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IV Norvēģu īpašvārdu atveide 

Priekšvārds 

Darbā un dzīvē esmu piederīgs divām kultūrām - norvēģu un latviešu 
kultūrai. Sirdij tuvu ir ari šo abu kultūru tuvināšana un savstarpējā bagā
tināšana. Ceru tādēļ, ka šis darbs varētu būt neliels valodniecisks iegul
dījums šajā procesā. 

Sā darba pamatā ir kursadarbs, ko esmu uzrakstījis, būdams Latvijas 
Universitātes Filoloģijas fakultātes students. Tomēr tēmu izvēlējos, sa
skatījis šā darba nepieciešamību, mācot norvēģu valodu un kultūru Lat
vijas Kultūras akadēmijā. 

Gribu izteikt pateicību visiem tiem, kas man ir palīdzējuši šā darba 
tapšanā; arī visiem respondentiem, kas veltīja laiku, atbildot uz aptaujas 
jautājumiem. Paldies jāsaka Andrim Remenavi, kas ir devis labus padomus 
un vērtīgu kritiku. Pateicos kursadarba recenzentei asoc. prof. Lidijai 
Lcikumai un grāmatas zinātniskajam redaktoram Dr. habil, philol. Ojāram 
Bušam, kas abi devuši daudz vērtīgu norādījumu un padomu. Sirsnīgs 
paldies jāsaka Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijai, 
īpaši recenzentēm Dr. h. c. Melitai Stengrevicai un Dr. habil, philol. Valen
tīnai Skujiņai, kā arī Dr. philol. Agrim Timuškam par norādītaj iem trū
kumiem un nekonsekvencēm. Esmu pateicību parādā arī l īdzautorēm 
Inetai Balodei un Ingai Mežaraupei par viņu noderīgajiem ierosinājumiem. 
Liela pateicība jāsaka kursadarba vadītājiem - L U lektoriem Jurim Gri-
goijevam un IlzeiLokmanei, kas ir palīdzējuši īstenot šī darba pirmvariantu. 
Ir bijusi liela priekšrocība, ka abiem kursadarba vadītājiem ir labas nor
vēģu valodas zināšanas. Grāmatas manuskripta tapšanā esmu arī konsul
tējies ar Bergenas Universitātes pasniedzēju Ivaru Utni (Ivar Utne) . Pal
dies viņam par palīdzību! Bez pateicības nepalikt arī mīļajiem norvēģu 
valodas un kultūras studentiem Latvijas Kultūras akadēmijā, kas man ir 
devuši dzīvesprieku un spēku, lai paveiktu šo darbu. 

Rīga 2002. gada decembrī 
Snorre Karkonens-Svensons 

(Snorre Karkkonen Svensson) 
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Ievads 

Latviešu valodā ir noteiktas un diezgan skaidras normas citvalodu 
īpašvārdu atveidē. Grāmatu sērijā "Norādījumi par citvalodu īpašvārdu 
pareizrakstību un pareizrunu latviešu literārajā valodā" laikposmā kopš 
1960. gada ir iznākušas 18 grāmatas par citvalodu īpašvārdu atveidi lat
viešu valodā. Arī "Latviešu valodas kultūras jautājumos" ir publicēti ietei
kumi par citvalodu īpašvārdu atveidi latviešu valodā. Tomēr līdz šim 
nav bijis ne norādījumu, ne ieteikumu par norvēģu īpašvārdu atveidi. 
Uz šo trūkumu Ruta Veidemane norāda jau 1972. gadā 1 un Aina Blin-
kena - 1974. gadā 2 . 

Kā raksturīgākās kļūdas un neprecizitātes īpašvārdu atveidē Jur is Bal-
dunčiks min trīs, proti, "oriģinālformas rakstības un izrunas atšķirība, 
starpniekvalodu ietekme, runātāju un rakstītāju lingvistiskā nekom
petence." 3 Lielas svārstības norvēģu īpašvārdu atveidē pieļauj pat lat
vieši - norvēģu valodas pratēji, domājams, daļēji paviršības, normas neap-
zinātības un normas izmantošanas nekonsekvences dēļ un daļēji tāpēc, 
ka norvēģu valodas fonētika tomēr nav apgūta pietiekami detalizēti. 
Diemžēl bieži saskaramies ar atveides kropļojumiem, t. i., ar gadījumiem, 
kad norvēģu īpašvārda atveides variants neatbilst ne normatīvajam fonē
tiskajam atveides principam, ne dažu cilvēku ieteiktajam ortogrāfiska
jam atveides principam: piemēram, atveidojums Kirkebū (norvēģu valodā 
< Kyrkjebø >, /cyrGebø:/4) neatbilst ne fonētiskajam (Hjirhjebē), ne orto
grāfiskajam (Kirkjebo) atveides principam. 

Šo darbu rakstīt mani ierosināja tas, ka līdz šim nav bijis norvēģu īpaš
vārdu atveides ieteikumu latviešu valodā, taču pēc tādiem ir nepārprotama 
vajadzība. Norvēģu īpašvārdu atveide latviešu valodā agrāk nav pētīta. 

1 "[Par nekonsekvenci un kļūdām citvalodu īpašvārdu atveidē] Otrā grupā apvienojami 
tie gadījumi, kur īpašvārdu nekonsekvents vai kļūdains rakstījums radies attiecīga biļetena 
trūkuma dēļ. Tieši tāpēc, piemēram, ziemeļu tautu (norvēģu, zviedru, dāņu) īpašvārdos 
sastopamās novirzes ir vislielākās." Veidemane R. Vācu īpašvārdu rakstība laikrakstos // 
L V K J 8. laidiens. R.: "Avots", 1972 . 156 . lpp. 

2 "Savas grūtības pašreizējos apstākļos sagādā tas, ka nav norādījumu par visu valodu, 
piemēram, Skandināvijas valodu, īpašvārdu atveidošanu, " Blinkena A. Citvalodu nosaukumu 
un apzīmējumu lietošanas problēmas latviešu valodā // L V K J 10. laidiens. R.: "Liesma" 
1974 . , 1 7 8 . - 1 7 9 . lpp. 

3 Baldunčiks J . Par angļu īpašvārdiem // LVKJ 25. laidiens. R.: "Avots" 1989. , 139. lpp. 
4 Par darbā izmantoto fonētisko un ronēmisko rakstību sk. tālāk ievadf 



124 IV Norvēģu īpašvārdu atveide 

Zinātņu akadēmijas Latviešu valodas un literatūras institūta Valodas 
prakses grupa, vēlāk arī Inta Freimane darbā "Valodas kultūra teorētiskā 
skatījumā" izvirza trīs problēmas saistībā ar īpašvārdu atveidi latviešu 
valodā: 

1. Oriģinālvalodas skaņu atdarināšanas grūtības. 
2. Citvalodu gramatizēšanas iespējas un to izmantošana. 
3. Attieksme pret tradīciju 3 

Šajā darbā esmu mēģinājis risināt šīs problēmas saistībā ar norvēģu 
īpašvārdu atveidi latviešu valodā, par pamatu ņemot Valsts valodas cen
tra izstrādātos noteikumus. 

Darbā izmantotās metodes 

Kā metodisku novatorismu citvalodu īpašvārdu atveidē latviešu valo
dā esmu izmantoj is akustiskās fonētikas mēr ī jumus dažu norvēģu 
patskaņu kvalitātes un dažu līdzskaņu kvantitātes noteikšanā un salīdzi
nāšanā ar latviešu valodas skaņām. Izmantoju divus austrumnorvēģu 
informantus: 32 gadus vecu vīrieti no Slemmestas (Slemmestad) un 23 
gadus vecu vīrieti no Oslo. Informantu skaits gan nav liels, taču mērķis 
ir bijis nevis pēc iespējas precīzāk aprakstīt norvēģu skaņas, bet analizēt 
tās atveides kontekstā. Pieļauju iespēju, ka iegūtie rezultāti varētu ne
daudz atšķirties, ja skaņas tiktu mērītas vairākās pozīcijās, izmantojot vai
rāk informantu. Trīs reizes tika lasīti vārdi ar pētāmajām skaņām un atse
višķās skaņas mērītas sonogrammā, izmantojot fonētikas analīzes dator
programmu Praat. Salīdzināju savus rezultātus ar tāda paša veida Jura 
Grigorjeva veiktajiem latviešu valodas skaņu mēr ī jumiem 6 Izmantojot 
datorprogrammu Excel, izveidoju attēlu ar patskaņu zonām, kurā iekļauti 
latviešu literārās valodas patskaņi, kā arī pētāmie norvēģu valodas pat
skani. 

Norādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizizrunu latviešu valod;", 
I. Igauņu valodas īpašvārdi / Sast. S. Raģe. R.: "Latvijas P S R Zinātņu akadēmijas 
izdevniecība", I960 . , 4 . - 6 . lpp.; Freimane I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. R.: 
"Zvaigzne" 1993. , 426 . lpp. 

Grigorjevs J . Latviešu valodas patskaņu akustisko ideālformu noteikšana // Linguistica 
Lettica-3. R.: L U Latviešu valodas institūts, 1998. , 1 6 3 . - 1 8 0 . lpp. 
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Norvēģijā nav pareizrunas normu, bet izloksnes Norvēģijā tiek tu
rētas cieņā; cilvēki lepojas ar savu izloksni un nevairās to lietot visā valstī, 
ari oficiālās situācijās. Spilgts piemērs tam ir ministri, Stūrtinga' deputāti, 
televīzijas un radio diktori, izcili kultūras darbinieki utt. Ta s ceļ perifē
rijā dzīvojošo cilvēku pašcieņu, kā arī salīdzinoši labi aptur dialektu un 
izlokšņu izzušanu. Lai gan pareizrunas normu trūkums ir ļoti pozitīvi 
vērtējams Norvēģijā, tas rada problēmas, atveidojot norvēģu īpašvārdus 
tajās valodās, kurās šī atveide balstās uz izrunu. 

Ja darbā izmantotajā norvēģu vietvārdu vārdnīcā 8 un norvēģu izrunas 
vārdnīcā 9 nav dota norāde uz vārda vienīgo pareizo izrunu, par pamatu 
esmu izvēlējies austrumnorvēģu dialekta iz runu 1 0 

Esmu apskatījis, kā laika gaitā norvēģu īpašvārdi atveidoti latviešu 
valodā. Kopā ir pārlūkoti 55 norvēģu personvārdu atveidojumi, 72 nor
vēģu uzvārdu atveidojumi, 208 norvēģu ģeogrāfisko nosaukumu atvei
dojumi latviešu valodā. Ir izmantoti dažādi avoti - gan daiļliteratūra, gan 
nozaru literatūra un prese. Ir pētīta dažādu īpašvārdu atveides principu 
izmantošana. 

Lai darbs būtu pēc iespējas vispusīgs, esmu centies iekļaut arī to cil
vēku uzskatus, kam ir saskare ar norvēģu īpašvārdu atveidi praksē. Šeit 
esmu izmantojis socioloģiskas metodes. Izveidoju aptaujas lapu ar sep
tiņiem jautājumiem, no kuriem daži iedalīti apakšjautājumos. T ā kā ap
taujai bija drīzāk kvalitatīvs nekā kvantitatīvs raksturs, aptaujāto skaits ir 
samērā mazs - 22 cilvēki. No tiem vairākums ir tādi, kas ikdienā atveido 
norvēģu īpašvārdus, piemēram, starp aptaujātajiem ir vairāki Norvēģi 
jas Karalistes vēstniecības un Ziemeļu Ministru padomes informācijas 
biroja darbinieki . Cit i aptaujātie ir dai ļ l i teratūras un nozaru l i teratūras 
tulkotāji , žurnālisti un Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas U n i 
versitātes norvēģu valodas studenti. Aptaujas lapā bija iekļauts arī jautā
jums par norvēģu valodas zināšanām. Tika jautāts par četrām valodas 

Es dodu priekšroku šādai Norvēģijas parlamenta apzīmējuma rakstībai, lai gan tā 
nesaskan ar latviešu valodas tradīciju. 

8 Sandnes, J . og Stemshaug, O. Norsk stadnamnleksikon. 4. utgåva. Oslo: Det Norske 
Samlaget, 1997 

9 Berulfsen, B. Norsk uttaleordbok. Oslo: H. Aschehoug & C o ( W Nygaard), 1 9 6 9 . 
Norvēģu valodā runā par četriem līdz sešiem dialektiem (norv. dialektgriipper), kas 

savukārt bieži tiek iedalīti apakšdialektos un vairākos simtos izlokšņu (norv. dialekter). 
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iemaņām: runāšanu, lasīšanu, saprašanu un rakstīšanu. Vairākums no 
respondentiem pārvalda norvēģu valodu brīvi vai labi. 

Darba izmantota fonētiska transkripcija 

Transkr ibējot ar fonētiskām zīmēm, ir divas transkripcijas detal i-
zētības pakāpes, proti, fonētiska transkripcija un fonēmiska transkrip
c i ja 1 1 Fonētiskā transkripcijā atspoguļo vairāk detaļu nekā fonēmiska 
transkripcijā. Salīdzināsim norvēģu vārdu tre 'trīs ' fonētiskajā transkrip
cijā [t hre:] un ionēmiskajā transkripcijā /tre:/ Vārda fonētiskajā tran
skripcijā redzam, ka lxJ vārda sākumā (atšķirībā no latviešu valodas) tiek 
izrunāts aspirēti 1 2 un ka 1x1 norvēģu valodā atšķiras no 1x1 latviešu valodā 
ar to, ka skaņa nav vibrants, jo tai ir tikai viens piesit iens. Fonēmisko 
transkripciju liek starp slīpsvītrām (/tre:/), turpret im fonētisko - kvad
rātiekavās [ t h re : ] . Norvēģu valodā īsiem un gar iem patskaņiem bieži ir 
dažāda kvalitāte. Fonētiskajā transkripcijā tas parādās, bet fonēmiska-
jā - ne: p iemēram, austrumnorvēģu dialekta skaņas jeb foni 1 3 un atbil
stošas fonēmas: 

[i] un [i:] > l\l un /i:/, 
[e] un [e:]/[ee] > Id un /e:/, 
[oe] un [ø:]/[øce] > løl un lø:/, 
[u] un [u:] > IMI un Ai:/, 
[D] un [o:]/[oo] > f of un /o:/, 
[a] un [a:]/[a:] > /a/ un /a:/ 

1' Endresen, R. T . , Simonsen, II . C , Sveen, A. Innføring i lingvistikk. Oslo: Universits-
forlaget, 1996 . s. 208 . 

1 2 Aspirēts līdzskanis/aspirāta līdzskanis, kuru izrunā ar piedvesmu (Svešvārdu vārdnīca. 
Red. D. Guļcvska. R.: "Apgāds Norden", 1996. , 7 1 . lpp.). 

1 3 Neesmu atradis atbilstošu apzīmējumu latviešu valodā šim jēdzienam tāpēc, ka latviešu 
valodniecība īpaši nešķir fonētiku (mācību par skaņām) un fonoloģiju (mācību par fonēmu 
funkciju valodas sistēmā). Šeit izmantoju vārdu fons (norvēģu \2A.f0n, angļu vai. phone, franču 
vai. phone vai son, vācu val. Phon), kas varbūt arī nav tas veiksmīgākais apzīmējums šim 
jēdzienam, jo minētajam vārdam jau ir vairākas citas nozīmes. 

file:///2A.f0n
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Šajā darbā ir izmantots starptautiskais fonētiskais alfabēts (IPA - In
ternational Ph emetic Alphabet), lai apzīmētu fonēmisko izrunu. Ir tomēr 
dažas atkāpes: 

1. īpašvārdu sarakstā, lai apzīmētu garo o, latviešu izrunas ieteikumos 
izmantots [ō], nevis [o:] . Turpre t im tehnisku iemeslu dēļ ir iz
mantots [æ] un [æ:] , lai apzīmētu īso un garo plato e. 

2. Lai apzīmētu, ka patskanis vai līdzskanis ir garš, neizmantoju zīmi 
[:], bet parastu kolu [:]. Garumu atzīmēšana norvēģu valodā attie
cas arī uz līdzskaņiem, lai gan to garums dažreiz netiek apzīmēts, 
izmantojot IPA, jo garie līdzskaņi nav tik gari kā citās valodās, 
piemēram, somu valodā. 

Atsevišķu norvēģu skaņu aprakstu sk. 5. nodaļā. 

1 . īsuma par norvēģu īpašvārdiem 

1 . 1 . Ģeogrāfiskie nosaukumi 

1 . 1 . 1 . Norvēģu vietvārdi 
Zinātnieki lēš, ka Norvēģijā ir apmēram pieci miljoni vietvārdu 1 4 , 

bet jāpiebilst, ka daudzi no tiem ir vienādi, piemēram, Hagan, Sollia, 
Storgata. 

Norvēģu vietvārdi bieži ir salikteņi. Daudzi vietvārdi sākotnēji ir bijuši 
aprakstoši apkārtnes raksturotāji, piemēram, Langdalen 'garā ieleja' un 
Dypvik 'dziļais līcis'. Ar laiku cilvēki vairs nedomā par pirmatnējo nozīmi, 
bet tikai par konkrētās vietas apzīmējumu, tādējādi vārda izruna ātri var 
mainīt ies. Tā , piemēram, vietvārds Ense avotos no 15. gs. sākuma ir pie
rakstīts kā Einarshaugi (pierakstīts datīvā). Citreiz seniskā forma ir sagla
bājusies rakstveidā, kamēr vietvārda skanējums vietējā izrunā ir ļoti mai
nījies. Vietvārdam Oppsal (no senākā Uppsalir) dažādās vietās Norvēģijā 
ir dažādi attīstījusies izruna, piemēram, /oksol/, /oksøl/ un /ofsoŗ/, bet 
arī /opsad/ 

1 4 Helleland, B. Adresser og stadnamn. Del 2. Stadnamn i offentleg og privat bruk. Oslo: 
Kommunefor laget , 1993 . s. 30. 
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Senākie norvēģu vietvārdi, ko lieto vēl mūsdienās, ir radušies mūsu 
ēras sākumā (vai pat vēl dažus gadsimtus senāk), piemēram, Vefsna un 
Orkla (upes), Træna un Bømlo (salas) un Vanylven (fjords). Daudzi viensētu 
nosaukumi arī ir ļoti seni. Diezgan daudz vietvārdu ar vārda daļu vin ir 
no mūsu ēras pirmajiem gadsimtiem, piemēram, Vinje, B?yn (no Bni-vin). 
Tas pats sakāms arī par vairākiem vietvārdiem ar heim. Mazl iet jaunāki 
ir vietvārdi ar -land un -stad. Vairāk par tūkstoš gadiem veci acīmredzot 
ir arī vairums vārdu ar -bø, -by un -set. Vietvārdi ar -rød\m -md, turpretī, 
ir radušies viduslaikos. 

Norvēģi jas toponīmija nav pastāvīga. Sociālekonomiskajā ziņā pē
dējos 150 gados Norvēģijā ir notikušas lielas pārmaiņas. 19. gadsimta vidū 
Norvēģi jā bija lauksaimniecības un zvejniecības sabiedrība, bet mūs
dienās - urbanizēta tehnoloģijas sabiedrība. Vietvārdi , kas ir saistīti ar 
zveju, ganībām, lauksaimniecību, ir kļuvuši neaktuāl i un ir vai nu a iz
mirsti , vai netiek pietiekoši izmantoti . Vienla ikus rodas vajadzība pēc 
jauniem toponīmiem - ielu, ceļu, ēku, tūrisma kompleksu un naftas plat
formu nosaukumiem. 

Galvenais vietvārdu došanas princips Norvēģijā ir mantoto vietējo 
toponīmu izmantošana. Atšķirībā no latviešu vietvārdu normēšanas prin
cipiem, tie jānormē, ņemot vērā vietējo izloksni, nevis l iterāro valodu. 

1.1.2. Samu vietvārdi 
Norvēģijā ir daudz vietvārdu, kam nav norvēģu valodas ci lmes, jo 

somugru tauta - sārni - ir apdzīvojuši plašus Norvēģijas apgabalus. Samu 
vietvārdi parādās no Sērtrendelāges līdz Finnmarkai . Bieži vien šie viet
vārdi sastopami paralēlformās, proti, gan samu valodā, gan norveģizētā 
formā. Samu valoda ir somugru cilmes valoda, kas atšķiras no Baltijas 
jūras somugru valodām (tādām kā somu, igauņu un lībiešu valoda). Nor 
vēģijā sastopami trīs samu dialekti, proti, ziemeļsāmu, lūlesāmu un dien-
vidsāmu dialekts. Starp dialektiem ir diezgan lielas atšķirības un tos reizu
mis pat dēvē par atsevišķām valodām. Samu valodas alfabēts atšķiras no 
norvēģu valodas alfabēta, tajā ir, piemēram, sastopami latviešu valodas 
alfabēta burti č, š, ž, kas apzīmē tās pašas skaņas kā latviešu valodā, un 
burts ō, kas apzīmē skaņu, kas ir sastopama angļu vārdā the. 
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Samu vietvārdi visbiežāk ir salikteņi. Tajos bieži ir sastopami darbības 
vārdi, reizēm pat darbības subjekts tiek iekļauts, piemēram, Gddjdriegd-
danjdrvi 'ezers, kur Gādja (Gdddjd) ir piedzimusi ' un Ruitocuvkenčopma 
'pakalns, kur katls tika saplēsts' Seniem vietvārdiem bieži ir nesalikti 
vārdi. T o etimoloģija bieži ir neskaidra. 

