MOM 2011-2 ombrukket 3_Maal og Minne 01.12.11 14:12 Side 137

Isaline – eit sjeldsynt namn
av Torodd Kinn
Kvinnenamnet isaline var ein del brukt i dei nordlege kystbygdene i Fjordane særleg
på 1800-talet. På grunnlag av folketeljingar, kyrkjebøker og bygdebøker vert
opphavet til namnet undersøkt. Det er tale om eit movert namn med utgangspunkt
i isak, altså eit lokalt alternativ til isakine. At namnet er avleidd av isak, går fram
av klare tilfelle av oppkalling etter nære slektningar som far og bestefar. Namnet
fekk aldri noka stor utbreiing, men det finst nokre få berarar framleis.

Isaline er eit kvinnenamn som var ein del brukt i kystbygdene frå
bremanger til Selje på 1800-talet, men som er nokså ukjent elles i landet.
i denne vesle artikkelen vil eg ta utgangspunkt i folketeljinga av 1865 og
dei kvinnene og jentene som bar namnet på det tidspunktet. Korleis er
namnet danna? Korleis står det i forhold til namn danna av liknande
språkleg materiale?
Tolv jenter og kvinner er registrerte med namnet Isaline i folketeljinga av 1865 (www.digitalarkivet.no). Åtte av dei budde i dåverande
bremanger kommune, fire i Selje kommune (to i Vågsøy sokn og to i
Hove (= Selje) sokn). Eg listar dei opp med bustad og oppgjeven alder i
tabell 1.
gardane indre grotle, Hauge, Førde og Løvikneset ligg alle på
bremangerlandet rundt bremangerpollen, medan Dalsbotnen ligg lenger
aust på bremangerlandet, ved den inste enden av Dalevatnet. Holvika
ligg sør på Vågsøya, og Vedvika ligg nord på øya. Kvernevika ligg i nordpollen på fastlandet, og indre barmen ligg på sørsida av barmøya. Plasseringane er synte på kartskissa i figur 1.
nPL (1995: 143) nemner ikkje Isaline. namnet minner jo ein del om
Iselin, som har vorte eit vanleg namn sidan andre helvta av 1970-talet (jf.
www.ssb.no/navn). om Iselin skriv nPL (loc.cit.) at det er “formelt iden-
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Bremaanger
! Isaline Rasmusdotter

Indre Grotle

9

" Isaline Augustinusdotter

Hauge

73

# Isaline Mikalsdotter

Hauge

19

$ Isaline Valdemarsdotter

Hauge

18

% Isaline Andreasdotter

Dalsbotnen

& Isaline Andersdotter

Førde

' Isaline Matiasdotter

Løvikneset

23

( Isaline Martinusdotter

Løvikneset

18

2
40

Våggsøy
) Isaline Paulsdotter
!* Isaline Isaksdotter

Vedvika

56

Holvika

37

Hove ((Selje)
!! Isaline Larsdotter

Indre Barmen

17

!" Isaline Pedersdotter

Kvernevika

26

Tabell 1. Kvinner og jenter med namnet isaline i folketeljinga av 1865

tisk med det tyske førenamnet Iselin (avl. av → Isa), men tilknytinga er
usikker”. På same sida er det opplyst at Isa er ei kortform av Isabel(la)
og dels Lovisa. Men etter alt å dømme er det ingen etymologisk samanheng mellom Isaline og Iselin.
Eit hint om korleis namnet Isaline er danna, finn vi i farsnamnet til
isaline isaksdotter (nr. 10). Ho var fødd på Kråkeneset lengst nordvest
på Vågsøya i 1830, og i kyrkjeboka står det at faren isak Larsson var
kommen vekk på sjøen (Selje ministerialbok a9, døypte s. 11).
Den eldste med namnet i 1865, isaline augustinusdotter (nr. 2), levde
allereie ved folketeljinga av 1801 (www.digitalarkivet.no). Men der finn
vi henne ikkje med det namnet. Derimot finn vi “isachia augustinusd.”
i Dalsbotnen, og nærare undersøkingar i kyrkjebøker og bygdebok
(Svihus 2006, bd. 1: 438) stadfestar at det er rett person. Ho var fødd i
Dalsbotnen i 1793, og ved dåpen skreiv presten “isaacie” (Kinn ministerialbok a3, kronologisk liste s. 64). Same året var det skifte etter morfaren isak Pedersson i Dalsbotnen (Sunnfjord skifteprotokoll a15, s. 266a).
Eg kjem attende til denne jenta nedanfor.
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Figur 1. Plasseringane av gardar der det i 1865 budde kvinner/jenter som heitte Isaline.
1

