Petersen 154.041 

11 Petersen 2.365 55 Rasmussen 3.864 11 Jørgensen 147.301 

12 Kristensen 2.005 56 Jørgensen 3.841 12 Madsen 102.787 

13 Jørgensen 1.970 57 Kristensen 3.685 13 Kristensen 89.832 

15 Thomsen 1.239 70 Thomsen 3.017 14 Olsen 85.490 

16 Poulsen 1.209 78 Nissen 2.790 15 Christiansen 60.489 

17 Johansen 1.029 95 Knudsen 2.389 16 Thomsen 57.568 

18 Knudsen 1.013 97 Poulsen 2.371 17 Poulsen 50.830 

19 Jacobsen 935 119 Johansen 1.989 18 Johansen 50.037 

20 Olsen 826 126 Jessen 1.950 19 Knudsen 47.136 

21 Mikkelsen 782 137 Olsen 1.844 20 Mortensen 46.074 
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12.2 Ikke-patronymiske navne 

Når de ikke-patronymiske navne sammenlignes på tilsvarende måde ses der større forskydninger, 

end det var tilfældet for de patronymiske navne. Som det fremgår af tabel 47 er ikke-patronymiske 

navne med tiden blevet almindeligere som mellemnavn, og ifølge DNavne er 20 af de 25 mest 

frekvente mellemnavne i nyere tid ikke-patronymiske. Akkurat som i Ft1880 er Møller det mest 

frekvente ikke-patronymiske mellemnavn, men hvor navnet i 1880 indtager en placering som 

nummer 14 på den samlede liste over alle mellemnavne, da er Møller i DNavne det klart 

almindeligste mellemnavn overhovedet. 

 

Tabel 47:  
De 20 almindeligste ikke-patronymiske mellemnavne i Ft1880 samt ikke-patronymiske mellem- og 
efternavne i DNavne (-2005). Tallet til venstre for et navn angiver den samlede placering på toplisten, når 
patronymiske navne inkluderes. 

Mellemnavn 1880 

Nr.      Navn                          Antal  

Mellemnavn -2005 

Nr.        Navn                          Antal 

Efternavn -2005 

Nr.      Navn                          Antal 

14 Møller 1.918 1 Møller 38.677 21 Møller 45.989 

31 Holm 367 2 Lund 21.807 29 Lund 23.442 

36 Vinther 280 3 Holm 19.143 30 Schmidt 22.797 

41 Bech 240 5 Juul 16.887 32 Holm 21.348 

43 Bruun 232 7 Kjær 15.032 45 Østergaard 12.578 

46 Bak 227 9 Skov 11.715 47 Kjær 11.252 

49 Kofod 223 10 Østergaard 11.658 49 Vestergaard 10.884 

50 Vestergaard 212 11 Vestergaard 11.597 51 Nørgaard 10.485 

51 Skou 211 12 Nørgaard 11.456 52 Dahl 10.114 

53 Friis 203 13 Dahl 10.993 54 Skov 9.836 

54 Nørgaard 179 14 Bach 9.958 55 Søndergaard 9.610 

55 Østergaard 171 15 Friis 9.777 57 Bruun 8.680 

56 Schmidt 167 16 Søndergaard 8.565 59 Bach 7.952 

58 Søndergaard 160 18 Bech 8.477 61 Friis 7.480 

63 Krogh 151 20 Bruun 8.062 65 Bech 6.964 

64 Dahl 150 21 Nygaard 7.890 66 Krogh 6.823 

65 Bang 147 22 Winther 7.455 71 Brandt 6.074 

68 Munk 131 23 Bang 7.432 72 Winther 6.030 

72 Brandt 121 24 Krogh 7.393 73 Toft 5.964 

75 Kjærgaard 111 25 Schmidt 7.251 74 Ravn 5.942 

 

I forhold til de patronymiske navne ses der større forskydninger på toptyve-listerne over de ikke-

patronymiske navne. Dog optræder 15 navne på alle tre lister. Mange af forskydningerne her kan 

dog delvist forklares ved den lemmatiseringspraksis, der har været gældende i denne afhandling, 
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men som ikke er anvendt i listerne fra DNavne. Det gælder navne som Vinther/Winther, Bech og 