Atveidojot samu vietvārdus latviešu valodā, jābalstās nevis uz norvēģu, 
bet samu izrunu. Tāpat kā latviešu, arī samu valodā loka nomenus locīju
mos. Samu vietvārdi ir atveidojami pēc nominatīva formas. Balstoties 
uz samu valodas izrunu, arī norvēģu vietvārdu sarakstā ir iekļauti daži 
samu vietvārdi ar atveidi latviešu valodā. Samu īpašvārdu atveides notei
kumi tomēr nav meklējami šajā darbā; to izstrāde vēl ir nākotnes uzde
vums. 

1.1 .3 . Norvēģijas iedalījums 
Norvēģija ir iedalīta 19 filkēs (fylker), kas atbilst Latvijas rajoniem, 

un 435 komūnās (kommuner), kas atbilst Latvijas pašvaldībām. Oslo filke 
vienlaikus ir komūna. Lielākās pilsētas (piemēram, Oslo un Bergena) sada
lās vairākos pilsētas rajonos, kuros ir institūcijas, kam ir liela daļa paš
valdību funkciju. 

Norvēģijas tiesas sistēma iedala valsti piecos juridiskos apgabalos (lag
dømmer). 

Apgabals: Tiesas atrašanās pilsēta: 
Eidsivating Eidsīvatings [æi..] Oslo (Oslo) 
Agder Agderes apg. Siena (Skien) 
Gulating Gulatings Bergena (Bergen) 
Frostating Frostatings [..o..] Tronhe ima (Trondheim) 
Hålogaland Holugalannes apg. [..o..] T rumse (Tromsø) 

Norvēģijas valsts baznīca iedala valsti vienpadsmit bīskapijās: 
Oslo Oslo [o..o] 
Borg Borga [..o..] 
Hamar Hāmara 
Tunsberg Tunsberga 
Agder Agdere 
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Stavanger 
Bjørgvin 
Møre 
Nidaros 
Sør-Hålogaland 
Nord-Hålogaland 

Stavangere 
Bjergvina 
Mere 
Nīdarūsa 
Sērholūgalanne [..o..] 
Nūrholūgalanne [..o..] 

Mūsdienās mēdz runāt par pieciem novadiem, kas lielā mērā sakrīt ar 
kultūrvēsturiskām un dialektu robežām: Ziemeļnorvēģija (Nordnorge), 
Trendelāge vai Vidusnorvēģija (Trøndelag, Midtnorge), Rietumnorvēģija 
(Vestlandet), Dienvidnorvēģija (Sørlandet) un Austrumnorvēģija (Øst
landet). 

1.1.4. Tradicionālie atveides varianti 
O. Bušs raksta ir skaidrs, ka izņēmums nedrīkst kļūt par sistēmu, 

ka tradīcijai ir jābūt ļoti spēcīgai un ilgstošai, lai tās dēļ pieļautu atkāpi no 
pamatprincipiem" 1 ' Tādi piemēri varētu būt Norvēģija (pēc izrunas Norge), 
Lāču sala (Bjørnøya tulkojums) un Oslo (pēc izrunas Ušlu). Tā lāk dažās 
teksta atsaucēs ir apskatīti daži iespējami strīdus gadījumi un piedāvāts 
šo gadījumu risinājums. 

1.2. Personvārdi 

Laika gaitā norvēģu vārdu došanas tradīcijas ir ļoti mainījušās. Senā
kajos laikos cilvēkiem bija tikai viens vārds. Šā vārda tipa turpinājums ir 
atrodams mūsdienu personvārdos. Senākie vārdi Norvēģi jā ir atroda
mi rūnu iekalumos - kā WiwaR un Woduride (datīvs no WoduridaR) uz 
Tūnes (Tune) akmens no mūsu ēras 4. gadsimta 1 6 . No vikingu laikiem 
(8 . - 11 . gadsimts) ir saglabāts liels skaits priekšvārdu; ir vairāk rūnak-
meņu ar rūnu iekalēja parakstu, vikingu personvārdi ir minēti anglo
sakšu un franku avotos, bet visvairāk - sāgu literatūrā. Šie vārdi nav aiz-

Bušs O. Konservatīvums un mainīgums citvalodu īpašvārdu atveidē // L V X J 20. 
laidiens. R.: "Avots", 1984. , 97 lpp. 

1 6 Torp , A. og Vikor, Lars S. Hovuddrag, norsk språkhistorie. 2. utgåve. Oslo: Ad Notam 
Gyldendal AS , 1993. , 248. lpp. 



ī suma par norvēģu īpašvārdiem 131 

gūti no citām valodām, piemēram, sieviešu vārdi Ragnhildr, Asa, Astridr, 
Sigridr un vīriešu vārdi Harald?; Olafi", Sigurdr, Dagr. Vikingu laikā vārdi 
ļoti bieži sastāvēja no diviem komponentiem, piemēram, As-, Gud-, Ani-, 
Ragn-, Sig- kā pirmie komponenti, un -dis, -fiio, -unnr, -laug kā otrie kom
ponenti sievietēm, un -bjoin, -steinn, -laugr, -ari" - vīriešiem. 

Līdz ar kristietības ieviešanu ienāca arī jauni vārdi. Sāka lietot kristiešu 
svēto vārdus un Bībeles vārdus, bieži vien pielāgotus norvēģu izrunai: 
Jon (< Johannes) , Nils (< Nikolas) , Lars (< Laurent ius) , Marit (< Marga -
reta), Sissel (< Ceci l ia) . T ika arī aizgūti šī tipa vārdi no lejasvācu valodas, 
kas jau bija pielāgoti vācu izrunai, piemēram, Hans, Klaus, Greta. Vidus
laikos arī aizgūst vācu cilmes vārdus Fribrekr, Heinrikr, Otto. 

No kristiešu vārdiem bieži izveidojās daudz jaunu vārdu variantu, pie
mēram, no Birgitta radās vārdi Birgit, Berit, Beite, Berta, Brita, Brit, Britt, 
Gitte, bet no Kristina - Kristine, Kristin, Kristi, Kirsti, Kjersti, Kirsten, Stina, 
Stine, Kine. Ar laiku daudzus no senskandināvu vārdiem pārstāja lietot, 
un, ja lietoja, tad pārveidotās formās. Tāpat kā citur, arī Skandināvijā un 
Eiropā dominēja svēto cilvēku vārdu lietošana. T o sekmēja mācītāji, kas, 
kristījot bērnus, centās izvairīties no "pagānu" vārdiem. Varbūt senie 
vārdi arī tika uzskatīti par vecmodīgiem. Vārdu dažādība ar laiku sama
zinājās. 

Bija ģeogrāfiskas variācijas, kas arī mūsdienās parādās, piemēram, Te le 
marka parasti vārdi bija Aslaug, Aslak, Sveinung, Torgrim, bet Agderē -
Abraham,, Gabriel, Tønnes. Ziemeļnorvēģijā mūsdienās ir raksturīgi daži 
Bībeles vārdi, kas nav tik populāri citur Norvēģijā. 

19. gadsimta pirmajā pusē sākās nacionālā atmoda, un tautas senatne 
atkal bija cieņā. T ika lasīta sāgu literatūra, un cilvēki iepazinās ar norvēģu 
senlaiku vārdiem un atsāka tos lietot. Tas arī atspoguļojas tā laika literatūrā, 
piemēram, Aime, Bård, Synnøve, Torbjørn, Øyvind Bjērnstjernes Bjērn-
sona (Bjømstierne Bjørnson) darbos un Solveig (H. Ibsena lugā "Pērs Gints"). 
Tika ari darināti vārdi pēc seno vārdu parauga. 19. gadsimtā arī sāka 
lietot dubultvārdus ar vai bez defises: Jan-Erik, Hans Petter, Annemarie. 

20. gadsimtā personvārdu krājumu ir papildinājuši daudzi modes vārdi 
no citām valodām, piemēram, angļu (Helen, Kenneth, Tom), franču (Yvonne), 
spāņu (Anita) un krievu (Sonja) valodas. Vārdus, ko agrāk lietoja tikai 
dažos apgabalos, sāka lietot visā Norvēģijā. No 2000. gadā piedzimušajām 
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meitenēm desmit populārākie vārdi bija Emilie, Ida, Thea/Tca, Julie, Ingiid/ 
Ingri, Sara/Sarah, Malin, Marte/Marthe, Nora, Caroline/Karoline. Salī
dzinājumam desmit izplatītākie sieviešu vārdi: Anne, Inger, Kari, Marit, 
Liv, Ingrid, Solveig, Astrid, Eva, Bjørg. No 2000. gadā piedzimušajiem 
zēniem desmit populārākie vārdi bija Markus/Marcus, Kristian/'Christian, 
Martin, Sander, Kristoffer/Christoffer/Christopher, Mathias/Matias, Henrik, 
Jonas, David. Sal īdzinājumam desmit izplatītākie vīriešu vārdi: Jan, Per, 
Bjøni, Ole, Ame, Kjell, Lars, Knut, Svein, Odd. Lai gan norvēģi nemēdz 
svinēt vārdadienas, kalendārā tās tiek atzīmētas. 

Ir vērojama tendence, ka arvien mazāk tiek izmantotas "norvēģu" grafē-
mas <æ>, <ø> un <å> priekšvārdos. Vārdu došanas prakse jeb "mode" ir 
viļņveidīga, proti, viens un tas pats vārds var zaudēt un vēlāk laika gaitā 
atgūt savu popularitāti. Tādēļ šo grafēmu lietošanas sarukumu nevar 
vienīgi izskaidrot ar vecāku vēlmi izvairīties no burtiem, kas varētu radīt 
sarežģījumus bērnam starptautiskajos kontaktos vēlāk dzīvē. Drīzāk 
varētu būt runa par abu faktoru kombināci ju 1 7 

Ap 6,5% Norvēģijas iedzīvotāju, t. i., ap 300 000 cilvēku, ir divu nenor-
vēģu vecāku bērn i 1 8 . Divām trešdaļām šo cilvēku ir Austrumeiropas, 
Āzijas, Āfrikas vai Dienvidamerikas izcelsme, bet pārējie ir no Ziemeļ
valstīm, Rietumeiropas un ASV. Ne tikai norvēģu sabiedrība un kultūra 
tiek bagātināta, bet arī mūsdienu personvārdu tradīcijas Norvēģi jā ir 
daudzveidīgākas nekā jebkad agrāk. 

Atšķirību dēļ šīs tradīcijas bieži vien konfliktēja ar bijušiem norvēģu 
īpašvārdu lietošanas noteikumiem. Musulmaņu personvārdu tradīcijā, 
piemēram, tēva priekšvārdu bieži izmanto kā bērnu uzvārdu, bet tas savu
kārt nebija pieļaujams saskaņā ar likumu par personvārdiem. 2001 . gadā 
Start ings pieņēma jaunu īpašvārdu l ikumu, kas šādos gadījumos pieļauj 
citkultūru tradīciju paturēšanu. 

Daudzi ieceļotāji Norvēģijā ir no musulmaņu valstīm (vai no valstīm, 
kurās dzīvo musulmaņi), piemēram, no Bangladešas, Pakistānas, Afganis
tānas, Irānas, Irākas, Bosnijas, Albānijas un Ziemeļāfrikas valstīm. Musu l 
maņu priekšvārdi bieži cēlušies no reliģiskās tradīcijas, p iemēram, Ko-

Ouren, J . Navn på æ, ø og a på vei ut? // Statistisk sentralbvrå http://www.ssb.no/vis/ 
n a v n / a r t - 2 0 0 1 - l l - 0 6 - 0 1 . h t m l , 2 0 0 1 . 06. 11 . 

1 8 Utne, I. Nye navnekulturer i landet// Norsklæreren. Oslo: 2001 . , nr. 5. s. 4 8 . 

http://www.ssb.no/vis/
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rāna. T o etimoloģijai ir zināma paralēle ar norvēģu vikingu laiku vār
diem, jo nozīmes bieži ir saistītas ar morāli, skaistumu, reizumis ar cīņām, 
īpaši populārs ir Muhameda vārds, kā arī viņa radinieku vārdi, piemēram, 
Fatima (Muhameda meita) , Ali (Muhameda znots), Hasans un Huseins 
(Muhameda mazdēli), Amīna (Muhameda māte), Aiša (Muhameda sieva). 
Daudz Bībeles vārdi ir sastopami arī Korānā, līdz ar to ir vārdi, kas ir kopēji 
gan kristiešu, gan musulmaņu tradīcijai, p iemēram, Jēkabs, Zālamans, 
Mozus, Mari ja , Ābrahams, Ādams (šeit latviešu variantā). Pie vārdiem var 
būt priedēkļi (piemēram, Abu 'tēvs', Umm 'māte ' , Ibn 'dēls') vai piedēkļi. 
Norvēģijā arābu īpašvārdu atveide nav normēta, līdz ar to ir iespējami daudzi 
tā paša vārda varianti, piemēram, Mohamed, Mohammad, Mohammed, 
Muhammad. 

Norvēģijā ir arī daudz ieceļotāju no citām Āzijas valstīm, kas nav 
musulmaņu valstis, tādēļ daudziem Norvēģi jas pi lsoņiem ir, piemēram, 
v jetnamiešu un tamilu vārdi . V je tnamieš i em mēdz būt vārds starp 
priekšvārdu un uzvārdu, kas apzīmē personas dzimumu: Thi- meitenēm 
un Van - zēniem. 

1.3. Uzvārdi 

Agrākos laikos kā Latvijā, tā Norvēģijā cilvēkiem parasti bija tikai 
vārds. Vēlāk, viduslaikos, cilvēkiem Norvēģijā bija arī tēva vārds jeb patro-
nīms vai arī kāda iesauka ar uzvārda funkciju. Gan patronīmiem, gan 
iesaukām ir daudz piemēru jau Snorres Sturlasona karaļu sāgās. Vikingu 
laiku iesaukas bija: Hårfagre 'skaistmatis' , Blodøks 'asinscirvis', Benføtt 
'baskājis'. J a kādam vīrietim vārdā Lars būtu bijis dēls Ola, tad dēla pilnais 
vārds būtu Ola Larssen. Vārda daļa -sen (dažās izloksnēs -son vai -søn) no
zīmē 'dēls ' , tātad 'Ola Lāša dēls' . Ja tam pašam Lāšam būtu meita Anne, 
viņas pilnais vārds hūx\xAnne Larsdatter. Vārda daļa -datter nozīmē 'mei
ta', tātad 'Anne Lāša meita' Tas nozīmē, ka vienā ģimenē varēja būt da
žādi vārdi uzvārda funkcijā. 

īstenie uzvārdi parādās dižciltīgo starpā vēlīnajos viduslaikos. Man 
toto uzvārdu tradīcija pamazām sāka ienākt 16. gadsimtā no Dānijas, kur 
šī mode savukārt bija ieviesusies no Vācijas. Varēja pievienot patronīmam 
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vēl vienu uzvārdu. Sākumā tas attiecās tikai uz augstajām sociālajām kār
tām - tirgotājiem, virsniekiem, mācītājiem un valsts ierēdņiem, kas pār
svarā bija ieceļotāji no Dānijas un Vācijas, un tāpēc viņiem bija dāņu vai 
vācu uzvārdi, piemēram, Bnm un Wessel. Uzvārds bieži vien bija profesijas 
nosaukums: Møller 'dzirnavnieks', Bødtker 'mucinieks' Bieži vien šie vārdi 
bija vācu valodā: Midler 'dzirnavnieks', Bauer 'zemnieks', Fischer 'zvej
nieks' 

Zemnieku bija maz starp pirmajiem mantoto uzvārdu īpašniekiem. 
Tā kā priekšvārdu daudzveidība samazinājās sākot ar 16. gadsimtu, nepie
tika ar vārdu vien. Ļaužu pieņemtais uzvārds parasti bija viensētas nosau
kums, - piemērs tam ir norvēģu rakstnieka Ludviga Holberga (Ludvig 
Holberg) uzvārds. Viensētas nosaukums neparādījās tikai kā uzvārds pēc 
vārda, bet arī pirms vārda: Nordigards-Lars 'Nūrigāra Lāšs', vai ari ar prie
vārdu: Nils pd Moa 'Nilss uz Mūas ; Nilss Mūā ' Ikdienas valodā lietoja 
iesaukas, kas bieži vien nebija īpaši glaimojošas, piemēram, Torkjell nase-
laus 'Turhjel ls bezdegunis' 

18. gadsimta rakstos atrodam pieminētus cilvēkus, kam pie patronīma 
minēts arods. Atšķirībā no Dānijas, Vācijas un Anglijas, šie aroda apzīmē
jumi Norvēģijā neiegūst uzvārda funkciju. Pēc 1801. gada tautas skaitī
šanas datiem vairāk nekā 90% laucinieku izmanto patronīmus kā uzvār
dus, kamēr pilsētnieku vidū šis skaitlis ir ap 7 5 % 1 9 Tomēr arī laukos bieži 
nodokļu sarakstos un citur sastopam viensētas nosaukumu klāt pie patro
nīma gan kā personas adresi, gan arī, lai atšķirtu viņu no citām personām. 

19. gadsimtā sākās lielas pārmaiņas sabiedrībā; valsts ietekmes sfēras 
palielinājās un līdz ar to pastiprinājās vajadzība pēc pārskatāmības un sistē
mas, pieauga migrācija, un nepieciešamība pēc mantota uzvārda kļuva 
arvien lielāka. Cilvēki sāka pieņemt viensētu nosaukumus par uzvār
diem. Precētas sievietes varēja pieņemt sava vīra uzvārdu, piemēram, 
Marie Pettersen ( 'Marie Pētera dēls' (!)). Bērniem sāka dot tēva uzvārdu 
patronīma vietā. 

Salīdzinoši vēlu, tikai 1923. gadā, tika pieņemts likums, ka katrā ģi
menē jābūt mantojamam uzvārdam, turklāt tikai vienam uzvārdam 2 0 . 
Dažas ģimenes izvēlējās tēva vārdu, bet citas - vietas nosaukumu. 

1 9 Veka, O. Norsk etternamnleksikon. Norske slektsnamn - utbreiing, tyding og opphav. 
Oslo: Det Norske Samlaget, 2000 . s. 14. 

Islandē un daļēji Fēru salās vēl mūsdienās ir spēkā patronīma tradīcija. 
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Pēdējos gados sievietes arvien biežāk patur savus uzvārdus ari pēc laulī
bām. Ja sieva nepieprasa vīra uzvārdu, tad viņa automātiski paliek pie 
sava uzvārda. Bērniem tiek dots mātes uzvārds, ja pirmajos sešos mēnešos 
pēc bērna piedzimšanas netiek pieprasīts, lai viņam būtu tēva uzvārds. 

Apmēram 70% uzvārdu ir viensētu nosaukumi. Rakstība etimoloģiski 
vienādiem vārdiem var būt ļoti dažāda, piemēram, Hoelseter, Hoelsether, 
Hoelsæter, Hoelsæther, Holseter, Holsether, Holsæter, Holsæther. Ap 26% nor
vēģu uzvārds ir kāds sastindzis patronīms, kaut gan patronīmi sastāda 
tikai ap 2-3 % no visiem uzvārdiem kopumā. Norvēģi jā samērā brīvi var 
mainīt uzvārdu, tomēr nevar pieņemt maz lietotu uzvārdu bez lietotāju 
atļaujas. Uzvārdu mainīšanas tendence ir tāda, ka cilvēki maina sastin
gušos patronīmus pret topogrāfiskiem uzvārdiem. Valsts pastāvīgo iedzī
votāju un pilsoņu identitāte ir saistīta ar personas kodu, kas paliek tāds 
pats visa mūža garumā, neskatoties uz vārdu un/vai uzvārdu maiņu. 

2 . Norvēģu īpašvārdu atveide Latvijā 

Apskatot īpašvārdu atveidi latviešu valodā dažādos laikposmos, ir 
manāms progress. Pirmskara periodu var raksturot ar atveides nepreci
zitāti un nekonsekvenci. Bieži atveide notiek caur starpniekvalodu. Vienā 
un tai pašā darbā ir vērojami atveides varianti, kas atbilst dažādiem prin
cipiem. 

Padomju laikā nostiprinās jau pirms kara izvirzītie atveides principi. 
Ir manāma lielāka konsekvence un precizitāte nekā agrāk. Neprecizitāte 
varētu drīzāk būt nepiet iekamu norvēģu valodas zināšanu, nevis normu 
ignorēšanas dēļ. Padomju laikā izdotajos enciklopēdiskajos izdevumos, 
par spīti dažām nekonsekvencēm un dažviet neprecīzai atveidei, kopumā 
ņemot, norvēģu īpašvārdu atveide ir ļoti kvalitatīva. Liels mīnuss daudzos 
padomju laika izdevumos tomēr ir oriģinālrakstības nenorādīšana. 

No iepriekšējiem laikposmiem pēdējā desmitgade (1991-2000) atšķi
ras ar to, ka ir palielinājies kontaktu skaits un Latvijā arvien vairāk raksta 
par Norvēģiju. Daudzi cilvēki ir apguvuši norvēģu valodu un ir iepazi
nušies ar norvēģu izrunu, tomēr nav vērojama atveides kvalitātes uzlabo
šanās. Dažos izdevumos oriģinālrakstība tiek dota iekavās, bet vairumā 
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izdevumu oriģinālrakstība nav norādīta. Gan presē, gan grāmatās bieži 
ir vērojama nekonsekvence un neprecizitāte atveides principa ievērošanā. 
Pat latvieši, kas dzīvo Norvēģijā un ļoti labi prot norvēģu valodu, bieži 
vien nekonsekventi un nepareizi atveido norvēģu īpašvārdus. 

Atveidojot norvēģu īpašvārdus latviešu valodā, jāņem vērā, ka, lai gan 
šiem īpašvārdiem bieži vien ir kopīga cilme ar vācu, zviedru, dāņu un citu 
valodu vārdiem, to izruna norvēģu valodā var būt atšķirīga. Bieži līdz 
šim ir izmantota atveide latviešu valodā pēc rakstības, jo rakstītājs nav 
zinājis izrunu, un nav normu norvēģu īpašvārdu atveidei latviešu valodā. 
Parasti pēc rakstības atveidoti mēmie līdzskaņi un patskaņi. 