Den nest eldste i 1865, isaline Paulsdotter (nr. 9), vart kalla isaline
ved dåpen i 1809 (Selje ministerialbok a7, døypte s. 7). innførsla er rett
nok vanskeleg å lese: byrjinga er Isalen- eller Isalin-, men utgangen er
uråd å tyde. Dette er det eldste belegget eg har funne på namnet.
isaline Rasmusdotter (nr. 1) og isaline andreasdotter (nr. 5) var
barnebarn av isaline augustinusdotter (nr. 2). isaline Mikalsdotter (nr.
3) og isaline Martinusdotter (nr. 8) var barnebarn av isak arentsson
Førde (f. Fossane 1790). isaline Paulsdotter (nr. 9) var sonedotter av isak
Jakobsson Myre (f. nygård 1739?). isaline Larsdotter (nr. 11) og isaline
Pedersdotter (nr. 12) var barnebarn av isak Pedersson Myklebust (f.
oteren 1778). Farfaren til isaline Valdemarsdotter (nr. 4; f. 1849 på
Hauge) hadde ein bror som heitte isak Jonsson og døydde i 1840. (Eg
gjev ikkje opp alle kjeldene her i detalj. Eg har brukt folketeljingar,
kyrkjebøker og bygdebøker for å finne ut av slektskapstilhøva.)
På denne bakgrunnen kan det ikkje vere tvil om at Isaline var eit
namn som frå først av vart brukt til oppkalling etter slektningar med
namnet Isak.
139
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Då isaline augustinusdotter (nr. 2) vart døypt som “isaacie” i 1793,
var det soknepresten Claus Finde som registrerte dåpen i kyrkjeboka for
Kinn prestegjeld; bremanger var annekssokn i Kinn på den tida. Jenta
vart konfirmert av same presten i 1807, og då skreiv han “isaaca” (Kinn
ministerialbok a3, kronologisk liste s. 211). Då isaline stod brur i 1820,
var det ny prest, og han skreiv “iselina” (same stad s. 342). namnet
hennar held fram med å opptre i ymsande former; då ho hadde barn til
dåpen i 1821, 1822 og 1828, vart ho kalla “iseline” (same stad s. 351),
“isachie” (Kinn ministerialbok a4i, døypte s. 6) og “isaline” (same stad
s. 63). Då ho vart gravlagd i 1867, skreiv presten “isaline” (bremanger
ministerialbok a1, gravlagde s. 186).
Sokneprest Finde hadde nok ikkje så mykje til overs for namn på -ine.
Frå eiga slektsgransking veit eg at han nokså konsekvent skreiv Olave i
staden for Oline. og då er det rimeleg at Isaline kunne verte “retta” til
Isakie og liknande. i folketeljinga av 1865 for bremanger er det ein del
kvinnenamn på -line, og eitt av dei er av same slaget som Isaline. Det er
bore av Joseline andersdotter igland, sagd å vere 67 år gammal. Heller
ikkje Joseline fall nok i smak hos soknepresten, for då jenta vart døypt i
1803, skreiv han “Josepha” (Kinn ministerialbok a3, kronologisk liste s.
158).
Moveringa Isaline har det avvikande draget at k-en i Isak vert stroken
før suffikset -line vert lagt til. Tilsvarande er Joseline danna av Josef med
stryking av f-en før suffigeringa. går vi utanom bremanger, var eit namn
som Steffeline (av Steffen) brukt fleire stader i 1865 (særleg i askøy og
Fjell utanfor bergen), og Antoline (av Anton) og Jakoline (av Jakob)
førekom ein del stader – for å nemne nokre døme. alhaug (1985: 81–83)
handsamar liknande avvikande danningar i nordnorsk namnemateriale,