Kofod, hvor sidstnævnte er det syvende mest almindelige ikke-patronymiske mellemnavn i 

Ft1880, men navnet optræder slet ikke på toptyve-listerne fra DNavne. Udover Kofod optræder 

navnene Munk og Kjærgaard også alene på mellemnavnelisten fra Ft1880, mens Bang ikke er 

blandt de 20 almindeligste ikke-patronymiske efternavne i DNavne, og Brandt er ikke blandt de 

almindeligste mellemnavne. To navne optræder kun på efternavnelisten fra DNavne, nemlig Ravn 

og Toft, mens to navne alene optræder på mellemnavnelisten fra samme kilde, nemlig Nygaard og 

Juul, der med 16.887 navnebærere er det fjerde mest udbredte mellemnavn i denne kilde. At Juul 

ikke findes på mellemnavnelisten fra Ft1880 skyldes, at navnet her er opfattet som et ‘mandligt 

fornavn og slægtsnavn’, hvorfor det kun er når det står i mellemnavneposition hos kvinder, at det 

er anset som et sikkert mellemnavn (jf. kapitel 4.2.3). Det samme gør sig gældende for navnene 

Kjær og Lund, der optræder højt på begge lister fra DNavne. Hvis de mandlige navnebærere, hvor 

disse navne optræder i mellemnavneposition, var talt med i undersøgelsen, ville alle tre navne 

have markeret sig væsentlig mere i Ft1880. 

 

12.3 Mellemnavnet i dag 

Mellemnavne er væsentligt mere udbredte i dagens Danmark, end det har været tilfældet i tiden 

omkring Ft1880. Præcise tal over danskere med mellemnavn i dag er ikke fastslået, men DNavne 

kan give en indikation for, hvor stor en andel det drejer sig om. DNavne rummer alle mellemnavne 

i CPR-registeret frem til 2005, der har været båret af mindst fire personer, og på listen optræder i 

alt næste 39.000 forskellige navne, der alene er differentieret ved stavemåder. Jacobsen og 

Jakobsen er som nævnt to selvstændige navne, og ligeså med Søndergaard og Søndergård med 

mange flere. Ved at sammentælle antallet af navnebærere for de enkelte navne fremgår det, at 

omkring 2.432.000 navne er kategoriseret som mellemnavn i navnebasen. Der skal dertil lægges 

et ukendt antal navne, der er registreret en til tre gange, men som af diskretionshensyn ikke 

fremgår af materialet. Fratrækkes skal derimod et mindre antal navnepræfikser såsom de, du, la, 

van og von, der fejlagtigt indgår i navnebasen som selvstændige mellemnavne. Disse forbehold 

rykker næppe stort ved det samlede antal navne, og når det samtidig tages med i betragtningerne, 

at der intet er til hinder for, at den enkelte person bærer mere end et mellemnavn, synes det 

rimeligt at slutte, at godt en tredjedel af nutidens danskere bærer et mellemnavn. Dette er en 

bemærkelsesværdig større andel end i Ft1880, hvor omtrent 6 % af optegnelserne indeholder et 

mellemnavn (jf. kapitel 4.3). 

Samtidig er der sket en forandring i de navne, der typisk bruges som mellemnavne, hvilket 

tabellerne i kapitlerne 12.1 og 12.2 ovenfor viser. Fra at patronymer har været dominerende som 

mellemnavne har andre navne efterhånden taget over, og fra at Jensen, Nielsen og Hansen har 

udgjort de klart almindeligste mellemnavne i Ft1880, er det i DNavne Møller, Lund og Holm, der 
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kan bryste sig af at være de mest anvendte mellemnavne. En del af de patronymiske mellemnavne 

i Ft1880 er primærpatronymer, og der er også fundet mange eksempler på sekundærpatronymer, 

der relaterer sig til den nærmeste familie, for eksempel moderens fødenavn. Denne form for 

navngivning er efterhånden gået af brug og synes ikke at have nogen særlig betydning i dag. Der 

må huskes på, at mellemnavne har haft den egenskab langt op i tiden, at det kunne skiftes frit fra 

generation til generation, da der var frit spil i mellemnavnevalget frem til navneloven i 1961 (jf. 

kapitel 2.1), og med tiden har ikke-patronymiske mellemnavne altså fået større betydning. 