3 . Norvēģu valoda un tās izplatība 

Norvēģu valoda ir Norvēģijas Karalistes valsts valoda un ir dzimtā va
loda vairāk nekā četriem miljoniem tās iedzīvotāju (Norvēģijā ir apmēram 
4,5 miljoni iedzīvotāju 2 1). Norvēģijas Karalisti veido sauszemes Norvēģija 
ar tai piederošajām salām, kā arī Svālbāras (Svalbard) arhipelāgs, Lāču 
sala (Bjørnøya) un Jana Majena sala (Jan Mayen). Turk lā t Norvēģija pre
tendē uz dažiem Antarktīdas apgabaliem: Būvē salu, Pētera I salu, Kara
lienes Modās Zemi. 

Norvēģu valoda bija dzimtā valoda arī daudziem tūkstošiem cilvēku 
A S V u n Kanādā (to skaits dažādos vērtējumos svārstās no 150 000 līdz 
650 OOO22). Mūsdienās šis skaitlis ir krietni sarucis. 

3.1. Norvēģu literārās rakstu valodas 

Norvēģu valodai ir divas oficiālas rakstu valodas formas: būkmols (bok
mål 'grāmatu valoda'; l īdz 1929. gadam riksmål 'valsts valoda') un jaun-
norvēģu valoda (nynorsk 'jaunā norvēģu valoda'; līdz 1929. gadam lands
mål 'zemes valoda, lauku valoda') . Katrā rakstu valodā ir savas pareizrak-

2 0 0 1 . gada 1. janvārī. (Minifacts about Norway 2 0 0 1 . Oslo: Utenriksdepartementet, 
2 0 0 1 . p. 1.) 

2 2 C A P L E X (enciklopēdija). Oslo: Cappelen. 1990 . 
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stības normas, kas pieļauj daudz vairāk variantu, nekā ir parasts citās valo
dās. T o m ē r nebūtu gluži pareizi uzskatīt norvēģu valodu par neattīstītu 
vai nekoptu, jo varianti tīšām tiek paturēti, lai valodas lietotāji varētu 
pielāgot savu rakstu valodu tuvāk savai izloksnei. 

Sennorvēģu valodā viduslaikos tika sarakstīti daudzi darbi, tai skaitā 
vērtīgā sāgu literatūra. Lielā mēra laikā 14. gadsimta vidū daudzi Norvē
ģijas rakstītpratēji nomira, turklāt Norvēģija politiski bija kļuvusi vājāka 
un nonāca Dānijas pakļautībā. Līdz ar patstāvības samazināšanos par 
valsts valodu kļuva dāņu valoda. Ja agrāk ierēdņi bija norvēģi un rakstīja 
(tālaika) norvēģu valodā, tad tos vairāk nekā četrsimt gadus, kamēr Nor
vēģija bija pakļauta Dānijai, ierēdņi un citi rakstītpratēji pārsvarā bija 
dāņi. Norvēģijas 1814. gada Satversmē bija rakstīts, ka valsts valoda ir nor
vēģu valoda. Tore iz tādas rakstu valodas nebija, bet norvēģi vēl joprojām 
runāja norvēģu valodā, t. i., savā izloksnē. Izloksnēs norvēģu valoda ir 
dabiskā veidā turpinājusi attīstīties. 19. gadsimta otrajā ceturksnī sākās 
debates par to, ka norvēģiem vajadzētu savu rakstu valodu. Izveidojās trīs 
uzskati. Bija tādi, kas uzskatīja, ka norvēģu rakstu valodu vajadzētu izvei
dot uz dāņu valodas pamata, iekļaujot norvēģu leksiku, pārveidojot orto
grāfiju saskaņā ar norvēģu valodas izrunu, pieļaujot morfoloģiskas for
mas, kas raksturīgas norvēģu valodai, p iemēram, sieviešu dzimti, un 
norvēģu sintaksi. T o gribēja, piemēram, dzejnieks Henriks Vergelanns 
(Henrik Wergeland). Citi uzskatīja, ka norvēģu valodu vajadzētu izveidot 
uz sennorvēģu valodas un senu izlokšņu pamata. So uzskatu aizstāvēja 
vēsturnieks profesors Pēters Andrēass Munks (Peter Andreas Munch). 
Vēl bija tādi, kas uzskatīja, ka norvēģi varētu turpināt lietot dāņu valodu 
par rakstu valodu. Sī uzskata pārstāvis bija, piemēram, dzejnieks Juhans 
Sebastians Velhāvens (Johan Sebastian Welhaven). 

Vēlāk Knuds Knudsens (Knud Knudsen) ierosināja reformas, lai Nor-
vēģijā norveģizētu dāņu valodu. So reformu rezultātā izveidojas riksmols 
(riksmål), bet vēlāk - būkmols (bokmål). Turpretī Ivars Osens (Ivar Aasen) 
ievāca izlokšņu materiālus un 1848. gadā izdeva norvēģu valodas grama
tiku, bet 1850. gadā - norvēģu valodas vārdnīcu ar tulkojumu dāņu va
lodā, ī. Osena milzīgais darbs ir pamatā jaunnorvēģu valodai. 
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3.2. Runāta norvēģu valoda 

Atšķirībā no latviešu valodas, norvēģu valodā nav pareizrunas normu. 
Agrāk cerēja, ka līdzās citām tautām ari norvēģiem būs sava pareizrunas 
norma. Bjārne Berulfsens (Bjarne Bcrulfsen) 1969. gadā rakstīja: "Par spīti 
valodiskas stabilitātes trūkumam, šķiet, ka ari Norvēģijā tagad izveidojas 
pareizrunas norma, kam ir arvien augošas iespējas kļūt par derīgu visai 
valst i j ." 2 3 Bet tā tas nenotika. 

Norvēģijā mūsdienās izlokšņu lietošanai ir samērā augsts statuss, un 
izloksnes tiek plaši lietotas gandrīz visās dzīves sfērās, politiku, izglītības 
sistēmu un reliģisko dzīvi ieskaitot. Bērni bieži vien iemācās rakstīt savā 
izloksnē, un pēc Norvēģijas pamatskolas l ikumiem pat ir aizliegts labot 
skolēna runu. Literārā runa netiek mācīta. Gan bērni, gan skolotājs runā 
savā iz loksnē 2 4 Vienīgās vietas, kur Norvēģijā ir standartizēta runa, ir 
valsts ziņu pārraides radio un televīzijā. T u r runā saskaņā ar rakstu valodas 
(būkmola vai jaunnorvēģu valodas) normām. Tas nozīmē, ka standartizētā 
runa ir ierobežota tikai ar morfoloģiskām, leksiskām un sintaktiskām 
normām. T iek pieļauti fonētiski varianti. 

T ā kā citvalodu īpašvārdu atveides principi pamatojas uz izrunu attie
cīgajā valodā, situācija ar norvēģu īpašvārdu atveidi latviešu valodā ir 
visnotaļ sarežģīta. 

3.3. Atveidē lietotā izruna 

Pamatā ir ņemts Dienvidaustrumnorvēģijas dialekts. Citi dialekti un 
izloksnes atšķiras daļēji ar fonēmām, kā arī ar daudziem foniem. Ir vairāki 
iemesli, kāpēc šis dialekts ir izvēlēts: 

1. Sis dialekts runātāju skaita ziņā ir vislielākais (apmēram 1,5-2 mil
joni2"' runātā ju) 2 6 

Berulfsen, B. Norsk uttaleordbok. Oslo: H. Aschehoug & Co (W. Nygaard), 1969., 4. lpp. 
"Til tross for mangel pa språklig stabilitet må det også i Norge regnes med at det holder på 
å utfelle seg en uttalenorm som har stigende muligheter for å bli landsgyldig. 

: 4 Jau 1878 . gadā Stūrtings pieņēma likumu, ka skolotājiem bērni ir jāmāca bērnu runā
tajā izloksnē. 

Skaits ir atkarīgs no dialekta iedalījuma un citiem raktoriem. 
2 6 Vanvik, A. Norsk fonetikk. Lydlæren i standard østnorsk supplert med materiale fra 

dialektene. Oslo: Fonetisk institutt, Universitetet i Oslo, 1979 . s. 7. 
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2. Galvaspilsētas Oslo izloksnei, kas ietilpst šajā dialektā, ir neoficiālās 
literārās runas valodas statuss. Arne Vanvīks (Ame Vanvik) raksta: 
"Kas ir standarta austrumnorvēģu izruna? Varētu teikt, ka tas ir tas 
norvēģu valodas izrunas variants, par ko ir runa, ja nekas cits nav 
norādīts. [..] T ā arī ir izruna, kas ir vispazīstamākā gan Norvēģijā, 
gan ārzemēs." 2 ' Tādu izrunu lieto galvaspilsētā Oslo, turklāt arī 
karaliskā ģimene runā austrumnorvēģu dialekta izloksnē. 

3. Šim dialektam izrunas zinā ir līdzība ar trendiešu un ziemelnor-
vēģu dialektiem: p iemēram, visos trijos dialektos, atšķirībā no 
daudzām Rietumnorvēģijas izloksnēm, izmanto līdzskani l\l 

4. Šis dialekts ir tuvs rakstu valodai būkmolam, kas ir visplašāk lietotā 
rakstu valoda (to izmanto apmēram 85% no iedzīvotājiem). 

5. iVlācot norvēģu valodu cittautiešiem ārzemēs un Norvēģijā, par 
pamatu parasti ņem šā dialekta (bieži Oslo izloksnes) izrunu 2 8 

6. Bieži vien cilvēki, runājot ar cita dialekta izlokšņu pārstāvjiem, 
cenšas runāt austrumnorvēģiski. 

Šajā darbā nebūt nav mēģināts izvirzīt šo dialektu (un tā izloksnes) par 
"labāku" vai "pareizāku" par citiem dialektiem. Darba autors, piemēram, 
pats neatbalsta Oslo izloksnes daļēji hierarhisko statusu. Cita dialekta 
izloksnes, piemēram, ir vērtīgas ar to, ka tās ir seniskākas. Cits autors 
varbūt būtu izvēlējies citu dialektu (vai konkrēto izloksni) kā pamatu, 
piemēram, trendiešu dialektu, kas, iespējams, no visiem norvēģu dialek
tiem skaniski ir vistuvākais latviešu literārās valodas fonētiskajai sistēmai. 
Trendiešu dialektā sastopam, piemēram, skaņas, kas atbilst latviešu gra-
fēmu <ķ>, <ģ> un <ņ> apzīmētajām skaņām. Šīs grafēmas tomēr nav 
izmantotas šajā darbā norvēģu īpašvārdu atveidē. 

Atveide uz austrumnorvēģu izrunas bāzes ir attiecināma uz person
vārdiem un vietvārdiem. Rakstot šo darbu, radās jautājums - vai tomēr 
būtu pareizi attiecināt to uz vietvārdiem? 

T ā kā Norvēģijā pareizrunas normas nav, sākumā šķita, ka labākais 
variants varētu būt atveide pēc vietējās izrunas. T o m ē r izrādījās, ka ar to 
saistītas vairākas problēmas. Vairums norvēģu parasti paši nezina tā vai 
cita vietvārda vietējo izrunu, turklāt tā bieži ir visai tāla no rakstības. 

Vanvik, A. Norsk fonetikk. Lydlæren i standard østnorsk supplert med materiale fn 
dialektene. Oslo: Fonetisk institutt, Universitetet i Oslo, 1979 . s. 7 

:* Viens piemērs ir Nilsa Dannemarka "Norvēģu valodas gramatika" (1995) . 
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Šajā darbā ieteikts pamatos balstīties uz vispārējo izrunu. Ar vietvārdu 
vispārējo izrunu saprotam tādu vietvārda izrunu, ko lieto cilvēki, kas 
nedzīvo tajā konkrētajā apvidū. Vispārējā izruna bieži vien ir tuvāka rak
stībai un ir arī ieteicama atveidei latviešu valodā, piemēram, Dypvåg 
/dy:pvo:g/, bet vietējā izrunā /dy.vo:/; Hjerkinn /jerĢin/, bet vietējā izrunā 
/Jærcin/; Meråker /me:roker/, bet vietējā izrunā /mor: ok/; Sauda /sæuda/, 
bet vietējā izrunā /sæua/; Skiptvet /Jiptvet:/, bet vietējā izrunā /jætve/; 
Stoi'd /stord/, bet vietējā izrunā /stu:ren/ Ja atveidē pamatotos uz vie
tējo izrunu, tas arī paplašinātu atdarināmo skaņu skaitu. Nezinot vietējo 
izrunu, pat labs norvēģu valodas zinātājs daudzus vietvārdus nevarētu 
atveidot pareizi un būtu nepieciešams ārkārtīgi plašs vietvārdu saraksts. 
Šāda situācija nebūtu vēlama. Arī vietvārdos tātad pamatā ir ņemta 
austrumnorvēģu izruna. Vietējā izruna tiek ņemta vērā dažos izņēmuma 
gadījumos, kad tā ir tuvāka rakstībai: piemēram, rietumnorvēģu un dien-
vidnorvēģu vietvārdos ir saglabāta burtkopa <rs>, ko citur atveido ar 
<š>. Vietvārda nomenklatūras daļas atveidojums vienmēr balstās uz aus
trumnorvēģu izrunu. Ja avotos ("Norsk stadnamnleksikon" un "Norsk 
uttaleordbok") ir norādīta normalizēta forma, tā ir izmantota šajā darbā. 

4 . Norvēģu valodas alfabēts 

Norvēģu valodas alfabētā ir 29 burti: 
Aa /a:/, Bb /be:/, Cc /se:/, Dd /de:/, Ee /e:/, Ff/ef:/, Gg /ge:/, H h 

/ho:/, Ii /i:/, J j /je:/ vai /jod:/, Kk /ko:/, LI /el:/, M m /em:/, Nn /en:/, 
Oo Ai:/, Pp /pe:/, Qq /ka:/, Rr /ær:/, Ss /es:/, T t /te:/, Uu /*:/, Vv /ve:/, 
W w /dobaltve:/, Xx /eks/, Yy /y:/, Zz /set:/, Æ æ /æ:/, Øø /ø:/, Åå lod 

Agrāk rakstībā izmantoja burtkopu/fø, aa, kas tagad ir aizstāta ar burtu 
O v 

A, å. Sī burtkopa reizumis parādās personvārdos. 
Izmantojot datortehnoloģiju, piemēram, rakstot e-pastu vai rakstiski 

tērzējot globālajā tīmeklī ( W W W ) , kā arī citās situācijās varētu būt neie
spējami izmantot norvēģu alfabēta burtus æ, ø un å. Tādos gadījumos to 
vietā mēdz izmantot burtkopas ae (æ), oe (ø) un aa (å). 
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Norvēģu ortogrāfija precīzāk attēlo vārda skaņu sastāvu nekā angļu, 
franču un dāņu ortogrāfija, bet mazāk precīzi par vācu, somu un latviešu 
ortogrāfiju. Ta s ir tādēļ, ka norvēģu rakstībā līdzās fonētiskajam prin
cipam ir ievērots arī etimoloģiskais princips. 

5 . Fonētikas apskats un atveide 

Lai šis darbs būtu pēc iespējas ērtāk lietojams, tajā ir doti gan atsevišķu 
norvēģu skaņu apraksti, gan norvēģu grafēmu (burtu un burtkopu) sarak
sti ar atveides noteikumiem. 

5.1. Uzsvars un intonācija 

Tāpat kā latviešu valodā, arī norvēģu valodā pārsvarā ir pirmās zilbes 
uzsvars. Izņēmumi bieži vien ir svešvārdi, kuriem uzsvars var atbilst avot-
valodas uzsvaram. Austrumdialekta un trendiešu dialekta izloksnēs bieži 
uzsvars ir uz pirmās zilbes arī svešvārdos. Vārdos ar priedēkļiem be-,for-, 
er-, ge-, kas ir aizgūti no vācu valodas, visos dialektos uzsvars ir uz citas 
zilbes. Atveidotie norvēģu īpašvārdi runājami ar pirmās zilbes uzsvaru 
latviešu valodā. 

Norvēģu valodā ir muzikālais uzsvars un pastāv divējādas tonēmas, 
kas bieži vien var mainīt vārda nozīmi. Tonēmas ir dažādas dažādos 
dialektos un pat izloksnēs. 

Atveidojot norvēģu īpašvārdus, šie suprasegmentā l ie faktori nav 
aktuāli, jo tos nevar atveidot latviešu valodā. 

5.2. Izrunas variantu problēma 

Par spīti norvēģu valodas fonētiskajiem l ikumiem, bieži vārda vai uz
vārda īpašniekam ir savas vēlmes vārda vai uzvārda izrunā: piemēram, rakst
nieks Hjinks (Kinck) gribēja, lai viņa uzvārdu izrunā ar /c/, bet māksli
nieks Kitelsens (Kittelsen) vēlējās, lai viņa uzvārdu izrunā ar IVJ Cilvēki, 
kur iem ir viens un tas pats uzvārds, to var izrunāt dažādi. Māksl inieks 
E. Munks (E. Munch) gribēja, lai viņa uzvārdu izrunātu ar /W, citi cilvēki 
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ar to pašu uzvārdu dod priekšroku izrunai ar /u/ Sajā gadījumā, atveido
jot latviešu valodā, tas nerada problēmas, jo abas minētās skaņas atveido 
ar <u>. 

Arī (priekš)vārdiem pastāv izrunas varianti: piemēram, Gisle /jisle/ 
vai /gisle/, Geir/)æ\v/ vai /gæir/ un Ketil/qe-xiV vai /ke:til/ Tādos gadī
jumos arī latviešu valodā abi varianti būtu pieļaujami, tomēr juridisku 
iemeslu dēļ esam vienu variantu viscaur izvirzījuši par galveno. 

5.3. Patskaņi norvēģu valodā 

Norvēģu valoda ir patskaņiem bagāta. No latviešu literārās valodas fonē
mām divpadsmit ir patskaņi jeb monoftongi 2 9 , norvēģu valodā savukārt ir 
19 patskaņu fonēmu (citos darbos var būt minēts mazliet atšķirīgs skaits). 
Norvēģu valodā ir visas latviešu literāras valodas patskaņu fonēmas, kā 
arī dažas specifiskas labiālas patskaņu fonēmas. 

5.3.1. Patskaņu garuma atveide 
Lai gan norvēģu valodā gariem patskaņiem nav atsevišķu grafēmu kā 

latviešu valodā, vai burtkopu kā, piemēram, somu valodā, tomēr ari nor
vēģu valodā šķir īsos un garos patskaņus. Atveidojot latviešu valodā, to 
kvantitāti (lai arī ne gluži precīzi) ir iespējams saglabāt. Precīzi atveidot 
norvēģu patskaņu garumu nav iespējams, jo šie garie patskaņi nav tik 
gari kā garie patskaņi latviešu valodā. Patskaņu kvantitāte norvēģu valodas 
rakstībā netiek apzīmēta, kaut gan to var lielā mērā, bet ne vienmēr, 
noteikt pēc pozīcijas un uzsvara. 

Patskanis ir garš, ja patskanim seko viens īss līdzskanis, kā arī dažos 
personvārdos, ja patskanim seko mēms <h>, piemēram, Dahl > Dāls/-e. 
Patskanis ir īss, ja patskanim seko divi vai vairāki līdzskaņi, vai garš l īdz
skanis, kā arī dažos vienzilbes vārdos. Patskanis ir īss arī viena <m> priekšā 
vārda beigās. 

Laua A. Latviešu literāras valodas fonētika. R.: "Zvaigzne ABC", 1997 . , 12. lpp.; 
Muižniece L. Latviešu valodas praktiskā fonoloģija. R.: "Rasa ABC", 2002. , 18. lpp. 
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5.3.2. Pusšaurie un pusplatie patskaņi 
Latviešu valodas fonētikā nemēdz šķirt pusšaurus un pusplatus pat

skaņus; gan pusšaurie, gan pusplatie tiek dēvēti par patskaņien ar vidēju 
mēles pacēlumu. Lai aprakstītu norvēģu valodas patskaņus, ir nepiecie
šams tos šķirt. Terminus 'pusšaurs' un 'pusplats' esmu ņēmis no A. Re-
formatska grāmatas "Ievads valodniecībā" 3 0 

5.3.3. Atsevišķu patskaņu atveide 
Atsevišķu patskaņu izruna mēdz atšķirties no kardinālpatskaņiem 3 1 

jeb pamatpatskaņiem. īs iem un gariem patskaņiem norvēģu valodā bieži 
ir dažādas kvalitātes. Apraksts šeit ir dots pēc austrumnorvēģu dialekta 
Oslo izloksnes izrunas. 