med døme som Jondine (av Jon) og Marelius (av Marie?). aasen (1878:
93–94) var ikkje glad i slike “forvanskingar”. Moderne namnegranskarar,
som alhaug, er nok meir tilbøyelege til å vurdere kreativitet i namnedanninga som noko positivt.
På landsbasis var Isaline mindre vanleg i 1865 enn Isakine/Isakina,
som det er 24 tilfelle av (med ulike stavemåtar) i folketeljinga. Dei er
spreidde ut over mykje av landet (flest i byane). nPL (loc.cit.) reknar
Isakine som eit svært lite brukt namn. Skrivemåten Isakgine førekjem
dessutan éin gong i 1865-teljinga, men det kan vel ikkje ha vore noko
anna enn Isakine i uttalen. Sjeldnare moveringar frå Isak var Isaka/Isake
(7 belegg), Isakdine og Isaktine (1 belegg kvar). ingen av desse kvinnene
140
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og jentene budde i nordre bergenhus (Sogn og Fjordane), og i granneamtet Romsdal i nord var det berre éi isakine, i borgund på Sunnmøre.
ingen stad i landet var moveringar frå Isak vanlegare enn i bremanger
i 1865. Det er ikkje så merkeleg, for moveringar på -ine og liknande vart
tidleg vanlege på kysten av Fjordane og Sunnmøre (Kinn under utgjeving
a, b), og Isak var eit mykje brukt namn i det same området, særleg frå
bremanger til Herøy.
i folketeljinga av 1900 (www.digitalarkivet.no) er det 14
Isaline/Isalina i landet. Sju budde i bremanger og fire i Selje. Ei kvinne
i Kristiania er sagd å vere frå nordfjord, og éi i Stoksund i Trøndelag var
frå bremanger. Den siste budde i bø i Vesterålen, og ho var fødd der i
1884 (bø ministerialbok a7, døypte s. 70). Truleg hadde foreldra fått
idéen til namnet frå innflytta fjordingar: isaline Martinusdotter (nr. 8)
gifta seg i bø i 1881 (bø ministerialbok a7, vigde s. 278), og Marie isaline
Martinsdotter gifta seg der i 1883 (same stad s. 281). Sistnemnde var fødd
i Selje i 1857 (Selje ministerialbok a10, døypte s. 90); ho var kalla berre
Marie i folketeljinga av 1865.
i folketeljinga av 1910 (da.digitalarkivet.no) er det åtte jenter og
kvinner i bremanger, éi i nord-Vågsøy og seks i Selje med namnet
Isaline/Isalina. Tre er fødde etter hundreårsskiftet; den yngste er isaline
gottfredsdotter i Vedvika, eit oldebarn av isaline Paulsdotter (nr. 9). Ho
var fødd i 1909.
Søk på Isaline og Isalina på namnesidene til Statistisk sentralbyrå
(www.ssb.no/navn) viser at det er 0–3 berarar av desse namna som første
namn no. Søk i skattelistene frå 2009 (skattelister.no) gjev treff på éi
med namnet Isaline som første namn (busett i Frankrike), medan det er
to treff på unge kvinner med namnet Isalina som andre namn. Den eine
av dei er busett i Flora kommune, dvs. like sør for bremanger, og det er
ikkje urimeleg å gjete på at det er eit gammalt namn i slekta som er teke
fram att.
namnet Isaline er altså ei movering frå Isak som vart teken i bruk
ikkje seinare enn 1793 i bremanger. Det var ein del nytta der og i dei ytre
bygdene i nordfjord iallfall til byrjinga av 1900-talet. i vår tid er det
uhyre sjeldsynt.
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