Som nævnt kort i indledningen er brugen af patronymiske efternavne i de seneste årtier dalet 

(jf. kapitel 1). Det tyder på at være en generel bølge, hvor navnetypen som helhed er dalende, men 

det er især ved de almindeligste navne, at denne tendens kommer til udtryk (Eggert 2017b). I 

forbindelse med udskillelsen af mellemnavnestoffet i denne afhandling er også efternavne i de 

onomastiske profiler, der optræder i Ft1880, blevet udskilt. Af disse udgøres 9,2 % af navnet 

Jensen, mens Nielsen udgør 8,4 % og Hansen 7,8 %. Der skal naturligvis tages visse forbehold, da 

en del personer er registreret uden efternavne, ligesom andre problematikker kan være på færde, 

men jeg anser disse tal for ganske rammende. I 2015 blev Jensen overhalet som det almindeligste 

efternavn i Danmark, og siden 2016 har Nielsen besiddet denne position. Begge navne falder i 

popularitet, men Nielsen daler langsommere end Jensen, og derfor er der nu flere navnebærere 

med efternavnet Nielsen (jf. Eggert 2017b s. 87 ff.). Ifølge Danmarks Statistik er størstedelen af de 

efternavneskifter, der er foretaget i Danmark, siden den seneste navnelov trådte i kraft i 2006, 

skifte fra et patronymisk efternavn til et ikke-patronymisk (DSt Navneskift (jf. Lerche Nielsen 

2007)). Der er ikke gjort egentlige undersøgelser om disse navneskifter, så det vides ikke, hvor 

mange der bortkaster et patronymisk efternavn og antager sit tidligere ikke-patronymiske 

mellemnavn som nyt efternavn, men som nævnt i indledningen har mange i de første år efter den 

seneste navnelovs ikrafttræden gjort deres mellemnavn til efternavn, så det der potentielt tale om 

en ganske anseelig del (jf. kapitel 1). Som jeg også nævnede i indledningen, er der i dag en 

bevidsthed omkring navnebrugen, og mange ønsker at skille sig ud i navngivningen, hvad enten 

det gælder navngivning af deres børn eller ændring af eget navn. Den moderne mellemnavnebrug 

kunne i den forbindelse være interessant at undersøge nærmere for at se, om der er forskel på, 

hvilke mellemnavne der bliver til nye efternavne, og om der er en lignende tendens til, at de 

almindeligste mellemnavne og ikke-patronymiske efternavne som Møller og Holm vælges mindre til 

end sjældnere navne, og i hvor høj grad vælges patronymiske mellemnavne fra. 
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13 Konklusion 

Et af formålede med denne afhandling har været, at give en fyldig, sammenhængende redegørelse 

for forskningshistorien vedrørende mellemnavne og andre efternavnetypologiske navne i 

Danmark, det øvrige nordiske sprogområde og, i mindre grad, det vestgermanske område med 

Tyskland, Nederlandene og Storbritannien. Derved er der givet indsigt i en række ligheder og 

forskelligheder i forhold til definition af mellemnavne, lovmæssige forhold og mellemnavnebrug 

generelt. Efter en historiske indføring i navnebrugen er herefter givet en længere præsentation af 

en række historiske forhold, der direkte eller indirekte kan have påvirket mellemnavnebrugen i 

Danmark. Det drejer sig dels om restriktioner i den danske navngivningspraksis, hvor der i løbet 

af det 19. århundrede indførtes faste slægtsnavne, hvilket kan tænkes at have foranlediget til en 

stigning i brugen af mellemnavne, da ingen restriktioner vedrørte denne navnetype, dels om en 

række samfundsstrukturelle forhold, der kan have haft en mere indirekte påvirkning på 

danskernes brug af mellemnavne. 