Skaņa: Apraksts: Šaja darba 
apzīmē ar 

Atveide 
latviešu valodā 

garš labiāls (vāji noapaļots) šaurs 
priekšējās rindas patskanis 

/y:/ <ī> 

[y] īss labiāls (vāji noapaļots) 
šaurs-pusšaurs priekšējās-vidējās 
rindas patskanis 

lyl <i> 

garš labiāls (stipri noapaļots, 
kā svilpojot) šaurs pr iekšējās-
vidējās rindas patskanis 

/tt:/ <ū> 

w īss labiāls (stipri noapaļots) 
šaurs priekšējās-vidējās rindas 
patskanis 

/«/ <u> 

[i:] garš nelabiāls šaurs priekšējās 
rindas patskanis 

/i:/ <ī> 

[i] īss nelabiāls šaurs-pusšaurs 
priekšējās-vidējās rindas 
patskanis 

/i/ <i> 

, ( ) Retormatskis A. Ievads valodniecībā. R.: "Zvaigzne" 1975. , 424 . lpp. 
5 1 Kardinālpatskaņus var raksturot kā galējus patskaņus, kad mēli velk galējās pozīcijas, 

tomēr neveidojot berzi. 
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Skaņa: Apraksts: Šaja darba 
apzīmē ar 

Atveide 
latviešu valodā 

garš labiāls šaurs pakaļējās 
rindas patskanis 

/u:/ <ū> 

M īss labiāls šaurs-pusšaurs 
pakaļējās-vidējās rindas 
patskanis 

/u/ <u> 

[e:] garš nelabiāls pusšaurs 
priekšējās rindas patskanis 

/e:/ <ē> 

[e] īss nelabiāls pusplats 
priekšējās rindas patskanis 

Id <e> 

īss nelabiāls pusšaurs-pusplats 
vidējās rindas patskanis 

Id <e> 

[0:] garš labiāls pusšaurs priekšējās 
rindas patskanis; tajā pašā 
pozīcijā var būt ari divskanis [øæ] 

lø:l <ē> 

[oe] īss labiāls pusplats priekšējās 
rindas patskanis 

lal <e> 

[0:] garš labiāls pusšaurs pakaļējās 
rindas patskanis; tajā pašā pozīcijā 
var būt arī patskanis [o] 
vai divskanis [00] 

/o:l <o> 3 2, 
izrunājams kā 

garš patskanis 

M īss labiāls pusplats pakaļējās 
rindas patskanis 

loi <o> izrunājams 

kā īss patskanis 
garš nelabiāls pusplats-plats 
priekšējās rindas patskanis; 
tajā pašā pozīcijā var būt arī 
patskanis, kas tuvojas patskanim 
[a:] 

læ:/ <ē> 
izrunājams 

plati 

3 2 Ja latviešu literārajā valoda atsāks lietot grafemu <ō>, lai atzīmētu garo <o> skaņu ka, 
piemēram, vārdā opera, šī skaņa būs atveidojama ar grafēmu <ō>. 
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Skaņa: Apraksts: Šaja darba 
apzīmē ar 

Atveide 
latviešu valodā 

[æ] Iss nelabiāls pusplats-plats 
priekšējās rindas patskanis; 
tajā pašā pozīcijā var būt arī 
patskanis, kas tuvojas patskanim 
[a] 

/æ/ <e> 
izrunājams 

plati 

[a:] garš nelabiāls plats priekšējas 
rindas patskanis; tajā pašā pozīcijā 
var būt arī patskanis [a:] 
(nelabiāls plats pakaļējās rindas 
patskanis) 

/a:/ <ā> 

[a] īss nelabiāls plats priekšējās rindas 
patskanis; tajā pašā pozīcijā var būt 
ari patskanis [a] 

/a/ <a> 

Četri foni ([«:], [m], [oe], [0:]) izraisa sevišķas problēmas, atveidojot 
norvēģu patskaņus latviešu valodā. Tos esmu analizējis fonētiski un sa
līdzinājis ar latviešu valodas patskaņiem, lai varētu noteikt precīzāku 
atveidi latviešu valodā (sk. ievadu un attēlu). 

Līdzās zviedru un dienvidsāmu valodai norvēģu valoda ir viena no 
retajām valodām, kurā ir abi patskaņu pāri /«/, /%:/ un /y/, /y:/ un kur 
tiem ir distinktīva (šķiroša) kvalitāte. 

Piezīmes par [y:] un [y] atveidi 

Ungāru valodas līdzīgās skaņas [y] un [y:] (grafēmas <u> un <u>) 
latviešu valodā atveido ar <i> un <ī> 3 3. Atveidojot no vācu valodas, skaņas 
[y] un [y:] (ar grafēmām <ū> vai <ue> (garš vai īss) un <ūh> (garš)) latviešu 
valodā atveido ar <i>, t. i., <ī> 3 4 

3 3 Ungāru īpašvārdu pareizrakstība un pareizruna latviešu valoda / Sast. E. Sakse, zin. 
kons. Ģ. Mārtone. R.: "Zinātne", 1998. , 68. lpp. 

3 4 Norādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu literārajā 
valodā, III. Vācu valodas īpašvārdi / Sast. L. Ceplītis. R.: "Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas 
izdevniecība", I960. , 1 1 . lpp. 
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Piezīmes par [tr:] un [u] atveidi 

Diskutējams ir jautājums par fonēmu /tr/, /u:/ atveidi latviešu valodā. 
Izolēti fonētiski skatoties, šis fonēmas varbūt vajadzētu atveidot ar 

grafēmām <i> un <I>. Tomēr šeit iesakām atveidi ar grafēmām <u> un 
<ū>. Iemesli tam ir vairāki: 

1. Fonēmas /u/, /a:/ ir priekšējās-vidējās rindas patskaņi un, atšķirībā 
no /y/ un /y:/, nedz artikulāri, nedz, skatoties pēc patskaņu zonām, 
nepārklājas ar latviešu /i/ un /i:/ (sk. attēlu 278. lpp.) . J a /u/, /«:/ 
tiktu atveidotas ar <i>, <ī>, šīs grafēmas būtu pārslogotas, jo tās 
apzīmētu trīs norvēģu valodas fonēmas katra. 

2. Grafēma <u> norvēģu valodā apzīmē četras fonēmas: /u/, /«:/, /u/ 
un /u:/ Nezinot konkrēto vārdu, ir grūti noteikt, kāda izruna ir 
vajadzīga. Turk lā t dažās norvēģu izloksnēs /a/, /tt:/ vietā vienmēr 
ir /u/ un /u:/ 

3. So skaņu tradicionāli no zviedru un norvēģu valodas atveido ar 
grafēmām <u> un <ū> latviešu valodā. Autoram nav izdevies atrast 
nevienu gadījumu, kad skaņas /u/ un /«:/ būtu citādi atveidotas no 
norvēģu un zviedru valodas. 

Piezīmes par [ø:] un [oe] atveidi 

[ce] un [ø:] atveidojami ar <e>, <ē>. Vācu valodā ir l īdzīga skaņa /ø/ 
([ø:] un [ce]) ar grafēmām <ō> vai <oe> (garš vai īss) un <6h> (garš) , 
latviešu valodā to atveido ar <e>, <ē>3: i Ungā ru valodas l īdzīgās skaņas 
<o> [ce] un <6> [ø:] latviešu valodā arī atveido ar <e> un <ē>. Arī atvei
dojot igauņu un somu valodas grafēmas <6> un <6ō>, latviešu valodā 
izmanto grafēmas <e> un <ē> 3 6. 

Norādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu literārajā 
valodā, III. Vācu valodas īpašvārdi / Sast. L. Ceplitis. R.: "Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas 
izdevniecība", I960. , 10. lpp. 

Norādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu literārajī" 
valodā, I. Igauņu valodas īpašvārdi / Sast. S. Raģe. R.: "Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas 
izdevniecība", I960 . , 18 . lpp.; Norādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareiz
runu latviešu literārajā valodā, X. Somu valodas īpašvārdi / Sast. S. Raģe. R.: "Latvijas PSR 
Zinātņu akadēmijas izdevniecība", 1963. , 11 . lpp. 
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Pedeja laika vērojama tendence norvēģu īpašvārdus ar <ø> latviešu 
valodā atveidot ar <o>. Tas nebūtu vēlams vairāku iemeslu dēl: 

1. Atveidojot /ø (:)/ no citām valodām, konsekventi izmanto grafē
mas <e>/<ē> (sk. attēlu 278. lpp.). 

2. Tradicionāli norvēģu īpašvārdu atveidē /ø (:)/ atveido ar <e>/<ē>. 
3. Akustiski norvēģu [ce] un [ø:] ir tuvākas latviešu [e] un [e:] nekā 

latviešu [o] un [o:] (pat daļēji pārklājas) - sk. attēlu 278. lpp. 
4. Ar <o> latviešu valodā pašreizējā pareizrakstībā nevar apzīmēt 

garumu. 

5.3.4. Atsevišķu patskaņu burtu un burtkopu atveide 

Grafema Izruna 
(IPA) 

Grafēma 
latviešu 
valodā 

Piemērs 
Austrum-
norvēģu 

Piemēra atveide 
latviešu valodā 

izruna 
<a> /a/ a Vang iizv /vaņ:/ Vangs 

/a:/ ā Welhaven 
uzv 

/velha:ven/ Velhāvens 

<aa>37 /o:/ o ( ō ) Kaare pv /ko:re/ Kore [..ō..] 
<e>38 /e/ 3 9 e Else v /else/ Else 

/e:/ ē Enebakk 
kom 

/e:nebak/ Enebaka 

<e> /æ/ e Sverre v /svær:e/ Sverre [..ær..] 
bieži r 
priekšā 
<e> /æ:/ ē Bærum /bæ:rum/ Bēruma 
bieži r kom [..æ:r..] 

priekšā 
<i> I'll i Ibsen uzv /ipsen/ Ibsens 

/i:/ I Risør kom /ri:sø:r/ Rīsēra 

Parādās tikai īpašvārdos ar saglabātu senu rakstību. Vecajā dāņu un norvēģu valodas 
ortogrāfijā burtkopa <aa> apzīmēja skaņu lol tādos gadījumos, kad tā izveidojusies no garā 
/a:/ sendāņu un sennorvēģu valodā. Mūsdienu norvēģu valodā kopš 1907 gada šādos 
gadījumos izmanto grafēmu <å>. 

3 8 Vienā gadījumā <e> izrunā /i:/, proti, personas vietniekvārdā dc 'viņi' (/di:/). 
3 9 Neuzsvērtais /e/ starp <n> un <d>, <n> un <1>, <n> un <n>, kā ari starp <s> un <n> ātrā 

runā netiek izrunāts, bet /n/ kļūst zilbisks. Transkribējot latviešu valodā, šis <e> tomēr ir 
paturams. 
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Grafema Izruna 
(IPA) 

Grafēma 
latviešu 
valodā 

Piemērs 
Austrum
norvēģu 
izruna 

Piemēra atveide 
latviešu valodā 

<o>40 IvJ 11 Karoline pv /karu'lirne/ Karullne 
Ai:/ Ū Gol kom /gu:l/ Gūla 
lol O Garborg uzv /ga:rborg/ Garborgs 

4 ( )Oslo 
Norvēģijas galvaspilsētas nosaukums latviešu valodā ir Oslo. Lai gan to norvēģu valodā 

izrunā /ujlu/ vai /uslu/, būtu paturama pašreizējā tradīcija latviešu valodā, jo tas latviešu rak
stos un runā ir ļoti plaši lietots vārds. Autors nav pamanījis nevienu tekstu, kurā īpašvārds būtu 
atveidots citādi nekā Oslo. 

Solveig 
Solveiga ir vārds, kas ienācis Latvijā ar norvēģu rakstnieka Henrika Ibsena lugu "Pērs 

Gints" Runājot par H. Ibsena darbu, nebūtu vēlams pārveidot šo vārdu pēc fonētiskiem 
likumiem (vārda izruna /sudvæi/, fonētiskais atveidojums Sfdveija). "Pērs Gints" ir latviešiem 
varbūt vispazīstamākais norvēģu daiļdarbs (pirmoreiz Latvijā iznācis 1913 . gadā, pirmoreiz 
iestudēts 1922. gadā). Vairāk nekā 20 latviešu rakstnieku ir apcerējuši_Solveigas un Pēra tēmu, 
starp tiem ir Aleksandrs Čaks, Anna Sakse, Vizma Belševica un Ārija Elksne (sakārtotājs 
A. Grāpis. Pērs un Solveiga. Henrika Ibsena motīvs latviešu dzejā. R.: "Zvaigzne ABC", 1996.). 
Šis literārais tēls ir kļuvis tik populārs, ka vecāki ir devuši vārdu Solveiga saviem bērniem. 
Latvijā pirmoreiz vārds dots ne vēlāk kā 1922. gadā, kalendārā pirmoreiz parādās 1936 . gadā. 
Laika posmā no 1945. līdz 1970. gadam vārds Solveiga dots 0 , 1 8 7 % no visām šajā laikā dzi
mušajām sievietēm (Šiliņš K. Latviešu personvārdu vārdnīca. R.: "Zinātne", 1990. , 295 . lpp.). 
Arī mūsdienās šo vārdu dod bērniem, piemēram, 1998 . gadā piedzima četras Solveigas (Vār
dadienu kalendārs 2 0 0 0 . - 2 0 0 3 . R.: "Valsts valodas centrs", 1999. , 5 14 . lpp.). 

14 aptaujāto uzskata, ka norvēģu īpašvārdu vajadzētu atveidot kā Solveiga, kamēr 8 piedāvā 
citu variantu (divi no viņiem min arī tradicionālo variantu kā vienlaicīgi iespējamu). Vairāki 
respondenti apzinās savas izvēles nesaskaņu ar izrunu un pamato šo izvēli ar tradicionalitāti. 
Viens no viņiem pamato savu izvēli šādi: "[Solveiga] tādēļ, ka vārds tādā rakstībā tiek lietots 
jau ilgi", cits: " jo latviešiem arī ir tāds vārds", un līdzīgi. Viens respondents atbild: "Solveiga, 
kad runa ir par Pēru Gintu, bet Sfdveija - pārējos gadījumos" Šāds uzskats būtu atbalstāms. 

Līdzīgs gadījums ir ar citu H. Ibsena lugas varoni, proti, "Leļļu nama" Norit. Ja runa ir 
par H. Ibsena tēlu, būtu jāatstāj Nora, citos gadījumos vēlams atveidot saskaņā ar izrunu 
norvēģu valodā, tātad Nāra. 

Lofoten 
Salu grupas Lofoten nosaukuma atveide ir vēl viens gadījums, kad varētu ņemt vērā tra

dīciju. Tradicionāli šo salu nosaukumu latviešu valodā atveido pēc rakstības. Lofotu salas arī 
ir norādīts kā vienīgais variants "Pareizrakstības un pareizrunas vārdnīcā" (Ceplītis L., Miķel-
sone A., Porīte T . , Raģe S., 9 1 8 . lpp.) Literatūrā sastaptais variants 'Lafodu salas' (K. Bor-
mans, 176 . lpp.) ir neaktuāls un fonētiski nevēlams. 

Lai gan vairākums respondent!! (14) vēlas paturēt tradicionālo Lofotu salas, nav mazums 
arī tādu (8), kas atveido šo vietvārdu tuvāk norvēģu valodas izrunai. Divi respondenti ir atzī
mējuši divus variantus - gan 'Lufutu salas', gan 'Lofotu salas' ar piebildi "..jo tā ir pieņemts" 
Divi respondenti piedāvā savu variantu: Lufutu salas un Lofiitu salas. 

Šajā darbā ieteikts paturēt tradicionālo vārdkopas struktūru, bet patskaņu kvalitāti pietu
vināt norvēģu valodas izrunai: Lufutu salas. Pieļaujams arī variants Lufatene. 
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Grafēma Izruna 
(IPA) 

Grafēma 
latviešu 
valodā 

Piemērs 
Austrum
norvēģu 
izruna 

Piemēra atveide 
latviešu valodā 

<o> /o:/ o(ō) Tove v /to: ve/ Tove [..ō..] 
pirms v 

vai 

viena g 
<u> /«/ 

At:/ 
u 
ū 

Arthur v 
Tuva v 

/afar/ 
/ta: va/ 

Arturs 
Tuva 

<u> 
pirms 

<nk>, 

/u/ u Bjungn kom. /bjurjn/ Bjungna 

<ng>, 
<kk>, 
<k+lidz-
skanis>, 

<m>, 
<nch> 
<y> /y/ 

/y:/ 
i 
ī 

Bygland kom 
Fyresdal kom 

/by glan:/ 
/fy:resda:l/ 

Biglanne 
Flresdāle 

<æ> /æ/ 
/æ:/ 
Id 

e 
ē 
e 

Tysvær kom 
Bærum kom 
Alnæs uzv 

/tys:vær/ 
/bæ: rum/ 

/alnes/ 

Tisvera [..æ..] 
Bēruma [..æ:..] 

Alness 
<ø> løl 

lø:l 
e 
e 

Ørjan v 
Hønefoss 

kom 

/ør: jan/ 
/hø:nefos:/ 

Er jans 
Hēnefosa 

0 

<a> loi 
lo:/ 

o 
o(ō) 

Vågå kom 
Njål i; 

/vog:o/ 
/njo:l/ 

Vogo [..0..0..] 

Njols [..ō.J 
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5.4. Divskani un to atveide 

Reizēm divskani (diftongu) sauc par "divu monoftongu savienojumu 
vienā zilbē" 4 1 . Ņemot vērā gan norvēģu, gan latviešu divskaņus, šāda defi
nīcija būtu vērtējama kā neprecīza. Divskani drīzāk varētu raksturot kā 
slīdošu patskaņu savienojumu vienā zilbē. Pētot norvēģu un latviešu div
skaņus, sonogrammā skaidri varam redzēt, ka "pa ceļam" no viena pat
skaņa uz otru ir vairāki citi patskaņi: piemēram, sonogrammā, pētot nor
vēģu divskaņa <au> izrunu, atklāju, ka to varētu raksturot kā šādu slīdošu 
pāreju: [æceøu]. 

5.4.1. Atsevišķu divskanu apraksts 
[ee] 
Taja paša pozīcija var but arī patskanis [e:] . Šīs skaņas apzīmēšanai 

šajā darbā ir izmantots fonēmas simbols /e:/ Šis divskanis latviešu valodā 
ir atveidojams ar <ē>. 

[øæ] 
Tajā pašā pozīcijā var būt arī patskanis [ø:] . Šīs skaņas apzīmēšanai 

šajā darbā ir izmantots fonēmas simbols /ø:/ Šis divskanis latviešu valodā 
ir atveidojams ar <ē>. 

[oo] 
Taja paša pozīcija var but ari patskanis [D:] vai [o:]. Šīs skaņas apzīmēšanai 

šajā darbā ir izmantots fonēmas simbols /o:/ Šis divskanis latviešu valodā 
ir atveidojams ar <o> ([ō]). 

[aei] 
Ta ja paša pozīcija var but arī skaņu savienojums [æj], it īpaši pirms 

fona [3]. Šīs skaņas apzīmēšanai šajā darbā ir izmantots fonēmas simbols 
/æi/ Sis divskanis latviešu valodā ir atveidojams ar <ei> ([æi]) pirms 
līdzskaņiem un ar <eij> ([aeij]) pirms patskaņiem. 

4 1 Laua A., 25 . lpp.; Reformatskis A. Ievads valodniecībā. 152 . lpp. L L W , 2. sēj., 
365. lpp. 



Fonētikas apskats un atveide 151 

[ cev] 
Tajā pašā pozīcijā var būt ari skaņu savienojums [cej], it īpaši pirms fona 

[s] . Šīs skaņas apzīmēšanai šajā darbā ir izmantots fonēmas simbols /øy. 
Šis divskanis latviešu valodā ir atveidojams ar <ei> pirms līdzskaņiem un 
ar <eij> pirms patskaņiem un vārda beigās. 

[æti] 
Ta jā pašā pozīcijā var būt arī divskani [æø], [aø] un [ceø], kā arī skaņu 

kopas [æv] un ļauļ. Sīs skaņas apzīmēšanai šajā darbā ir izmantots fonēmas 
simbols /æu-/ Kā jau minēts, sonogrammā divskanis parādās kā šāda 
pāreja: [æoeøtr]. Divskanis /æu/ norvēģu valodā tiek apzīmēts ar grafēmu 
<au>, īpašvārdos arī reizēm ar burtkopu <ou>. T ā kā fonēmas pirmie 
trīs komponenti latviešu valodā ir atveidojami ar grafēmu <e>, optimālais 
variants ir divskani atveidot ar <eu>, skaniski tas ir tuvāk norvēģu valodas 
izrunai nekā <au>. Šāds atveidojums ir sastopams arī valodas praksē 4 2 

Samērā liels skaits aptaujāto respondentu (8), lai gan ne vairākums, uz 
vārdu Haugen atveidotu ar <eu>. 

[a i ] 
Taja paša pozīcija var but arī divskanis [a i ] , ka arī skaņu savienojums 

[aj], it īpaši pirms fona [s] . Šīs skaņas apzīmēšanai šajā darbā ir izmantots 
fonēmas simbols /ai/. Šis divskanis pirms l īdzkaņiem latviešu valodā ir 
atveidojams ar <ai>, pirms patskaņiem - ar <aij>. 

[ o v ] 
Taja paša pozīcija arī var but skaņu savienojums [oj], it īpaši pirms 

fona [s] . Šīs skaņas apzīmēšanai šajā darbā ir izmantots fonēmas simbols 
/oi/ Šis divskanis latviešu valodā ir atveidojams ar <oi> pirms līdzskaņiem 
un ar <oij> pirms patskaņiem. 

[ * Y ] 

Taja paša pozīcija var but arī divskanis [uy]. Norvēģu valoda šo divskani 
izmanto ļoti reti. Šīs skaņas apzīmēšanai šajā darbā ir izmantots fonēmas 

4 2 Piemēram, enciklopēdija "Planēta" un Latvijas Padomju enciklopēdijā. 
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simbols /ui/. Šis divskanis latviešu valoda ir atveidojams ar <ui> pirms 
līdzskaņiem un ar <uij> pirms patskaņiem. 

Grafēma Izruna 
(IPA) 

Grafēma 
latviešu Piemērs 

Austrum
norvēģu 

Piemēra atveide 
latviešu valodā 

Izruna 
(IPA) 

valodā izruna 

Piemēra atveide 
latviešu valodā 

<ai> /ai/ ai Aina v /aina/ Aina 
aij* Kai v /kai/ Kaijs 

<au> /æu/ eu Haugen uzv /hæugen/ Heugens 
[..æu..] 

<ei> /æi/ ei Eirik v /æirik/ Eiriks [æi..] 
eij* Tarje i v /tarjæi/ Tarje i js [..æ..] 

<eg> 4 3 /æi/ ei regne /ræine/ 'līt' 
<oi>, /oy/ oi Boyson uzv /boyson/ Boisons 
<oy> 

oij* Roy v /roy/ Roijs 
<ui> /«v/ 

m' 

ui Hui uzv /huy/ 'kliedziens' 
<øy> /øy/ ei, Øystein v /øys tein/ Eisteins 

eij* Magerøy s /ma:gerøy/ Māgere i ja 

* Pirms patskaņiem un varda beigas. 

Norvēģu īpašvārdos arī sastopama burtkopa <ie>, taču to neizruna 
kā divskani, bet kā /i/ vai /i:e/ 4 4. 

4 3 Tikai izņēmumos; šajā darbā vietvārdos visas burtkopas <eg> ir atveidotas ar <eg> ari 
latviešu valodā. 

4 4 Problemātiska ir pazīstamā norvēģu komponista Eduarda Griga (Edvard Grieg) uzvārda 
atveide latviešu valodā. Tradicionāli šis vārds tiek atveidots ar <ī> oriģināla burtkopas <ie> 
vietā. Tas saskan ar vācu īpašvārdu atveides principiem (Norādījumi par citvalodu īpašvār
du pareizrakstību un pareizrunu latviešu literārajā valodā, III. Vācu valodas īpašvārdi / Sast. 
L. Ceplītis. R.: "Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība", I960 . , 7 lpp.), bet ne ar šī 
uzvārda izrunu norvēģu valodā. Norvēģi komponista uzvārdu izrunā /grig/, tātad ar īso 
/i/ Vai ievērot tradīciju un atstāt garo /? Kā rīkoties, ja arī citiem mazāk pazīstamiem nor
vēģiem ir tāds pats uzvārds? Rakstībā atšķirība nebūtu tik liela kā, piemēram, starp Oslo un 
Ušīa. Būtu pareizāk rakstīt norvēģu komponista uzvārdu ar īso /, tātad Edvards Griņs. 
Tradīcijas labad pagaidām būtu vēl pieļaujama rakstība ar garo f kā variants, bet, runājot par 
citiem norvēģiem, (piemēram, dzejnieku Nordabl Grieg, izdevēju Harald Grieg), uzvārds 
atveidojams tikai ar īsu Saskaņā ar izrunu norvēģu valodā komponista vārds latviešu valo
dā būtu jāatveido kā Edvards, nevis Eduards. 
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5.5. Līdzskaņi norvēģu valoda 

5.5.1. Līdzskaņu dubultojums 
Līdzskaņu dubultojums norvēģu valodā norāda ne tikai uz iepriekšējā 

patskaņa īsumu, bet arī uz līdzskaņa garumu. T ā kā līdzskaņa garumam 
norvēģu valodā nav distinktīvas (šķirošas) funkcijas, šim faktam reti kad 
pievērš uzmanību norvēģu valodnieki. Mācot norvēģu valodu, autors ir 
novērojis, ka l īdzskaņu garumam ir diezgan liela nozīme ortoēpijā. 
Atveidojot norvēģu īpašvārdus, norvēģu līdzskaņu garums būtu paturams 
tur, kur to pieļauj latviešu pareizrakstība. 

Saskaņā ar latviešu literārās valodas rakstības normām 4 ' latviešu atvei-
dojumos patskaņu priekšā paturami tikai līdzskaņu /, m, n, r dubultojumi 
(<ļ> un <ņ> dubultojums nav aktuāls norvēģu īpašvārdu atveidē) . C i 
tos gadījumos līdzskaņus nedubulto. 

Eidsvoll kom /æidsvol:/ Eidsvolla 
Drammen kom /dram:en/ Drammene 
Finnøy kom /fin:øy/ Finneja 
Borre kom /bor:e/ Borre 

T ā kā pāreja starp gariem un īsiem līdzskaņiem norvēģu valodā ir 
diezgan nenoteikta, tad jautājums par norvēģu līdzskaņu kvantitātes 
atveidi latviešu valodā ir visai sarežģīts. 1972. gadā Arne Vanvīks eksperi
mentēja ar konsonantu kvalitāti austrumnorvēģu izrunā. Viņš izmantoja 
tikai vienu informantu. Viņa vidējie rezultāti bija 0,17 sek. īsiem līdzska
ņiem un 0,25 sek. - gariem l īdzskaņiem 4 6 Apšaubīju viņa rezultātus un 
mērīju divu skaneņu (/n/ un IV) garumu dažādās pozīcijās norvēģu valodā, 
kā jau minēts, izmantojot divus informantus. Manā mērī jumā vidējā at
šķirība starp īsiem un gariem līdzskaņiem izrādījās daudz lielāka (n -
0,14 sek. un 0,27 sek., / - 0,14 sek. un 0,24 sek.). T ā kā esmu izmērījis 
tikai divu skaneņu garumu, tad pieļauju iespēju, ka mūsu rezultātu atšķi
rību varētu izskaidrot ar kvantitātes atšķirībām starp troksneņiem un 
skaneņiem. 

Sk. šīs grāmatas pirmo daļu. 
4 6 Vanvik, A. Norsk fonetikk. Lydlæren i standard østnorsk supplert med materiale fri 

dialektene. Oslo: Fonetisk institutt, Universitetet i Oslo, 1979. , 46 . lpp. 
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Inl 
Starp garu un īsu patskani: 
viaņe /ma:ne/ 'skubināt' Vidējais /n/ garums: 0,14 sek. (variē no 0,11 

līdz 0,15 sek.). 
Vārda beigās: 
Wergeland /værgelan/ Vidējais /n/ garums: 0,19 sek. (variē no 0,12 

līdz 0,23 sek.). 
Starp diviem īsiem patskaņiem: 
lande /lan:e/ 'nolaisties' Vidējais /n/ garums: 0,27 sek. (variē no 0,18 

līdz 0,36 sek.). 

IV 
Starp garu un īsu patskani: 
måle /mode/ 'mērīt ' Vidējais IV garums: 0,14 sek. (variē no 0,11 līdz 

0,16). 
Starp īsu patskani un līdzskani: 
Bjølsen /bjølsen/ Vidējais IV garums: 0,15 sek. (variē no 0,11 sek. 

līdz 0,21 sek.). 
Ulvik /ulvi:k/ Vidējais IV garums: 0,22 sek. (variē no 0,20 sek. līdz 

0,27 sek.). 
Vārda beigās: 
Voll vai Vold No\:l Vidējais IV garums: 0,24 sek. (variē no 0,20 sek. 

līdz 0,29 sek.). 
Starp diviem īsiem patskaņiem: 
pille /pil:e/ Vidējais IV garums: 0,24 sek. (variē no 0,22 sek. līdz 

0,27 sek.). 
Diez vai varētu būt šaubas par to, ka, atveidojot dubultotus skaneņus 

starp diviem īsiem patskaņiem, vajadzētu atstāt dubultojumu arī latviešu 
valodā. Sarežģītāki ir tie gadījumi, kad līdzskanis nav ne izteikti īss, ne 
garš, piemēram, uzvārda Wergeland gadījumā: /n/vārda beigās (rakstībā 
<nd>) caurmērā ir 0,19 sekunžu garš atšķirībā no īsā IvJ (vidēji 0,14 sek.) 
un garā Inl (vidēji 0,27 sek.). 

Kamēr šo līdzskaņu garumi nav izpētīti norvēģu valodā, jāiztiek ar 
pagaidu ie te ikumiem norvēģu skaneņu kvantitātes atveidei latviešu 
valodā. Vienkāršākais veids būtu atveidot saskaņā ar norvēģu rakstību. 
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Kur norvēģu valodā dubulto skaneņus, tur atstāj dubultojumu arī latviešu 
valodā. Par dubultojumiem uzskatāmas ne tikai burtkopas <11>, <mm>, 
<nn>, <rr>, bet arī burtkopas <nd> un <ld>, kad /d/ ir asimilējies ar l\l 
Tas attiecas arī uz gadī jumiem, kad dubultojums ir vārda beigās, lai gan, 
atveidojot latviešu valodā, skanenis varētu iznākt garāks latviešu valodā 
nekā norvēģu valodā (sk. Wergeland un Voll). Iesacīt atveidi ar īsu skaneni 
šādos gadījumos būtu tikpat neprecīzi un apgrūtinātu atveidi nepietie
kamas konsekvences dēl. Atsevišķās vietās vietvārdu sarakstā atrodami 
vietvārdi, kas ir atveidoti citādi saskaņā ar vietējo vai vispārējo izrunu. 

5.5.2. Norvēģu valodas līdzskaņu apraksts 
Šeit ir raksturotas norvēģu valodas skaņas pēc artikulācijas veida atbil

stoši (dienvid-) austrumnorvēģu (bieži arī trendiešu un ziemeļnorvēģu) 
dialekta izrunai. 

Slēdzeni 
»— 

Slēdzenis ir līdzskanis, kas rodas, ja kāds aktīvs runas orgāns, tuvojoties 
kādam pasīvam runas orgānam, noslēdz eju izelpojamai gaisa plūsmai. 
Pēc tam pēkšņi seko aktīva runas orgāna atraušanās no pasīvā runas 
orgāna 4 7 

Bilabialie slēdzeni 
j — 

Bilabialie slēdzeņi tiek izrunāti ar abām lūpām. 
Skaņa: Apraksts: Šaja darba 

apzīmē ar 
Atveide 

latviešu valodā 

[p] nebalsīgs neaspirēts bilabiāls 
eksplozīvs slēdzenis 

/ P / <p> 

[p h] nebalsīgs aspirēts bilabiāls 
eksplozīvs slēdzenis 

V <p> 

[b] balsīgs bilabiāls eksplozīvs 
slēdzenis 

Ihl <b> 

[m] balsīgs bilabiāls nazāls slēdzenis Iml <m> 

Laua A. Latviešu literāras valodas fonētika. R.: "Zvaigzne ABC", 1997. , 30. lpp. 
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Laminoalveolarie slēdzeni 
,— 

Laminoalveolarie slēdzeņi tiek izrunāti ar mēles priekšējo daļu (lami
na) (tomēr ne ar mēles galu) kā apakšējo artikulatoru un ar alveolām kā 
augšējo artikulatoru. Norvēģu valodas austrumnorvēģu dialekta lamino
alveolarie slēdzeņi ir līdzīgi latviešu valodas apikāli dentāliem slēdzeņiem. 

Skaņa: Apraksts: Šaja darba 
apzīmē ar 

Atveide 
latviešu valodā 

M nebalsīgs neaspirēts 
laminoalveolārs eksplozīvs 
slēdzenis 

1x1 <t> 

[ŗ h] nebalsīgs aspirēts laminoalveolārs 
eksplozīvs slēdzenis 

Itl <t> 

[<]] balsīgs laminoalveolārs 
eksplozīvs slēdzenis 

Idl <d> 

[ņ] balsīgs laminoalveolārs 
nazāls slēdzenis 

/n/ <n> 

Apikāli postalveolārie (retrofleksie) slēdzeni 
Apikāli postalveolārie slēdzeņi tiek izrunāti ar mēles galu (apex, apicis) 

kā apakšējo artikulatoru un ar vietu aiz alveolām (postalveoli) pie cietajām 
aukslējām kā augšējo artikulatoru. Šīs skaņas sauc ari par retrofleksiem 
(no latīņu val. retroflexere 'locīt atpakaļ', jo mēle tiek atlocīta uz aizmu
guri). Retrofleksie slēdzeņi rodas, 1x1 sadursmē ar It/, Idl vai Inl, 1x1 ska
ņai zūdot un otrajai skaņai pārvēršoties kvalitatīvi (laminoalveolārs —• 
apikopostalveolārs slēdzenis). Atveidojot šīs skaņas, būtu paturamas skaņu 
kopas <rt>, <rd> un <rn>, lai gan tuvāk izrunai būtu atveidot ar <t>, <d> 
un <n>. Iemesli tam ir vairāki. Skaņu pāriem <t>, <[>; <d>, <cļ>; <n>, <ir> 
ir distinktīva (šķiroša) kvalitāte norvēģu valodā, un latviešu valodā šo 
retroflekso skanu nav. Retrofleksās skanas ir cieši saistītas ar burtu <r> un 
nerodas citās pozīcijās. Retrofleksīvas skaņas turklāt arī cilvēku apziņā ir 
saistītas ar skaņu 1x1, tas parādās, piemēram, ja cilvēks grib kādu vārdu 
skaidri izrunāt, kā arī, ja viņš runā ļoti augstā stilā - tad ir dzirdamas skaņu 
kopas <rt>, <rd> un <rn>. Dienvidnorvēģu un rietumnorvēģu dialektos 
skaņu kopas <rt>, <rd> un <rn> vienmēr tiek izrunātas kā IxxJ, Ixdl, /rn/ 
Vēl var minēt, ka, rakstot ar burtkopām, tiek saglabāts grafiskais tēls. 
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Skaņa: Apraksts: Šaja darba 
apzīmē ar 

Atveide 
latviešu valodā 

M nebalsīgs neaspirēts 
apikopostalveolārs eksplozīvs 
slēdzenis 

N <rt> 

[th] nebalsīgs aspirēts 
apikopostalveolārs eksplozīvs 
slēdzenis 

N <rt> 

[<U balsīgs apikopostalveolārs eksplozīvs 
slēdzenis 

<rd> 

tai balsīgs apikopostalveolārs nazāls 
slēdzenis 

V <rn> 

Dorsopalatālie slēdzeni 
Dorsopalatāl ie slēdzeņi tiek izrunāti ar mēles vidējo daļu (dorsum) kā 

apakšējo artikulatoru un ar cietajām aukslējām (palatum) kā augšējo arti
kulatoru. Daži norvēģu fonētiķi šos līdzskaņus apzīmē ar fonētiskām 
zīmēm, kas atbilst tām skaņām, kuras apzīmē latviešu grafēmas <ķ>, <ģ> 
un <ņ>. Jāuzsver, ka šo līdzskaņu izruna nav gluži tāda kā latviešu l īdz
skaņiem, ko apzīmē ar tām pašām fonētiskām zīmēm. Lai apzīmētu šos 
norvēģu dorsopalatālus slēdzeņus, šeit piedāvāju šādu fonētisko tran
skripciju: [k'], [ k h ] , [ g ' ] , [rj1]. Daži norvēģu fonētiķi uzskata, ka latviešu 
skaņas [c], [}], [n], [X], kam atbilst grafēmas <ķ>, <ģ>, <ņ> un <ļ>, starp
tautiskajā transkripcijā vajadzētu apzīmēt ar [t], [d], [ņ] un [ļ] - kā dor-
soprepalatālas skaņas. Šāds uzskats nebūtu atbalstāms. 

Skaņa: Apraksts: Šaja darbā 
apzīmē ar 

Atveide 
latviešu valodā 

[k] nebalsīgs neaspirēts dorsopalatāls 
eksplozīvs slēdzenis 

IYJ <k> 

[k h ] nebalsīgs aspirēts dorsopalatāls 
eksplozīvs slēdzenis 

IYJ <k> 

[g'] balsīgs dorsopalatāls eksplozīvs 
slēdzenis 

<g> 

balsīgs dorsopalatāls nazāls slēdzenis /r/ <ng> 
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Dorsovelarie slēdzeni 
— . . . • , — 

Dorsovelarie slēdzeņi tiek izrunāti ar mēles vidējo daļu (dorsum) kā 
apakšējo artikulatoru un ar mīkstajām aukslējām (velum) kā augšējo arti
kulatoru. 

Skaņa: Apraksts: Šaja darba 
apzīmē ar 

Atveide 
latviešu valodā 

M nebalsīgs neaspirēts dorsovelārs 
eksplozīvs slēdzenis /y <k> 

[k"l nebalsīgs aspirēts dorsovelārs 
eksplozīvs slēdzenis IVI <k> 

[fi] balsīgs dorsovelārs eksplozīvs 
slēdzenis <g> 

M balsīgs dorsovelārs nazāls slēdzenis <ng> 

Piezīme par /ņ/ 
Vairumam šīs skaņas atveide no norvēģu valodas latviešu valodā neiz

raisa problēmas. Parasti šī skaņa gan norvēģu, gan latviešu valodā tiek 
izrunāta, lasot grafēmas <ng> un <nk>. Atšķirībā no latviešu valodas, kad 
<n> izrunā kā [rj] pirms <g>, norvēģu valodā pēc [rj] <g> netiek izrunāts 
(izņēmums ir daudzas rietumnorvēģu izloksnes); <nk> izrunā tāpat kā 
latviešu valodā. Norvēģu valodā skaņa [rj] vēl parādās, lasot burtkopu 
<gn>, latviešu valodā šī burtkopa ir atveidojama ar <ngn> (dažiem viet
vārdiem ir fakultatīvs variants ar <gn> saskaņā ar vietējo izrunu). 

Spraudzeni 
Spraudzenis ir līdzskanis, kas rodas, ja kāds aktīvs runas orgāns, tuvo

joties kādam pasīvam runas orgānam, pilnīgi nenoslēdz eju elpas plūsmai, 
bet veido spraugu, kurai plūst cauri gaiss. J a gaiss plūst cauri pa spraugu 
mēles vidusdaļā, to sauc par mediālu spraudzeni, bet ja gaiss plūst pa 
mēles sānu daļu - par laterālu spraudzeni 4 8 

Vibrantu austrumnorvēģu dialektā nav. Latviešu [r] vietā ir divi v ien-
piesitiena spraudzeni - fliks un flaps. 

4 8 Laua A. Latviešu literārās valodas fonētika. R.: "Zvaigzne ABC", 1997 . , 3 1 . lpp. 
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Frikatīvos spraudzeņus izrunā, gaisam beržoties šaurā ejā starp satu
vinātiem runas orgān iem 4 9 

Aproksimants ir spraudzenis, kura berze nav dzirdama. 

Skaņa: Apraksts: Šaja darba 
apzīmē ar 

Atveide 
latviešu 
valodā 

Fliks 
[r] balsīgs apikoalveolars vienpiesitiena 

spraudzenis (fliks, saukts arī par tapu) Iri <r> 
Flaps 
w balsīgs apikopostalveolārs retroflekss 

vienpiesitiena spraudzenis (flaps) 
III <1> vai <rl> 

atkarībā no 
rakstības 
norvēģu 
valodā 

Frikatīvi 
[f] nebalsīgs labiodentals frikativs 

spraudzenis IV <f> 
[s] nebalsīgs laminoalveolārs mediāls 

frikativs spraudzenis Is/ <s> 
[J] nebalsīgs postalveolārs mediāls 

frikativs spraudzenis l\l <š> 

fe] nebalsīgs dorsopalatāls mediāls 
frikativs spraudzenis l9l <hj> 

[hj nebalsīgs glotāls frikativs spraudzenis Ihl <h> 
Aproksimanti 
H balsīgs labiodentals aproksimants 

spraudzenis lvi <v> 
[1] balsīgs laminoalveolārs laterals 

aproksimants spraudzenis IV <1> 

M balsīgs apikopostalveolārs laterals 
aproksimants spraudzenis IV <1> 

Dl balsīgs dorsopalatāls aproksimants 
spraudzenis i)i <j> 

Svešvārdu vārdnīca. Red. D. Guļevska. R.: "Apgāds Norden", 1996. , 245 . lpp. 
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Piezīme par [J] 

Vairākās burtkopas izrunā kā [J]. Burtkopu <rs> asimilācijas dēļ izrunā 
kā latviešu <š>. Ari zviedru valodā šo burtkopu izrunā līdzīgi, bet zviedru 
īpašvārdu atveides ieteikumos agrāk ir rekomendēts atveidot to latviešu 
valodā pēc rakstības. Tas tika pamatots ar to, ka [rs] ir labskanīgāks par 
[I] un ka ar šādu atveidojumu vārdu būs vieglāk identificēt 3 0 Pirmajam 
argumentam var iebilst, ka īpašvārdu atveide latviešu valodā ir fonētiska 
un tādēļ tāds estētisks princips kā atveidojuma labskanīgums nebūtu 
jāņem vērā. Turklāt citu burtkopu (<sch>,<sj>, <sk>, <stj>) atveidei tomēr 
ir ieteikts Savukārt identificēšanas atvieglošanai tādos gadī jumos 
noteikti būtu jānorāda oriģinālrakstība iekavās. 

Būtu diskutējams, vai varētu pieļaut kompromisa variantu, atveidojot 
burtkopu rs ar <rš>, kas tomēr ir labāk par ortogrāfisku atveidi. Šādu 
atveidi agrāk ieteikusi Ineta Balode 3 1 Šķiet, ka labāk tomēr pilnībā ievē
rot fonētisko principu un atveidot minēto zviedru un norvēģu burtkopu 
ar grafēmu <š>. Praksē šādu atveidi dzird Zviedrijas radio raidījumos 
latviešu valodā: piemēram, Zviedrijas premjerministra uzvārdu Persson 
latviešu valodā izrunā /pæ:Jons/ Šajā darbā norvēģu valodas burtkopa 
<rs> ir atveidota ar <š>. Atkāpes šajā darbā sastopamas vietvārdos, ja 
attiecīgās vietās izloksnē nav šīs asimilācijas. 