Et andet overordnet formål med dette arbejde at været metodeudvikling. Det har med 

afhandlingen været hensigten at opstille bud på, hvordan et materiale som en folketælling, der er 

omfangsrig og yderst uensartet affattet, trods de givne retningslinjer, kan tilgås i forhold til, 

hvordan mellemnavne kan identificeres. Dette er opnået igennem en kombination af en række 

mekaniske og manuelle behandlinger af datasættet, hvorved mere end 98 % af de lidt under to 

millioner onomastiske profiler i kilden, med visse forbehold, er identificeret enten som omfattende 

eller ikke omfattende et mellemnavn. Mellemnavne er fundet i 111.428 onomastiske profiler, 

svarende til 6,2 % af det samlede antal personer optegnet i folketællingen. En del nuancer mistes 

uundgåeligt ved en sådan proces, men med så omfangsrigt et materiale er det efter min 

overbevisning nyttigt at foretage visse generaliseringer i det indledende arbejde med data, 

hvorefter manuelle arbejdsgange er nødvendige for at gøre visse justeringer. 

I forbindelse med lemmatisering af navnestoffet må mange forhold holdes for øje. Der vil altid 

være vanskeligheder forbundet med lemmatisering, særligt af historisk materiale, hvor en eksakte 

udtale af et navn ikke kendes eller kan genskabes. Mange leksikalske navne har overlap i forhold 

til stavevariationer, som det eksempelvis er tilfældet med Fisker, Fischer og Fisher, og i sådanne 

tilfælde lader en skarp sondring sig ikke gøre. Lokale variationer, skriveres praksisser og mange 

lydlige forhold må holdes for øje i forbindelse med lemmatiseringsarbejdet, og nogen endegyldig og 

universel fremgangsmåde lader sig nok ikke finde. I afhandlingens kapitel 4.3 har jeg givet et bud 

på, hvordan et historisk navnemateriale kan lemmatiseres, men dette er på ingen måde set som 

en facitliste på, hvilke forhold der skal holdes for øje. Det er efter min overbevisning altid nyttigt 

at have såvel et synkront som et diakront syn på navnestoffet, når der lemmatiseres. Navnestoffet 

må således behandles ud fra vores nutidige viden, men også ud fra den samtid, det oprindeligt er 

indgået i. 
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Udover disse metodiske og forskningshistoriske formål har afhandlingen haft som hovedformål 

at klarlægge mellemnavnebrugen i det 19. århundrede, som den kan udledes af folketællingen fra 

1880, og sammenholde dette med en række geografiske og demografiske parametre. Der er fundet 

en klar overvægt af patronymiske mellemnavne, da mere end 80 % af de navne, der er identificeret 

som mellemnavne, er patronymiske, hvor hovedsageligt navnene Jensen, Nielsen og Hansen 

markerer sig. Der ses således en udpræget konsensus imellem de absolut almindeligste 

mellemnavne i 1880, de almindeligste mandsfornavne ved indgangen til det 19. århundrede 

(Eggert 2009) og nutidens efternavnebrug. 

Med hensyn til leksikalske mellemnavne er den største kategori ‘stedbetegnelser’, da 492 af 

1.052 navne, svarende til 46,7 %, er henført denne kategori. Det er imidlertid navnet Møller, der er 

dannet til en ‘erhvervsbetegnelse’, der er det mest frekvente ikke-patronymiske mellemnavn, da 

navnet er det fjortende mest udbredte mellemnavn i undersøgelsen. Også dette er i konsensus 

med dagens navnebrug, hvor Møller er det almindeligste ikke-patronymiske efternavn, men det 

har nu også status som det almindeligste mellemnavn i Danmark overhovedet. 

Geografisk ses markante forskelle i mellemnavnebrugen rundt omkring i landet. I modsætning 

til det mønster, man ofte forklarer forandringer i navnebrugen med, ser det ikke ud til, at brugen 

af mellemnavne er opstået i hovedstaden for derfra at sprede sig til købstæder og derfra til de 

landlige sogne. I Ft1880 fremstår mellemnavne nemlig hovedsageligt som et element i 

navnebrugen i landsogne, og i særdeleshed i de vest- og nordvestjyske områder, længst væk fra 

hovedstaden. Dog ses også mange mellemnavne andre steder, eksempelvis i Østjylland, på Ærø 

og på Bornholm, mens Fyn og i særdeleshed Sjælland med omkringliggende øer, ikke opnår høje 

frekvenser for nogle mellemnavnetyper eller mellemnavne generelt. 