Piezīmes par [c] 

Norvēģu valodā [c] izrunā tur, kur rakstīts <kj>, <tj>, <k> pirms <i>, 
<y>, <ei>. Kaut gan latviešu literārajā valodā arī ir šāds līdzskanis (latviešu 
fonētiskajā transkripcijā to apzīmē ar simbolu [ x ] ) , atveide no norvēģu 
valodas tomēr ir problemātiska vairāku iemeslu dēļ: 

1. Latviešu valodā nav atsevišķas grafēmas šī līdzskaņa apzīmēšanai. 
2. Latviešu literārajā valodā fonēma /c/ ir fakultatīva, un tikai daļa 

valodas lietotāju to lieto savā runā. 
3. Daži norvēģi /c/ vietā izmanto fonēmu l\l. It īpaši tas attiecas uz 

Elsberga S. Zviedru īpašvārdu atveide latviešu valodā // L V K J 2 1 . laidiens. R.: "Avots" 
1985 . , 1 1 0 . lpp. 

M Balode I. Zviedru īpašvārdu atveide latviešu valodf problēmas un risinājumi. R.: 
Nepublicēts raksts. 11 . lpp. 
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jaunāko paaudzi lielajās pilsētās, izņemot Bergenu, kur tendece ir 
pretēja, proti, daži jaunieši / ] / vietā izrunā /Ģ/. Turklāt jāpiebilst, ka 
[c] ir pēdējais fons, kas parādās austrumnorvēģu bērnu runā - tikai 8 -
9 gadu vecumā 3 2 . Šīs tendences varētu būt viens no iemesliem, kāpēc 
daudzi no respondentiem ir izvēlējušies variantu <š> vai kombināciju 
<šj>. Dzīvas valodas ir mainīgas un, ja šeit ieteikts atveidot /Ģ/ ar <hj>, 
tas vēl nenozīmē, ka tā vajadzētu palikt uz visiem laikiem. Pēc dažiem 
gadu desmitiem šī skaņa varētu izzust austrumnorvēģu lielākās daļas 
runā un būtu tad atveidojama ar <š>. 

4. Dažās zviedru izloksnēs (piemēram, Somijas zviedru valodas izlok
snēs) zviedru literārās valodas /c/ vietā tiek izrunāta fonēma 
kam latviešu valoda atbilst grafēma <č>. Šadu atveidi ir ieteikusi 
arī Solveiga Elsberga. Skaņa /q/ diemžēl ne tikai no zviedru valo
das, bet arī no norvēģu valodas latviešu valodā bieži tiek atveidota 
ar grafēmu <č>. Tas varētu būt izskaidrojums tam, kāpēc daži 
respondenti ir izvēlējušies nevēlamo variantu <č>. 

E. Blese, rakstot par citvalodu skaņu transkribējumu latviešu valodā, 
nešķir vācu valodas fonēmas lyJ un /Ģ/ , bet pēc piemēriem ir skaidrs, ka 
abos gadījumos skaņa latviešu valodā bija atveidojama ar <ch> 5 3 

Vācu valodas /c/ skaņas L. Ceplīša ieteikta atveide ir latviešu grafēma 
<h> 5 4. N e grafēma <č>, ne grafēma <h> neatspoguļo skaņu / Ģ / Ineta 
Balode nepublicētajā rakstā "Zviedru īpašvārdu atveide latviešu valodā: 
problēmas un risinājumi" 5 5 iesaka /c/ atveidot latviešu valodā ar <ķ>. Lai 
gan tas precīzi neatbilst šīs skaņas izrunai, tas tomēr ir tuvāk skanēju
mam zviedru valodā nekā <č>. Turk lā t atveide ar <ķ> vizuāli ir tuvāk 
oriģinālam. T o m ē r jānorāda, ka artikulācijas veids atšķiras. 

Latviešu grafēmai <ķ> atbilstošā skaņa [cp 6 arī ir sastopama dažās nor
vēģu izloksnēs tajās pozīcijās, kad citās izloksnēs ir skaņa / Ģ / Tomēr , 

5 2 Vanvik, A. Norsk fonetikk. [..] Oslo: Fonetisk institutt, Universitetet i Oslo, 1979 . 
40 . lpp. 

5 3 Blese E. Norādījumi latviešu pareizrakstībā. R.: Pedagoģisko rakstu apgādniecība, 
1941 . , 7 lpp. 

5 4 Norādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu literārajf 
valodā, III. Vācu valodas īpašvārdi / Sast. L. Ceplītis. R.: "Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas 
izdevniecība", I960 . , 16 . lpp. 

Balode I. Zviedru īpašvārdu atveide latviešu valodā: problēmas un risinājumi. R: 
Nepublicēts raksts. 
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Piezīme par [h] 

Daži valodnieki šo skaņu sauc par nebalsīgu patskani, atbilstoši pat
skanim, kas /h/ seko. Šo skaņu latviešu valodā bieži sauc par dvesmas 
skanu. 

5.5.3. Atsevišķu līdzskaņu burtu un burtkopu atveide 

Grafēma Izruna 
(IPA) 

Grafēma 
latviešu 
valodā 

Piemērs 
Austrum
norvēģu 
izruna 

Piemēra atveide 
latviešu valodā 

B 
<b> /b/ b Bergen p /bærgen/ Bergena 
<bb> /b:/ b Stabbursdalen 

ieleja 
/stab:ti[-
daden/ 

Stabušdālene 

C 
<c> /s/ 

Dd 
S 

k 
Cecilie v 
Camilla v 

/ses'i:lie/ 
/kamilra/ 

Sesllije 
Kamilla 

<cc> /k:/ k Rebecca v /re'beka/ Rebeka 
<ch> M k Christine v /kristi :ne/ Kristīne 
<ch>* l\l š Charlotte v /Jar'lote/ Šarlote 
<ck> Dd k Jannicke v /jan:ik:e/ Jannike 
<sch> l\l š Schweigaard 

uzv 
/Jvæigo:r/ Šveigors 

* Aizguvumos no franču valodas. 

, r' Ter je Matīasens (Teije Mathiassen) grāmata "A Short Grammar of Latvian" apzīmē 
burtu <ķ> ar skaņas simbolu [t] (22. lpp.). 

atveidojot norvēģu īpašvārdus, /c/ vēlams atdarināt ar burtkopu <hj>. 
Izrunājot šo burtkopu vārdā, veidojas skaņa, kas atbilst fonēmai /c/ Sāda 
prakse ir bijusi ari padomju laikā norvēģu īpašvārdu atveidē, un būtu 
ieteicams tā ari turpināt. Zviedru valodas skaņa, ko apzīmē ar to pašu fonē
tisko simbolu, latviski atveidojama ar <š>. 
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Grafēma Izruna 
(IPA) 

Grafēms Austrum Piemēra atveide 
latviešu valodā 

Grafēma Izruna 
(IPA) latviešu Piemērs norvēģu 

Piemēra atveide 
latviešu valodā 

Izruna 
(IPA) valodā izruna 

Piemēra atveide 
latviešu valodā 

D 
<d> /d/ d Dina v /di:na/ Dina 
<dd> /d:/ d Hedda v /hedra/ Heda 
<ld>57 11 Vold uzv /vol:/ Volls 
<nd>59 ln:l nn Sortland kom /suļjan:/ Surtlanne 
<rd> /qV rd Tordis v /tucļis/ Turdisa 
<rd> lvi r Eidfjord kovi /æidfju:r/ Eidfjūra [æi..] 
pēc gara 
patskaņa 

<dt> /t:/60 t Fridtjof v /fritijof/ Fritjofš 
<d> vārda /-/ Harstad kom /hajta/ Hašta/ 
beigās *Haštade 
pēc 
patskaņa 

F 
<f> IV f Fredrik v /fredrik/ Fredriks 
<ff> ÆI f Steffen v /stef: en/ Stefens 

G 6 1 

S Gol kom /gu:ļ/ Gula 

<gg> lg:l g Galdhøpiggen k /gahhø:-
pig:en/ 

Galhēpigens 

<gi> Ņ Giske kom /jiske/ Jiske 

<gy> ljyl ji Gyl apdz. v. /jyl/ Jīla 
<gei> /jæi/ jei Geilo 6 2 kom /jæilu/ Jeilu (nelok.) 

[..æi..] 

, 7 Ir izņēmumi, piemēram, pilsētas nosaukumā: Molde <ld> tiek izrunāts, tas atveidojams Molde. 
5 H Ir notikusi progresīva asimilācija Id > II. 
5 9 Ir izņēmumi, p iemēram, komūnas nosaukumā: Lindesnes <nd> tiek izrunāts, tas 

atveidojams Lindesnēse. 
6 0 Ir notikusi regreslva asimilācija dt > t:. 
6 1 Vē l <gi> var Dūt /ji/, kā vārdā giro 'norēķinu sistēma', bet šāda izruna nav sastopama 

īpašvārdos. 
6 2 Aptaujā tika jautāts par šā vārda atveidi latviešu valodā. Bija 12 atbilžu ar 'Geilo' vai 

'Geilu\ bet 11 - ar 'Jeilo' vai 'Jeilu'. 
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Grafēma Izruna 
(IPA) 

Grafēma 
latviešu 
valodā 

Piemērs 
Austrum
norvēģu 
izruna 

Piemēra atveide 
latviešu valodā 

<g)> /)/ j Gjøvik kom /jø:vi:k/ Jēvīka 
<-(e)ig> 
dažreiz 

Iii i Rannveig v /ramvei/ Rannveija 
[..æi..] 

> c l i Li t i 

beigās 

<gn> / ! ] / ngn Mangne 6 3 v /manne/ Mangne 
<ng> /r/, /ŗj:/ n g Grong kom /grorj:/ Gronga 

<gl>, 
<lg> 
dažos 
gadīju
mos 

/]/,/!/ 1 Fuglehuk bāka /fri:ļehti:k/ Fūlehūka 

H 
<h> /h/ h Hans v /hans/ Hanss 
<hj> /j/ j Hjalmar v /jalmar/ Jalmars 
<hv> Nl V Hvasser s /vasser/ Vasere 
<hr> Id r Hroar v /ru:ar/ Rūars 

J 
<j> 1)1 j Jessheim kom /jes:hæim/ Jesheima [..æi..] 

K 
<k> IW k Klæbu kom. /k[æ:bu/ Klebu (nelok.) 

[..æ..] 
<kk> lk:l k Bakken uzv /bak:en/ Bakens 
<h>M /ci/ hji Kirkenes kom /cirkene:s/ Hjirkenēse 
<kj> /c/ hj Kjell ø / ?el:/ Hjells 
<ky> l9yl hji Kyrkjebø uzv /GyrGebø:/ Hjirhjebē 

(nelok.) 
<kei> Icæil hjei Keipen k /Gæipen/ Hjeipens [..æi..] 

Aptaujā tika jautāts par šā vārda atveidi latviešu valodā. Bija 18 atbilžu ar 'Magne', viena ar 
'Magnis' un tikai trīs ar izrunai visatbilstošāko 'Mangne' 

f A Izņēmums ir uzvārds 'Kittelsen' /kit:elsen/. Tas latviešu valodā jāatveido kā Kitelsens. 
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Grafēma Izruna 
(IPA) 

Grafēma 
latviešu 
valodā 

Piemērs 
Austrum
norvēģu 
izruna 

Piemēra atveide 
latviešu valodā 

<kei> 
citvalodu 

cilmes 
vārdos 

/kei/ kei Kautokeino kom /kæutukæinu/ Keutukeinu 
[..æu..æi..] 
(nelokāms 

samu cilmes 
īpašvārds) 

<ski> /Ii/ ši Skiptvet kom /fip:tvet/ Šiptveta 
<skj> l\l š Skjåk kom /Jo:k/ Soka [..ō..] 
<sky> ši Skytteren uzv /Jy:t:æn/ Siterens 
<skei> 

/jei/ 
šei Skei 

daudzi 
/}æi/ 

vietvārdi 

Sei [..æi] 
(nelok.)/ 

v 

*Seija 
<skøy> /Jøy/, 

/skøy/ 
šei, 
skei 

Skøyen pd /skøyen/ Skeiene 

L 
<1> PJ 

III 
1 
1 

Larvik kom 
Ohv 

/lar:vi:k/ 
/u:ŗa/ 

Larvika 
Ūla 

<U> A:/ 11 Eidsvoll kom /æitsvol:/ Eidsvolla 
<rl> IV rl Karl i ; /ka:ļ/ Kāris 
<ld>65 Æ/ 11 Vold uzv /vol:/ Volls 
<lj> 1)1 j Ljabru apdz. v. /ja:bm:/ Jābrū (nelok.) 

M 
<m> ImJ m Molde kom /molde/ Molde 
<rnm> /mV mm Drammen kom /dram:en/ Drammene 

N 
<n> /n/ n Namsos kom /namsu:s/ Namsūsa 
<nn> /n:/ nn Finnøy kom. /fin:øy/ Finneja 
<ng> /rj/ ng Grong kom /grorj:/ Gronga 
<gn> /ŗjn/ ngn Magne v /marj:ne/ Mangne 6 6 

r's Sk. 57. parindi. 
M' Sk. 63. parindi. 
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Grafēma Izruna 
(IPA) 

Grafēma 
latviešu 
valodi" 

Piemērs 
Austrum
norvēģu 
izruna 

Piemēra atveide 
latviešu valodā 

<rn> rn Erna v /æ:ila/ Erna [æ:..] 
<nd>67 nn Sortland kom /suļian:/ Surtlanne 
<nd> /nd/ nd Gjende e /jende/ Jende (vīr. dz.) 

P 
<p> /p/ P Porsanger kom /pojarj:er/ Pošangere 
<pp> /p:/ P Klepp kom /klep:/ Klepa 

0 
<qu> /kv/ kv Quisling uzv /kvijHrj/ Kvislings/ 

*Kvislings 

R 
<r> Id r Rena kom /re:na/ Rēna 
<rr> /r:/ rr Sverre v /svær.-e/ Sverre [..ær..] 
<rd> /q7 rd Tordis v /tucļjs/ Turdisa 
<rd> 
dažreiz 

V rd Gjerdrum kom /jæ:rum/ vai 
/jærdrum/ 

Jerdruma 
[..æ..] 

<rd> 
(pēc gara 

patskaņa) 

Id r Eidfjord kom, /æidfju:r/ Eidfjūra 

<rl> <l> rl Karl i; /ka:ļ/ Kāris 
<rn> rn Erna v /æ:ila/ Erna 
<rs> l\l š Lars v /la:// Lāšs 
<rt> l\i rt Berte v /bæ[e/ Berte 
S 
<s>69 Isl s Sandnes kom /san:e:s/ Sannēse 
<ss> ls:l s Lasse v /las:e/ Lase (vir. dz.) 
<sch> /[/ š Schweigaard uzv /|væigo:r/ Sveigors [..ō..] 
<sj> / ]/ š Sjur v /fer/ Sūrs 

Sk. 59. parindi. 
Ir notikusi progresīva asimilācija nd > n:. 
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Grafēma Izruna 
(IPA) 

Grafēma 
latviešu 
valodā 

Piemērs 
Aust rum
norvēģu 
izruna 

Piemēra atveide 
latviešu valodā 

<ski> /Ji/ ši Skiptvet kom /Jip:tvet/ Siptveta 
<skj> l\l Š Skjåk kom- /Jo:k/ Šoka f..ō..ļ 
<sky> ši Skytteren uzv /Jyt:ærl/ Siterens 
<skei> /fei/, 

/Jei/ 
šei Skei daudzi 

vietvārdi 
/Jei/ Šei [..æi] 

(nelok.), Šeija 
<skøy> /Jøy/, 

/skøy/ 
šei Skøyen pd /skøyen/ Skeiene 

<sl>70 /Jl/ šl Slemmestad 
apdz. v. 

/Jlem:esta/ Šlemmesta/ 
*Šlemmestade 

<sh> l\l š Natasha v /na'taja/ Nataša 
dažos 

citvalodu 

vārdos 

<rs> l\l š Lars v ILa.il Lāšs 
T 
<t> IxJ t Tingvoll kom /tjņ:vol:/ Tingvolla 
<tt> 
galotne 

vienskaitlī, 

noteiktā 

forma, 

lt.l 
I-l 

t GUttertind k 
Kupefjellet k 

/gktertin:/ 
/ku:pefjel:e/ 

GHtertinns 
Kūpefjelle 
(vīr. dz.)/ 

*Kūpefjellets 

nekatrā 

dzimte 

<-t> 
<tj> Igl hj Tjøme kom /c,øm:e/ Hjeme 
<ts> /ts/ C 7 1 Laurits /læurits/ Leurics 
<rt> IM rt Berte v /bæte/ Berte [..ær..] 

6 < ) Būtu jāatgādina, ka, atšķirībā no vācu valodas, atveidojot norvēģu īpašvārdus, <s> nekad nav 
atveidojams ar <z>. 

7 0 Ne visās izloksnēs <sl> tiek izrunāti; kā /Jl/. Vietvārdu atveidē šādos gadījumos ir ievērota vietējā izruna. 

http://ILa.il
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Grafēma Izruna 
(IPA) 

Grafēma 
latviešu 
valodā 

Piemērs 
Austrum
norvēģu 
izruna 

Piemēra atveide 
latviešu valodā 

V 
<v> 
bieži 

lvi V Vidar v /vi:dar/ Vīdars 

<lv>72 /!:/ 11 Sølvberg uzv /søbbærg/ Sellbergs 
[..ær..] 

W 
<w> Nl V Wergeland uzv /værgelan:/ 

i 
Vergelanns 

X 
<x> Iksi ks Alexander v /alek'sander/ Aleksanders 

z 
<z> Isl s Zakarias v /saka'ri:as/ Sakariass 

6. Latvisko atveidojumu gramatizācija 

6.1 . Personvārdu (vārdu un uzvārdu) dzimte un galotne 

6.1 .1 . Norvēģu vārdu (priekšvārdu) dzimte 
Atšķirībā no latviešu valodas, norvēģu valodā nevar viegli pēc vārda 

rakstības spriest par to, kāda vārdam ir dzimte. Tomēr tas nenozīmē, ka 
tas ir neiespējams. Norvēģu valodnieks Trunns Trosteru (Trond Trostenid) 
ir formulējis l ikumus (ar izņēmumiem), kā var pareizi 94,4% gadī jumos 7 3 

noteikt norvēģu priekšvārdu dzimti: 

1 Tādā gadījumā, kad skaņa atrodas vienā zilbē. 
: Izņēmumi, kuros <lv> izrunā kā /lv/ - elv 'upe', golv/gulv 'grida', kalv 'teļš'. 

Materiāli šeit un turpmāk balstās uz Trunna Trosteru rakstu "Genustilordning i norske 
er regelsyrt" // Norsk lingvistisk tidsskrift Årgang 19, 2 0 0 1 , Hefte 1. Oslo: Novus forlag, 
2 0 0 L s. 2 9 - 5 8 . 
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1. Priekšvārdi, kas beidzas ar līdzskani, ir vīriešu vārdi, tostarp arī 
vārdi, kas beidzas ar raksturīgiem vīriešu personvārdu beigu ele
mentiem vai izskaņām -fred, -vald, -vind, -mund, -vard, -olf, -ulf, 
-rik, -stein, -vin, -jøm, -bjørn, -mar, -var, -ger, -geir, -dor, -his, -bert. 

2. Priekšvārdi, kas beidzas ar patskani, ir sieviešu vārdi, tai skaitā arī 
vārdi, kas beidzas ar raksturīgiem sieviešu personvārdu beigu ele
ment iem vai izskaņām -ina, -anna, -ine, -line, -tine, -anne. 

3. Priekšvārdi , kas beidzas ar personvārdu beigu e lement iem vai 
izskaņām -(f)rid, -hild, -g(ļ)erd, -veig, -borg, -bjørg, -(l)aug, -bet, -ret, 
-unn, -mor, -nor, -vor, -dur, -dis, ir sieviešu vārdi. 

4. Priekšvārdi, kas beidzas ar -erd, -ud, skaneni+z7, skaneni+/tf72, ska-
neni+Zcm, skaneni+erø, -lin, -rin, -stin, -lyn, -is, -it, -i:v, arī ir sieviešu 
vārdi. 

5. Divzilbīgi priekšvārdi, kas beidzas ar burtkopām "garš patskanis 
vai r+de", "garš patskanis vai r+ge", "garš patskanis vai r+ke", "līdz-
skanis+/e", "līdzskanis+7?e, -re", "līdzskanis+z;e", "-o+garš nazāls 
skanenis+/", ir vīriešu vārdi. 

6. Priekšvārdi, kas beidzas ar -o, ir vīriešu vārdi. 
7 Priekšvārdi, kas beidzas ar -ro, ir sieviešu vārdi. 

6.1.2. Vārdu (priekšvārdu) gramatizacija 
Gadījumos, kad norvēģu īpašvārdi beidzas ar vienu patskani, arī lat

viešu valodā patskanis (vai tā atveidojums) ir paturams. 

Sieviešu vardi: 

-a Lena /le:na/ Lēna 
-e Kristine /krist'i:ne/ Kristīne 
-i Mar i /ma: ri/ Mār i (nelok.) 
-u Barbro /barbru/ Barbru (nelok.) 

-y Evy /ev:y/ Evi/* Evi ja 7 4 

7 4 Šāda izskaņa butu pieļaujama gadījumos, kad vārds bieži tiek lietots dažādos locījumos, 
piemēram, daiļliteratūras tulkojumos. Juridiskos dokumentos šī forma nav pieļaujama. 
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Vīriešu vārdi: 

-a Ola /uda/ Ūla (dat. Ūlam) 
-e Sverre /svær:e/ Sverre ļ"..aer..ļ, dat. Sv err em 
-i Rudi /re: di/ Rūdi (nelok.)/*Rūdijs 7 5 

-u Cato /ka: tu/ Kātu (nelok.) 

-y Henrv /hen:ry/ Henri (nelok.)/*Henrijs 7 6 

Ja vīriešu vārds beidzas ar -/ vai -y, šis beigu patskanis ir atveidojams 
ar izskaņu -/ kā nelokāmam vārdam vai arī ar izskaņu *-ijs. Pēdējais vari
ants ir ieteicams, tulkojot daiļliteratūru, bet pirmais - pārējos gadījumos. 

Gadījumos, kad iepriekšējā skaņa pirms pēdējā patskaņa ir īss patskanis 
vai divskanis, pēc tā ir iespraužams <j>. 

-i a Natalia /nat'adia/ Natāli ja 
-ie Natal ie /nat'adie/ Natāl i je 

-aia, 
-aya 

Maia /maija/ Mai ja 

Ja iepriekšējā skaņa ir garš patskanis, <j> nav iespraužams, piemēram, 
Andrea > Andrea, Pia > Pīa, Mie > Mīe. 

Pārējos gadījumos sieviešu dzimtē pievienojama galotne -a un vīriešu 
dzimtē -s. 

Berit /be:rit/ Berita 
Even /e:ven/ Evens 

Ja norvēģu valoda vārds beidzas ar divskani, var pievienot -ja (sieviešu 
dzimtē) vai -js (vīriešu dzimtē), lai padarītu vārdu lokāmu. 

" Šāda izskaņa būtu pieļaujama gadījumos, kad vārds bieži tiek lietots dažādos locījumos, 
piemēram, daiļliteratūras tulkojumos. Juridiskos dokumentos šī forma nav pieļaujama. 

l h Šāds atveidojums būtu pieļaujams gadījumos, kad vārds bieži tiek lietots dažādos 
locījumos, piemēram, daiļliteratūras tulkojumos. Juridiskos dokumentos šī forma nav 
pieļaujama. 
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-øy -eijs/-eija Veslemøy Vešlemeija 

-ai, -aija/ Mai/May Mai ja 
-ay -ai (nelok.)/ Kai/Kav 

w' 

Kai (nelok.)/*Kaijs 
*-aijs 

Ja norvēģu valodā vīriešu vārdam beigu skaņa ir līdzskanis /s/ vai l\l, 
atveidojot tiek pievienots vēl viens s, piemēram, Mārim > Māriuss, Nils > 
Nilss, Lars > Lāšs. 

Ja vīriešu vārds beidzas ar -a vai -e, tas lokāms kā IV vai V deklinācijas 
vārds, datīvā iegūstot galotni -am vai -em, piemēram, Ūlam (Ola), SveiTem 
(Sverre). 

6.1.3. Uzvārdu gramatizacija 
Ja uzvārds beidzas ar līdzskani, vīriešu dzimtē atveidojumā pievieno 

-s. Sieviešu dzimtes uzvārdus latviešu valodā darina, pievienojot uzvārda 
celmam galotni -a vai -e, tātad tie var būt gan IV, gan V deklinācijas 
vārdi. Galotne -e ir pievienojama norvēģu uzvārdiem, kas vīriešu dzimtē 
latviskajā atveidojumā beidzas ar -sons, -manns, piemēram: 

-sen -sens/-sena Mart insen Martinsens/Martinsena -sen 
-šens/-šena* Andersen Annešens/Annešena 

-son -sons/-sone Svensson Svensons/Svensone -son 
-šons/-šone* Petterson Petešons/Petešone 

-man(n) -manns/ 
-manne 

Ul lmann Ullmanns/Ullmanne 

* Ja pirms -sen vai -son atrodas r. 

Ieteikums par finales -man(n) atveidi nesaskan ar tradīciju, kur šādus 
vārdus mēdz gramatizēt pēc latviešu vācu cilmes uzvārdu parauga ar iz
skaņu -manisf-mane (p iemēram, Blaumanis). Fonētiskais princips ir 
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jāievēro tiktāl, cik iespējams, bet, lokot vārdu ar fināli -manis, ģenitīvā 
parādīsies jauna grafēma, ar kuru neatveido norvēģu īpašvārdus, proti, 
<ņ> ([n]), turklāt vīriešu dzimtē nevajadzīgi tiek pievienots patskanis, 
kura nav orģinālvalodā <i>. Šeit ieteikto atveidi ar -mann\s, -e atbalstīja 
J . Endzelīns: "Ja rakstītu Reimanns ar diviem n, tad tam blakus varētu 
gluži mierīgi jau mēs lietāt arī akuzatīvu Reimamm. Tas nerunātu pret 
mūsu paražu, kad blakus Blaumanim mierīgi varētu būt arī, mierīgi mēs 
varētu lasīt ar[ī] tādu Reimamm - tikai ne šo vārdu ar vienu, ar īsu n.n " 

Galotne -e sieviešu dzimtē jāpievieno arī uzvārdam, kam fināle saskan 
ar tādu vietvārda beigu daļu, ko atveido ar galotni -e, piemēram: 

-dal -dals/-dale Rekdal Rekdāls/Rekdāle 

-land -lanns/-lanne Brundtland Bruntlanns/Bruntlanne 

Pie šī tipa vietvārdu finālēm pieder -anger, -dak -dalen, -en, -er, -fjorden, 
-fossen, -land, -odden, -nes, -set, -seter, -sjøen, -skogen, -stad, -strand, -støl. 

Citos gadījumos lietojama galotne -a. Ja uzvārds vīriešu dzimtē bei
dzas ar -a vai -e, tam datīvā ir galotne -am vai -em. 

6 .2 . Vietvārdu gramatizacija 

6.2 .1 . Dzimte 
Norvēģijas apdzīvoto vietu (pilsētu, ciemu, pilsētas daļu u. c.) nosau

kumi latviešu valodā lietojami sieviešu dzimtē. Sieviešu dzimte lietojama 
arī Norvēģijas administratīvo apgabalu, t. i., filku (fylke) un komūnu 
(kommune), kā arī arhipelāgu nosaukumos. Cit iem norvēģu vietvārdiem 
latviskajā atveidojumā ir tāda pati dzimte kā attiecīgajam nomenklatūras 
vārdam. 

6.2.2. Galotne 
Norvēģu valodā, līdzīgi kā zviedru un dāņu valodā, noteiktību izsaka 

ar galotņu palīdzību. Norvēģu vietvārdos ir sastopamas gan noteiktās, gan 

J. Endzelīna referāts 1953. gada 25. IV valodniecības jautājumiem veltītajā apvienotajā 
konferencē Rīgā // Darbu izlase, III,. R.: "Zinātne", 1980. , 474 . lpp. 
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7.2. Vīr iešu vardu saraksts 9 2 

Saraksti aptver vairāk kā 400 norvēģu vīriešu un 400 sieviešu vārdus. 
Par pamatu ir izmantoti Norvēģijas Statistikas pārvaldes {Statistisk sentral
byrå) dati par visbiežāk lietotajiem vārdiem, norvēģu personvārdu enciklo
pēdija (Kruken, K. og Stemshaug, O. Norsk personnamnleks ikon. 
2. utgåva. Oslo: Det Norske Samlaget, 1995) un dažādas citas enciklo
pēdijas (piemēram, Hele Norges leksikon. 1-15. Bind Oslo: Hjemmets 
bokforlag, 1996). 

Ja vīrieša vārds beidzas ar -a (Ola) vai -e (Sverre), to loka kā sieviešu 
dzimtes vārdu, bet datīvā tam ir galotne -am (Ulam) vai -em (Sverrem). 

A Anton Antons [..o..] 
Aage Oge [ō..] Are Āre 
Aasmund Osmunns [o..] Arian Ārians 
Adam Ādams Aril Ārils 
Adnan Adnans Arild Ārills 
Adrian Adrians Arne Arne 
Ahmed Ahmeds Arnold Ārnolls [..o..] 
Aksel Aksels Arnstein Ārnsteins [..æi..] 
Albert Alberts Arnt Arnts 
Aleksander Aleksanders Aron Ārons [..o..] 
Alex Alekss Arthur Arturs 
Alexander Aleksanders Arve Arve 
Alf Alfs Arvid Arvids 
Alfred Alfreds Asbjørn Asbjerns 
Ali Ali (nelok.) Asgeir Asgeirs [..æi..] 
Amaldus Amalduss Ask Asks 
Amund Amunns Aslak Ašlaks 
Anders Annešs Asle Asle 
Andre Andrē (nelok.) Atle Atle 
Andreas Andrēass Audun Euduns [æu..] 

Sarakstā iekļauti ari daži tādi Norvēģijā sastopami citvalodu cilmes personvārdi, kuru 
izrunas un atveidojuma īpatnības atšķiras no norvēģu burtu atveides tabulās parādītajām 
atbilsmēm. 



īpašvārdu saraksti 215 

August Eugusts [æu..] 
Axel Aksels 

B 
Bastian Bastians 
Ben Bens 
Bendik Bendiks 
Benjamin Benjamins 
Bent Bents 
Bernhard Bernhards [..ær..] 
Bernt Bernts [..ær..] 
Birger Birgers 
Birk Birks 
Bjarne Bjarne 
Bjarte Bjarte 
Bjørn Bjērns 
Bjørnar Bjērnars 
Bjørnstjerne Bjērnstjerne 
Brage Brāge 
Brede Brēde 
Bror Brūrs 
Brynjar Brinjars 
Børge Berge 
Bård Bords 

c 
Carl Kāris 
Casper Kaspers 
Cato Kātu (nelok.) 
Chris Krišs 
Christen Kristens 
Christer Kristers 
Christ ian Kristians 
Christoffer Kristofers [..o..] 
Christopher Kristofers [..o..] 

D 
Dag Dāgs 
Dan Dāns 
Daniel Daniels 
David Dāvids 
Dennis Denniss 
Didrik Didriks 
Dyre Dire 

E 
Edvard Edvards 
Edvin Edvins 
Edward Edvards 
Egil Egils 
Eilif Eilifs [æi..] 
Einar Einars [æi..] 
Eirik Eiriks [æi..] 
Eivind Eivinns [æi..] 
Elias Ellass 
Emanuel Emanuēls 
Emil Ēmils 
Emre Emre 
Endre Endre 
Eric Ēriks 
Erik Ēriks 
Erland Ērlanns [æ:..] 
Erlend Ērlenns [æ:..] 
Erl ing Erlings [æ:..] 
Eskil Eskils 
Eskild Eskills 
Espen Espens 
Even Evens 
Eystein Eisteins 
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Fabian Fabians 
Felix Fēlikss 
Ferdinand Ferdinanns 
Filip Filips 
Finn Finns 
Frank Franks 
Fred Freds 
Frederik Frederiks 
Fredric Fredriks 
Fredrick Fredriks 
Fredrik Fredriks 
Fridtjof Fritjofs [..o..] 
Frits Fries 
Frode Frūde 

G 
Gabriel Gabriels 
Gard Gards 
Gaute Geute [..æu..] 
Geir Geirs/*Jeirs 

[..æi..] 
Georg Georgs [..o..] 
Gisle Gisle/*Jisle 
Gjermund Jermunns [..ær 
Gjest Jests 
Glenn Glenns 
Gunnar Gunnars 
Gustav Gustavs 
Gøran Jērans 

H 
Haakon Hokons [ . .Ō . .O . . ] 

Haldor Haldurs 
Hallvard Hallvars 
Halvard Halvårs 
Halvor Halvors [..o..] 
Hans Hanss 
Harald Hara l l s 9 3 

Haris Hariss 
Hasan Hasans 
Hassan Hasans 
Heine Heine [..æi..] 
Helge Helge 
Henning Hennings 
Henrik Henriks 
Henry Henr i (nelok.)/ 

*Henrijs 
Herberth Herberts 

[..ær..ær..] 
Herman Hermans [..ær..] 
Hermann Hermanns [..ær..] 
Hugo Hūgu (nelok.) 
Håkon Hokons [ . .Ō . .O . . ] 

Håvar Hovars [..ō..] 
Håvard Hovars [..o..] 

I 
Ibrahim Ibrahlms 
Idar Idars 
Ingar Ingars 
Inge Inge 
Isak Isaks 

Attiecas uz mūsdienu šā varda īpašniekiem. Saskaņa ar sennorvēģu valodas izrunu 
atveidojums Haralds ir lietojams norvēģu vikingu laiku un viduslaiku karaļu atspoguļojumā. 
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Ismail Ismaīls Jonatan Junatans 
Ivan īvans Jonathan Jūnatans 
Ivar Ivars Jonny Jonni [..o..] 
Iver Ivers (nelok.)/ 
Ivo īvu (nelok.) *Jonnijs [..o..] 

Josef Jūsefs 
J Jostein Justeins [..æi..] 
Jack Jaks Jul ian Jul ians 
Jacob Jakobs [..o..] Ju l ius Jūl iuss 
Jakob Jakobs [..o..] Jøran Jērans 
J an Jans Jørgen Jergens 
Jan-Er ik Jans Eriks Jørn Jērns 
Jarand Jāranns Jørund Jērunns 
Jardar Jardars 
Jar l Jar ls K 
Jar le Jar le Kaare Kore [..ō..] 
Jean Sāns Kai Kai (nelok.)/ 
Jens Jenss *Kaijs 
Jeppe Jepe Karl Karls 
Jesper Jespers Karsten Kastens 
J i m J ims Kasper Kaspers 
Jo Jū (nelok.) Ken Kens 
Joachim Jūakims Kennet Kennets 
Joac im Jūakims Kenneth Kennets 
Joak im Jūakims Kenny Kenni (nelok.)/ 
Joar Jūars *Kennijs 
Johan Juhans Kent Kents 
Johann Juhans Ketil Kētils/*Hjētils 
Johannes Juhanness Kevin Kevins 
John Juns Kim Kims 
Johnny Jonni [..o..] Kjartan Hjartans 

(nelok.)/*Jonnijs Kjell Hjel ls 
[..o..] Kjetil Hjēti ls 

Jon Juns Knut Knuts 
Jonas Jūnass Kristen Kristens 



218 IV Norvēģu īpašvārdu atveide 

Krister Kristers Matt is Matiss 
Kristian Kristians Max Makss 
Kristoffer Kristofers [..o..] Michael Mīkaels 
Kyrre Hjirre Mikael Mīkaels 
Kåre Kore [..ō..] Mikal Mikāls 

Mikkel Mikels 
L Mikkjel Mihje ls 
Lars Lāšs Mohamed Muhameds 
Lars-Erik Lāšs Ēriks Mohammad Muhammads 
Lasse Lase Mohammed Muhammeds 
Laurits Leurics [..æu..] Morgan Morgans [..o..] 
Leander Leanders Morten Mortens [..o..] 
Leif Leifs [..æi..] Muhammad Muhammads 
Leo Lēu (nelok.) Mustafa Mustafa 
Leon Lēuns 
Leonard Lēunards N 
Lucas Lūkass Nathaniel Natāniels 
Ludvig Ludvigs Nichlas Niklass 
Ludvik Ludviks Nicholas Nikulass 
Lukas Lūkass Nicklas Niklass 

Niclas Niklass 
M Nicolai Nikulai/ 
Mads Madss *Nikulaijs 
Magnar Mangnars Nicolay 

w' 

Nikulai/ 
Magne Mangne *Nikulaijs 
Magnus Mangnuss Niklas Niklass 
Marcus Markuss Nikolai Nikulai/ 
Mar ius Māriuss *Nikulaijs 
Markus Markuss Nikolas Nikulass 
Mart in Mart ins Nils Nilss 
Mart inus Aiartīnuss Njål Njols [..ō..] 
Mathias Alatīass 
Mat ias Matīass O 
Mats Matss Odd Ods [o.J 
Matt ias Matīass Oddbjørn Odbjērns [o..] 
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Oddvar Odvars [o..] R 
Odin Udins Ragnar Rangnars 
Ola Ūla Rasmus Rasmuss 
Olaf Ūlafs Raymond Raimonns [..o. 
Olav Ūlavs Reidar Reidars [..æi..] 
Ole Ūle Remi Remi (nelok.) 
Ole-Christ ian Ūle Kristians Remy Remi (nelok.) 
Ole-Kristian Ule Kristians Rene Renē (nelok.) 
Ole-Mart in Ūle Mart ins Richard Rikards 
Ole-Morten Ūle Mortens Rikard Rikards 

[ . . O . J Rino Rīmi (nelok.) 
Oliver Ulivers Roald Rūalls 
Olve Olve [o.J Roar Rūars 
Omar Ūmars Robert Rūberts 
Oscar Oskars [o..] Robin Robins [..o..] 
Oskar Oskars [o..] Roger Rogers [..ō.J 
Otto Otu [o..] (nelok.) Rolf Rolfs [..o..] 
Ove Ūve Ronny Ronni [..o..]/ 

*Ronnijs [..o.J 
P Roy Rojs [..o.J 
Paal Pols [..ō.J Ruben Rubens 
Palle Palle Rudi Rūdi (nelok.)/ 
Patrick Patriks *Rūdijs 
Patrik Patriks Runar Rūnars 
Paul Peuls [..æu..] Rune Rūne 
Peer Pērs 
Peder Peders s 
Per Pērs Sam Sams 
Peter Peters Samuel Samuels 
Petter Peters Sander Sanders 
Phi l ip Filips Scott Skots [..o.J 
Phil l ip Filips Sebastian Sebastians 
Preben Prebens Severin Severins 
Pål Pols [ . .Ō . . ] Sigbjørn Sigbjērns 



220 IV Norvēģu īpašvārdu atveide 

Sigmund Sigmunns 
Sigurd Si gurs 
Sigve Sigve 
Simen Simens 
Simon Simons [..o..] 
Sindre Sindre 
Sivert Siverts 
Sjur Sūrs 
Skjalg 

v 

Salgs 
Skule Skule 
Snorre Snorre [..o.J 
Sondre Sondre [..o.J 
Stefan Stefans 
Steffen Stefens 
Stein Steins [..æi..] 
Steinar Steinars [..æi..] 
Stian Stians 
Stig Stigs 
Sturla Sturla 
Ståle Stole [..ō.J 
Svein Sveins [..æi..] 
Sveinung Sveinungs [..æi..] 
Sven Svens 
Svend Svenns 
Sverre Sverre 
Sølve Selve 
Syver Slvers 

T 
Tage T ā g e 
Tancred Tankreds 
Tara ld Tara l l s 
Tarje i Tarjei/* 

Tarje i js [..æi..] 
Teodor Tēudurs 

Ter je Ter je [..ær..] 
Theo Tēu (nelok.) 
Theodor Tēudurs 
Thomas Tomass [..o.J 
Thor Tūrs 
Thorbjørn Turbjērns 
T i m T i m s 
Tobias Tublass 
T o m Toms [..o.J 
Tomas Tomass [..o.J 
T o m m y 

w' 

Tommi [..o.J 
(nelok.)/ 
*Tommijs [..o.J 

Tonny Tonni [..o.J 
(nelok.)/*Tonnijs 
[..o.J 

T o n y Tonni [..o.J 
(nelok.)/*Tonijs 
[..o..] 

T o r Turs 
Torben Torbens [..o.J 
Torbjørn Turbjērns 
Tore T ū r e 
Torfinn Turfinns 
Torgeir Torgeirs [..o..æi..]/ 

*Turgeirs 
Torg r im Torgr ims [..o.J/ 

*Turgr ims 
Tor je Tor je [..o.J 
Tor jus Torjuss [..o.J 
Torke l Torke ls [..o.J 
Tormod Turmuds 
Torste in Tošteins [..o..æi..] 
Tor -Er ik Tūr s Eriks 
Trond Trunns 
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Tru l s Trulss W 
Trygve Tr igve Wega rd Vēgars 
T r y m Tr ims Wi lhe lm Vi lhe lms 

Wi l l i am Vil l iams 
u 
Ulr ik Ulr iks Y 
Ulv Ulvs Yngve Ingve 

V 0 
Vebjørn Vēbjērns Øivind Eivinns 
Vegar Vēgars Ørjan Er jans 
Vegard Vēgars Øystein Eisteins [eistæi.. 
Vemund Vēmunns Øyvind Eivinns 
Vetle Vetle 

o 

A Victor Vikturs 
o 

A 
Vidar Vīd ars Ådne Odne [o..] 
Viktor Vikturs 

o 

Asmund Osmunns [o..] 
Vi l jar Vil jars 
Vincent Vinsents 

7.3. Sieviešu vārdu saraksts 

A Alida Alida 
Ada Āda Alina Alina 
Agnes Angnese Alise Alise 
Agnete Angnēte Alma Alma 
Agnethe Angnēte Alvilde Alvilde 
Aimée Aimē (nelok.) Amalie Amāli je 
Aina Aina Amanda Amanda 
Aisha Aiša Amina Amina 
Aleksandra Aleksandra Andrea Andrea 
Alexandra Aleksandra Andrine Andrine 
Alice Alise Ane Āne 
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Anette Anete Birgit Birgita 
Anita Anita Birgitte Birgite 
Anja Anja Birte Birte 
Ann Anna Birthe Birte 
Anna Anna Bjørg Bjerga 
Anne Anne Bodil Būdila 
Anneli Anneli (nelok.) Borghild Borghil la [..o.J 
Annette Annete Brit(t) Brita 
Annie Anni (nelok.)/ Brita Brita 

*Annija 
Annika Annika c 
Anniken Annikene Camil la Kamilla 
Anny Anni (nelok.)/ Carina Karina 

"Annija Carine Karine 
Ann-Kristin Anna Kristina Carol ine Karul lne 
Aslaug Asleuga/ Cassandra Kasandra 

*Ašleuga [..æu..] Catharina Katarina 
Astri Astri (nelok.) Cathrine Katrine 

Cecilia Sesilija 
Astrid Astri (nelok.)/ Cecil ie Sesil i je 

* Astri da Celina Sellna 
Aurora Eurura [æu..] Cel ine Sel lne 

Charlotte 
v 

Šarlote [..o.J 
B Christiane Kristiane 
Barbro Barbru (nelok.) Christin Kristina 
Beate Beate Christina Kristina 
Belinda Belinda Christ ine Kristīne 
Benedicte Benedikte Cici l ie Sisili je 
Benedikte Benedikte Connie Konni[. .o. .] 
Bente Bente (nelok.)/*Konn 
Berit Bēri ta [..o.J 
Bergljot Bergljota Cornel ia Kornēli ja [..o.J 

[..ær..o..] 
Bertine Bertine [..ær..] D 
Betina Betina Diana Diāna 
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Dina Dina Evy Evi (nelok.)/ 
Dorthe Dorte [..o..] * Evi ja 
Dorthea Dortēa [..o..] 