Kønsmæssigt er der meget stor forskel på brugen af mellemnavne, og i samtidens patriarkalske 

samfund kan det ikke undre, at det hovedsageligt er mænd, der er navngivet med mellemnavne. 

Dog ses også her store regionale forskelle, og i nogle egne findes en anseelig andel af kvinder med 

mellemnavne, hvilket særligt er tilfældet på øen Mors, hvor flere kvinder er anført med 

mellemnavne, end det er tilfældet for mænd i mange af de fynske og sjællandske sogne. Kvindens 

begyndende frigørelse i slutningen af den undersøgte periode synes ikke at have påvirket brugen 

af mellemnavne synderligt, om end der er eksempler på, at kun piger i søskendeflokke er 

navngivet med et mellemnavn, selvom barneflokken tæller drenge. 

På Bornholm ses en tendens til, at mellemnavnebrugen er nedadgående, således at navnetypen 

hovedsageligt findes blandt øens ældre beboere. Men ellers er den aldersmæssige fordeling af 

mellemnavnebærere relativ lige, dog med en lille stigning i brugen af mellemnavne blandt de 

yngste generationer på landsplan. Her kunne lovgivningen fra 1856 muligvis være en katalysator, 

men der er på ingen måde tale om en signifikant stigning. Det skal holdes for øje, at Ft1880 ikke 

påviser, om et mellemnavn er givet ved dåben, tillagt i løbet af livet eller andet, hvorved 
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navnerestriktionerne i princippet kan have haft en større betydning i forhold til andelen af 

mellemnavne, end hvad den aldersmæssige fordeling alene viser. 

Med navnerestriktionerne og indførelsen af det faste slægtsnavn i Danmark, der blev 

introduceret i 1828 og skærpet i 1856, kunne man ellers forestille sig, at den traditionelle brug af 

primærpatronymer overgik til at blive brugt som mellemnavn, da der ingen lovmæssige 

restriktioner har været herfor. Derved kunne den identitetsfaktor, primærpatronymer har stået for 

ved at vise relation til navnebærerens fader, bevares i mellemnavnet. Undersøgelsens casestudies 

viser imidlertid, at nok er primærpatronymer i brug som mellemnavn, men det er ikke i en sådan 

grad, at det efterlader et indtryk af, at denne form for identitetsfaktor har været væsentlig. 

Mellemnavne dannet som kvindeligt patronym synes i højere grad end den mandlige pendant at 

være primærpatronymer, men den mellemnavneform er ikke almindelig. Det er interessant, at 

mange kvinder med et patronymisk mellemnavn ikke er navngivet med et kvindeligt patronym. 

Det giver et indtryk af, at patronymet i 1880 i vidt omfang har mistet den oprindelige semantiske 

betydning, således at pigebørn også i mellemnavne er blevet navngivet med det 

kønskontrære -sen. 

Udover navnerestriktioner, der kunne forventes at have en direkte påvirkning i brugen af 

mellemnavne, er der i 1800-tallet foregået mange samfundsstrukturelle omvæltninger, der kunne 

tænkes at have indirekte påvirket mellemnavnebrugen. Industrialiseringen og urbaniseringen er 

før sat i forbindelse med brugen af navne med distinktionsformål (Kisbye 1979). Det er 

forventeligt, at mellemnavne har været særligt benyttede som identifikationsskaber i forbindelse 

med landboers tilflytning til byer, og at det særligt har været nødvendigt for navnebærere med de 

almindelige patronymiske efternavne. Imidlertid viser denne undersøgelse ingen udprægede tegn 

på dette. De undersøgte byer og landsogne i afhandlingens casestudies viser, at mellemnavne i 

højere grad er brugt i kombination med ikke-patronymiske efternavne. Som nævnt findes 

mellemnavne langt oftere i landsogne, og der er ikke fundet grund til at tro, at den del af 

bybefolkningen, der bærer et mellemnavn, i nogen særlig grad udgøres af tilflyttere fra landet. 

Et andet samfundsmæssigt forhold, der kan tænkes at have påvirket mellemnavnebrugen, er 

de danske krigsnederlag i 1800-tallet. I kølvandet herpå blomstrede den danske nationalfølelse, 

hvilket blandt andet kommer til udtryk i tidens litteratur. Det kunne forventes, at dette ville 

påvirke navnebrugen ved en afstandstagen til udenlandske, særligt tyske, stavevarianter, men 

dette er der ikke fundet særligt bevis for. Derimod ses en tendens til, at tyske eller fortyskede 

navne i nogen grad er mere højsociale end danske former. Men i forhold til mellemnavnebrugens 

relation til sociale skel tegner sig et yderst komplekst billede, hvor mange modsatrettede 

tendenser kommer til udtryk i forskellig grad. Alle mellemnavnetyper findes i de forskellige 

samfundslag, men for nogle enkelte af underkategorierne, synes sociale forhold dog at spille ind. I 

endnu højere grad end de tyske navne er således de latiniserede navne særligt at finde blandt 

byernes bedrestillede personer, mens en del navne henført til ‘danske erhvervsbetegnelser’ er 
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mere landlige og særligt i brug i lavere samfundslag. For de patronymiske navne Christensen og 

Kristensen er der fundet tegn på en bevidst skelnen mellem de to former, således at Christensen er 

foretrukket i byerne, mens Kristensen fremstår mere som et landbonavn. Det må dog 

understreges, at der samtidig tegnes et billede af tilfældigheder i forhold til distributionen af disse 

former, hvor mange skrivere har foretrukket den ene form frem for den anden. 

Dette er blot et udpluk af nogle af undersøgelsens overordnede resultater. Samlet set synes der 

at være mange indikationer for en yderst kompleks mellemnavnebrug i 1800-tallet, hvor mange 

forskellige faktorer er på færde. Der ses mange indikationer for, at det hovedsageligt er i de jyske 

landlige egne, at man har stået for en innovativ og kreativ navnebrug, da det hovedsageligt er her, 

at mellemnavne er indskudt i de onomastiske profiler. 

Mellemnavnet er en term, der er introduceret så sent som i 1960’erne, og først i 1981 blev der 

givet en videnskabelig definition af begrebet. Det kan diskuteres, om termen mellemnavn er 

nødvendig, da ingen navne kun kan bruges som mellemnavn. De er alle enten fornavne eller 

efternavne, således at de ikke bestemmes som mellemnavn ud fra deres typologi, men alene ud fra 

deres placering i onomastiske profiler. Alligevel mener jeg, at termen er nødvendig at operere med, 

ikke mindst i ældre materiale. Der er i afhandlingen givet mange eksempler på, at børn i en 

søskendeflok er navngivet med forskellige mellemnavne, og det må her formodes, at det aldrig har 

været hensigten, at disse navne skulle fungere som efternavne. I denne praksis, der snarest 

skyldes opkaldelse med fulde navn, synes der vitterligt at være tale om mellemnavne, eller i hvert 

fald en særlig form for fornavne. 

Med afhandlingen er mange hidtil ukendte aspekter af den danske mellemnavnebrug i 1800-

tallet klarlagt. Det gælder eksempelvis hvilke navne, der har været i brug som mellemnavne, hvor 

i landet mellemnavne er brugt og af hvem. Samtidig er givet et bud på en metodiske 

fremgangsmåde i forhold til identificering af mellemnavne, ligesom en række problematikker 

vedrørende lemmatisering er diskuteret. Undersøgelsen berører imidlertid mange emner, små som 

store, det kunne være interessant at dykke dybere ned i, men som ikke kunne tages med her. 

Datasættet er langt fra fuldstændigt udnyttet, og mange dimensioner i mellemnavnebrugen kan 

undersøges nærmere, eksempelvis for at klarlægge betydning af opkaldelse med fuldt navne og 

hvorfor der så ofte gives forskellige mellemnavne i børneflokke, ligesom kønsforskelle kunne 

undersøges nærmere. I forbindelse med dette systematiske studie over mellemnavnebrugen er det 

også blevet klart, hvor nyttigt en landsdækkende undersøgelse af danskernes efternavnebrug i 

både et historisk og et nutidigt perspektiv ville være. 

  



 

 

 

265 

14 Dansk resume 

Afhandlingen undersøger mellemnavnebrugen i Danmark i det 19. århundrede i forhold til 

geografiske og demografiske aspekter. Mellemnavne defineres her som et efternavnetypologisk 

navn, der optræder mellem fornavn(e) og efternavnet i en persons fulde navn (onomastiske profil). 

Datasættet omfatter alle navne, der er registreret i den digitaliserede version af den danske 

folketælling fra 1880, hvori lidt under 2.000.000 individer er registeret. Da datasættet er 

omfattende og yderst heterogent præsenteret, er en systematisk metode etableret, hvorved 

navnekomponenter typologisk kan identificeres ved en kombination af mekaniske og manuelle 

processer. Derved har det været muligt at identificere mellemnavne eller fraværet af mellemnavne 

i mere end 98 % af de onomastiske profiler, der er anført i folketællingen. Mellemnavne findes i ca. 

6,2% af tilfældene. Samtidig giver afhandlingen et bud på en opstilling af principper for 

lemmatisering og kategorisering af mellemnavne i historisk materiale. 

Mellemnavne har en lang historie i Danmark, men var indtil det 19. århundrede næsten 

udelukkende i brug i samfundets bedrestillede klasser. Forholdet mellem en socialt bredere brug 

af mellemnavne og en række samfundsmæssige forandringer i det 19. århundrede er undersøgt. 

Til dette formål er opstillet tre forskningsspørgsmål: 1. Hvilke mellemnavne bruges i 

folketællingen? 2. Hvordan anvendes mellemnavne? og 3. Er der tegn på en tidlig relation mellem 

brugen af mellemnavne og individers identitet og identifikationsbehov, som på grund af en række 

samfundsmæssige forandringer i det 19. århundrede kan forventes at have ændret sig i perioden? 

Ved at undersøgte dette i relation til en række geografiske og demografiske aspekter (eksempelvis 

køn og alder) opnås et dybtgående indblik i tidens mellemnavnebrug. 

Mere end 80% af mellemnavnene udgøres af patronymer, mens mellemnavne dannet til 

stedbetegnelser dominerer i forhold til antallet af leksikalske navne. Der er betydelige geografiske 

forskelle i mellemnavnebrugen, da de er mere almindelige i landdistrikterne, hvor de højeste 

frekvenser findes i Jylland. Mænd er langt oftere anført med mellemnavne end kvinder, men i 

visse sogne findes dog relativt høje frekvenser for kvindelige mellemnavnebærere. Med hensyn til 

alder, er mellemnavne forholdsvis jævnt fordelt. Dog ses en mindre stigning i andelen af 

mellemnavnebærere blandt personer født efter 1856, hvilket kan hænge sammen med tidens 

navngivningsrestriktioner.  
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15 English summary 

This dissertation examines the use of middle names in 19th century Denmark and how such 

usage relates to geography and demographics. Middle names are defined here as names that take 

the typology of a surname but appear between the first name(s) and the surname in the full name 

(onomastic profile) of an individual. 

The data set comprises all names registered in the digitized version of the Danish census from 

1880, pertaining to nearly 2,000,000 individuals. As the data are extensive and non-uniformly 

presented, a systematic method was established whereby name components can be typologically 

identified through a combination of mechanical and manual processes. Thus, it has been possible 

to identify middle names, or the absence of middle names, in more than 98 % of the onomastic 

profiles listed in the census. Middle names are found in approximately 6.2 % of the registered 

names. The survey addresses the establishment of principles regarding the lemmatization and 

categorization of middle names. 

Middle names have a long and varied history in Denmark, though until the 19th century their 

use was almost exclusively among the higher social classes. The relationship between the more 

widespread use of middle names and the profound societal upheavals during the 19th century 

required investigation. To examine this, three research questions have been posed: (1) what 

names are used as middle names in the census; (2) how are middle names used; and (3) are there 

indications of an established relationship between the use of middle names and individuals' sense 

of identity, the nature of which relationship can be expected to change over the course of the 19th 

century due to societal changes? By considering these questions relative to a number of 

geographical and demographical aspects (such as gender and age), a thorough insight is provided 

into Danish usage of middle names during the 19th century.  
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