F 

* Evi ja 

E Fanny Fanni (nelok.)/ 
Edel Ēdela *Fannija 
Eileen Eilīna [æi..] Fatma Fatma 
Eira Eira [æi..] Fredrikke Frederike 
Eirin Eirina [æi..] Frida Frida 
Elena Elena Fride Fride 
Eli Ēli (nelok.) Frøya Frei ja 
Elin Elina Frøydis Freidisa 
Elina Elīna 

Frøydis 

Eline Elīne G 
Elisa Elīsa Gina Gina 
Elisabet Elīsabete Grete Grete 
Elisabeth Elīsabete Grethe Grete 
Elise Elīse Gro Grū (nelok.) 
Elizabeth Elīsabete Gry Gr! (nelok.) 
Ella Ella Gunhi ld Gunhil la 
Ellen Ellene Gunn Gunn a 
Ellinor Ellinura Gunnhi ld Gunnhil la 
Elsa Elsa Guri Guri (nelok.) 
Else Else Guro Guru (nelok.) 
Emelie Emēli je Gøril Jēr i la 
Emilia Emīlija 
Emilie Emīli je H 
Emma Emma Haldis Haldisa 
Erica Erīka Hanna Hanna 
Erika Erīka Hannah Hanna 
Erle Ērle [æ:r..] Hanne Hanne 
Ester Estera Hedda Heda 
Esther Estera Hedvig Hedviga 
Eva Ēva Hege Hēge 
Evelyn Evelina Heidi Heidi [..æi..] (nelok.) 
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Helen Helena Iris īrisa 
Helena Helēna Irmelin Irmelīna 
Helene Helene Isabel Isabela 
Helga Helga Isabell Isabella 
Helle Hel le Isabella Isabella 
Henriette Henriete Isabelle Isabelle 
Henrikke Henrike Iselin Isellna 
Herbjørg Herbjerga 

[..ær..e..] J 
Hilde Hilde Jane Jane 
Hildur Hildura Janne Janne 
Hulda Hulda Jannicke Jannike 

Jannike Jannike 
I Jeanett Saneta 
Iben ībene Jeanette Sanete 
Ida Ida Jennifer Jennifera 
Idun Iduna Jenny Jenni (nelok.)/ 
Idunn Idunna *Jennija 
Ina Ina Jessica Jesika 
Ine Ine Johanna Juhanna 
Inga Inga Johanne Juhanne 
Ingebjørg Ingebjerga Jorunn Jurunna 
Ingeborg Ingeborga [..o..] Josefine Jusefine 
Ingelin Ingellna Jul ia Jūl i ja 
Inger Ingere Ju l iane Jul iane 
Ingerid Ingeri (nelok.)/ Ju l ianne Ju l ianne 

Tnger ida Ju l ie Jūl i je 
Ingri Ingri (nelok.) June June 
Ingrid Ingri (nelok.)/ Jun i Juni (nelok.) 

Tngr ida Jutta Juta 
Ingunn Ingunna 
Ingvild Ingvilla K 
Ingvill Ingvilla Kaci Kāsi (nelok.) 
Iqra Ikra Kaia Kaija 
Irene Irene Kaisa Kaisa 
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Kaja Kaja Lene 
Kajsa Kajsa Lil l 
Kamilla Kamilla Lil l ian 
Karen Kārena Li l ly 
Kari Kāri (nelok.) 
Karianne Karianne Lina 
Karin Karina Linda 
Karina Karina Line 
Karine Karine Linn 
Karoline Karullne Linnea 
Katarina Katarina Lisa 
Katharina Katarina Lisbeth 

Kathinka Katinka Lise 

Kathrine Katrine Liv 

Katinka Katinka Live 

Katja 
Katrine 

Katja 
Katrine 

Lone 
Lotte 
Louise Kine Kine 

Lone 
Lotte 
Louise 

Kirsten 
Kirsti 

Hjirstena 
Hjirsti (nelok.) 

Lovise Kirsten 
Kirsti 

Hjirstena 
Hjirsti (nelok.) 

Lydia 

Kjersti Hjersti (nelok.) M 
Kornelia Kurnēlija Madele ine 
Kristi Kristi (nelok.)/ Made len 

*Kristija Made lene 
Kristiane Kristiane Magnhi ld 
Kristin Kristina Ma i 
Kristina Kristina 

Ma i 

Kristine Kristine Maia 
Maiken 

L Mai len 
Lai la Laila Maja 
Laura Leura [..æu..] Malen 
Lea Lēa Malena 
Lena Lēna Malene 

Lene 
Lil la 
Li l l iana 
Lil l i (nelok.)/ 
*Lillija 
Lina 
Linda 
Line 
Linna 
Linnea 
Lisa 
Lisbeta 
Lise 
Liva 
Live 
Lūne 
Lote [..o..] 
Lulse 
Lu vise 
Lidija 

Made lēne 
Madelēna 
Made lēne 
Mangnhi l la 
Ma i (nelok.)/ 
*Maija 
Mai ja 
Ma ikene 
Mai lēna 
Maja 
Ma lēne 
Malēna 
Malēne 
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Mali Māl i (nelok.)/ Maud Moda [..ō..] 
*Mālija M a y Mai (nelok.)/ 

Mal in Mālina *Maija 
Maren Mārene Maya Mai ja 
Marg i t Margita Mayl inn Mai l inna 
Margrete Margrete Melissa Melisa 
Margrethe Margrete Merete Merete 
Mari Mār i (nelok.) Merethe Merete 
Mar ia Marīa/*Marija Met te Mete 
Mar i am Mār iama Mia Mia 
Mar iann Marianna Michel le Mišel le 
Mar ianne Mar ianne Mie M i e 
Mar ie Mar ie Mi l le Mi l le 
Mar ie l Marie la Mina Mina 
Marie l l Mariel la Mira Mira 
Marie l le Marie l le Mi r i am Mir iama 
Marina Marina Mona Mūna 
Mar ion Māriona [..o..] Monica Mūnika 
Mar i t Marita Monika Mūnika 
Mari ta Marita M y Ml (nelok.) 
Mar len Marlēna 
Mar lene Mar lēna N 
Marl in Mārl ina Nadia Nadja 
Marta Marta Nadja Nadja 
Mar te Marte Nanna Nanna 
Martha Marta Naomi Naūmi (nelok.)/ 
Marthe Marte *Naūmija 
Marth ine Mart ine Natal ia Natāli ja 
Mart ina Mart ina Natal ie Natāl i je 
Mart ine Mart ine Natasha Nataša 
Maryam Mar iama Nathal ie Natāl i je 
Mathea Matē a Nicole Nikole [..o..] 
Mathi lde Mati lde Nicol ine Nikul lne 
Mat i lde Mati lde Nikol ine Nikul lne 
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Nina Nina 
Ninni Ninni (nelok.)/ 

*Ninnija 
Nora N u r a 9 4 

o 
Oda Ūda 
Olga Olga [o..] 
Olea Ulēa 
Oline Ul lne 

P 
Patricia Patrīsija 
Pauline Peullne [..æu..] 
Perni l le Perni l le [..ær..] 
Pia Pla 

R 
Rachel Rākela 
Ragna Rangna 
Ragnhild Rangnhi l la 
Rakel Rākela 
Ramona Ramūna 
Randi Randi (nelok.) 
Rannveig Rannveija [..æi..] 
Rebecca Rebeka 
Rebecka Rebeka 
Rebekka Rebeka 
Regine Regine 
Reidun Reiduna [..æi..] 
Renate Renāte 
Rikke Rike 

Rita Rita 
Ronja Ronja [..o..] 
Runa Runa 
Ruth Ruta 

s 
Sabrina Sabrina 
Sandra Sandra 
Sanna Sanna 
Sanne Sanne 
Sara Sara 
Sarah Sāra 
Selina Selina 
Selma Selma 
Serine Serine 
Sig Siga 
Signe Singne 
Sigrid Sigri (nelok.)/ 

*Sigrida 
Sigrun Sigruna 
Sikke Sike 
Silja Silja 
Silje Silje 
Simone Simune 
Sina Sina 
Siren Sirene 
Siri Siri (nelok.) 
Siril Slrila 
Sissel Sisele 
Siv Siva 
Siw Sīva 
Sofia Sufla 

I ; 4 Henrika Ibsena varone luga "Leļļu nams" saskaņā ar tradīciju tomer ir saucama par 
Noru. 
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Sofie Sufīe Tir i l Tīr i la 
Sol Sula Tir i l l Tīr i l la 
Solfrid Sūlfrida Tone Tūne 
Solveig Sūlveija9-1 [..æi..] Tonje Tonje [..o..] 
Sonja Sonja [..o..] Tora Tura 
Sophia Sufia Tor i l Tūr i l a 
Sophie Sufīe Tori l l Tūr i l la 
Stina Stīna Torunn Tūrunna 
Stine Stīne Tove Tove [..ō..] 
Sunniva Sunniva Tr ine Tr ine 
Susan Susanna Trude Trūde 
Susann Susanna Tur id Tūr i (nelok.)/ 
Susanna Susanna *Tūrida 
Susanne Susanne Tuva Tuva 
Suzanne Susanne Tyra T ī ra 
Sylvia Silvija 
Synne Sinne u 
Synnøve Sinēve Ulr ikke Ulr ike 
Sølvi Selvi (nelok.) Una Ūna 

Une Ūne 
T 
Ta le Tā le V 
Tanja Tanja Vanessa Vanesa 
Tea Tēa Vanja Vanja 
Terese Terēse Vera Vēra 
Tha le Tā le Veronica Verūnika 
Thea Tēa Veronika Verūnika 
Therese Terēse Veslemøy Vešlemei (nelok.)/ 
Thora Tūra *Vešlemeija 
T ina Tīna Vibeke Vībeke 
T ine T īne Victoria Viktūri ja 

Henrika ībsena varone luga "Pers Gints" saskaņa ar tradīciju tomēr ir saucama par 
Solveigu. 
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Viktoria Vikturi ja Ylva Hva 
Vilde Vi lde Yngvild Ingvilla 
Vi lgunn Vi lgunna Yvonne Ivonne [..o..] 
Vilja Vilja 

o 

A Vivian Viviana 
o 

A 
Vårin Vorina [..ō..] 

o 

Asa Osa [ō.J 
Åse Ose [ō.J 

W Åshild Oshilla [ō.J 
Wenche Venke 

o 

Asne Osne [o.J 

Y 
Yasmin Jasmīna 

7.4. Uzvārdu saraksts 

Sarakstā ir iekļauti vairāk kā 1350 norvēģu uzvārdu. Tas nav ļoti daudz, 
ja ņem vērā, ka ir ap 25 000 norvēģu uzvārdu, kurus lieto 25 cilvēki vai 
vairāk. T ā kā uzvārda pamatā bieži ir vietvārds, dažus šajā sarakstā 
neiekļautus uzvārdus varētu atrast norvēģu vietvārdu sarakstā. Citos 
gadījumos jāatveido pēc darbā iekļautajām fonētikas tabulām. 

Uzvārdu izlase balstās uz šādiem kritēri j iem: 
1. Biežums (iekļauti vispopulārākie norvēģu uzvārdi). 
2. Saistība ar Latviju (iekļauti pēc iespējas vairāk to norvēģu uzvārdi, 

kam ir kāda saistība ar Latviju). 
3. Atpazīstamība (iekļauti pazīstamu norvēģu rakstnieku, māksl i 

nieku, polit iķu, sportistu, vēsturisku personu, zinātnieku u. c. 
uzvārdi) . 

Sastādot izlasi, ir izmantoti Norvēģijas Statistikas pārvaldes dati, lat
viešu un norvēģu enciklopēdijas, norvēģu uzvārdu enciklopēdija (Veka, 
O. Norsk etternamnleksikon. [..] Oslo: Det Norske Samlaget, 2000) , 
Norvēģijas Karalistes vēstniecības sniegto personu saraksti un periodiskie 
izdevumi. 
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Aabel Obells, -e [Ō..] 
Aagesen Ogesenls, -a [ō..] 
Aalbu Olbū (nelok.) [ō..] 
Aamot Omotls, -a [ō.J 
Aall Ollls, -a [o..] 
Aanderaa Ondero [o.. ō] (nelok.) 
Aarbakke Orbakle [ō.J (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Aarflot Orflotls, -a [Ō..O.J 

Aarseth Ošetļs, -e [ō.J 
Aarø Orē [ō.J (nelok.) 
Aas Osis, -a [ō.J 
Aasse Os le [ō.J (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Aasegg Osegls, -a [ō.J 
Aasen Osen Is, -a [ō.J 
Aasheim Osheimls, -a [ō.J 
Aasland Oslannls, -e [ō.J 
Abel ĀbelIs, -a 
Abrahamsen Abrahamsen Is, -a 
Adolfsen ĀdolfsenIs, -a 
Adrian Adrian Is, -e 
Agdestein Agdesteinls, -a [..æi..] 
Akerø Ākerē (nelok.) 
Akselsen Akselsen Is, -a 
Albrigtsen Albrigtsen Is, -a 
Aleksandersen Aleksandešenls, -a 
AJfnes Alfnēsls, -e 
Almaas Almosls, -a [..ō.J 
Alme Alm le (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. . -em) 
Almskog Almskūgls, -a 
Almås Almols, -a [..ō.J 
Alnæs Alnēsls, -e 
Alsaker Alsākerls, -e 
Alstad Alsta (dat. siev. dz. -ai, vir. dz. -am)/*Alstad Is, -e 
Alveberg Alvebergls, -a [..ær..] 
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Alvestad 

Alvheim 
Ambjørnsen 
Amble 
Amundsen 
Andersen 
Anderssen 
Andreassen 
Andresen 
Andsnes 
Anker 
Antonsen 
Arneberg 
Arnesen 
Arnkværn 
Arntsen 
Arntzen 
Arnøy 
Aronsen 
Arvola 
Asbjørnsen 
Asbøll 
Aschehoug 
Askeland 
Askildsen 
Asmervik 
Asphaug 
Astrup 
Aubert 
Aukrust 
Auli 
Aulie 
Aune 
Aure 

Alvestļa (dat. siev. dz. -ai, vir. dz. -am)/ 
* Alvestad !s, -e 
Alvheimls, -a [..æi..] 
Ambjērnsen!s, -a 
Amblle (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Āmunnsenls, -a 
Annešenļs, -a 
Annešenls, -a 
Andreasen !s, -a 
Andresen !s, -a 
Annsnēsls, -e 
Ankerls, -e 
Antonsenls, -a [..o..] 
Ārnebergļs, -a [..ær..] 
Arnesen!s, -a 
Ārnkvērnļs, -a [..æ:r..] 
Arntsen !s, -a 
Arntsen !s, -a 
Ārnejls, -a 
Aronsen !s, -a 
Arvola (dat. siev. dz. -ai, vir. dz. -am) 
Asbjērnsenls, -a 
Asbellls, -a 
Askeheugls, -a [..æu..] 
Askelannls, -e 
Askillsenls, -a 
Asmervlkls, -a 
Aspheugļs, -a [..æu..] 
Astrup !s, -a 
Obērls, -a [o..æ:r..] 
Eukrustļs, -a [æu..] 
Eull [æu..] (nelok.) 
Eull [æu..] (nelok.) 
Eunle [æu..] (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Eurle [æu..] (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
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Aurstad 

Aust 
Austad 

B 
Baardson 
Baasland 
Bache 
Backer 
Bagge 
Bagøien 
Bakke 
Bakken 
Balke 
Ballo 
Bang 
Barlien 
Barnes 
Barrat-Due 
Barth 
Barvik 
Bastesen 
Bastiansen 
Bauer 
Baugstø 
Beck 
Behn 
Behrens 
Belsvik 
Benestad 

Bennett 
Berg 

Euštla (dat. siev. dz. -ai, vir. dz. -Æ77z)/*Eustad|s, -e 
[æu..] 
Eustls, -a [æu..] 
Eustla (dat. siev. dz. -ai, vir. dz. -Æ77/)/*Eustad!s, -e 
[æu..] 

Bordsonls, -e [..ō..o..] 
Boslannls, -e [..o..] 
Bakle (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Bakeris, -e 
Bagle (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Bāgeienls, -e 
Bakle (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Bakenls, -e 
Balk|e (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Ballu (nelok.) 
Bangls, -a 
Barlien Is, -e 
Bārnēs Is, -e 
Barrats-Dūe (dat. vir. dz. -em), Barrata-Due 
Bartls, -a 
Bārvīkls, -a 
Bastesen Is, -a 
Bastiansen Is, -a 
Beuerls, -e [..æu..] 
Beugstē [..æu..] (nelok.) 
Bekls, -a 
Bēnls, -a 
Bērensls, -a 
Belsvīkls, -a 
Bēnesta (dat. siev. dz. -ai, vir. dz. -am)/ 
*Bēnestad|s, -e 
Bennetls, -a 
Bergls, -a [..ær..] 
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Bergby Bergbl [..ær..] (nelok.) 
Berge Bergle [..ær..] (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Bergene Bergene [..ær..] (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Bergesen Bergesenls, -a [..ær..] 
Berggrav Bergrāvls, -a [..ær..] 
Berggren Bergrēnls, -a [..ær..] 
Bergh Bergls, -a [..ær..] 
Bergli Bergli [..ær..] (nelok.) 
Bergo Bergu [..ær..] (nelok.) 
Bergslien Bergslīenls, -e [..ær..ll-en!s, -e] 
Bergsvåg Bergsvogls, -a [..ær., ō . J 
Ber gum Bergumls, -a [..ær..] 
Bernander Bernanderls , -e [..ær..] 
Berner Bernerls, -e [..ær..] 
Berntsen Berncenls, -a [..ær..] 
Berntzen Bercenls, -a [..ær..] 
Beyer Beijeris, -e [..æi..] 
Bing Bingis, -a 
Birkedalen Birkedalen!s, -e 
Birkeland Birkelannls, -e 
Birkelund Birke lunn !s, -a 
Bjaaland Bjolannls, -e [ . .ō.J 
Bjarkøy Bjarkejls, -a 
Bj årmann Bjārmannls, -e 
Bjelland Bjellannls, -e 
Bjerga Bjergla (dat. siev. dz. -ai, vīr. dz. -am) 
Bjerkaas Bjerkosls, -a [ . .ō .J 
Bjerke Bjerkle [..ær..] (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Bjerve Bjervle [..ær..] (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Bjoner Bjūnerls, -e 
Bjørge Bjergle (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Bjørlykke Bjērlikle (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Bjørndalen Bjērndalenls, -e 
Bjørneboe Bjērnebū (nelok.) 
Bjørnflaten Bjērnflātenls, -e 
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Bjørnsgaard Bjērnsgorls, -a [..ō..] 
Bjørnhaug Bjērnheu/*Bjērnheug!s, -a [..æu..] 
Bjørnov Bjērnovls, -a [..o..] 
Bjørnson Bjērnsonls, -e [..o..] 
Bjørnstad Bjernstla (dat. siev. dz. -ai, vīr. dz. -am)/ 

*Bļērnstadls, -e 
Bjørnøy Bjērnejls, -a 
Bjøro Bjēru (nelok.) 
Bjørseth Bjērsetļs, -e 
Blankenborg Blankenborgls, -a [..o..] 
Blattmann Blatmannls, -e 
Blehr Blērls, -a 
Blikstad Blikstla (dat. siev. dz. -ai, vīr. dz. -am)/ 

*Blikstad|s, -e 
Blindheim Blinnheimls, -a [..æi..] 
Blix Bliksls, -a 
Bleken Bleken Is, -e 
Blom Blom Is, -a 
Boberg Būbergls, -a [..ær..] 
Boine Boinle [..oi..] (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Bohinen Būhinenls, -e 
Bojer Bojerjs, -e [..o..] 
Bolstad Būlsta (dat. siev. dz. -ai, vīr. dz. -/?77/)/*Būlstad|s, -e 
Bolt Boltls, -a [..o..] 
Bomann Būmannls, -e 
Bonde Bunnle (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Bondevik Bunnevīkls, -a 
Bonnevie Bonnevī (nelok.) 
Borchgrevink Borkgrevinkls, -a 
Borge Borgle (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Borgemoen Borgemūenls , -e [..o..] 
Borgen Borgenls, -e [..o..] 
Borgersen Borgešenls, -a [..o..] 
Borten Bortenls, -e [..o..] 
Bottolvs Botolvsls, -a [..0..0..] 
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Boyson Boisonls, -e [..oi..o..] 
Braaten Broten !s, -e [..ō..] 
Bradley Bredlij !s, -a 
Brandsnes Brannsnēsls, -e 
Brandstadmoen Brannstamūenls, -e 
Brantenberg Brantenbergls, -a [..ær..] 
Bratholm Bratholmls, -a [..o..] 
Bratlie Bratlī (nelok.) 
Bratteli Bråteli (nelok.) 
Bredvold Brēvollls, -a [..o..] 
Breien Breienls, -e [..æi..] 
Breimo Breimū [..æi..] (nelok.) 
Breiteig Breiteigls, -a [..æi..æi..] 
Breivik Breivīkls, -a [..æi..] 
Brekke Brek le (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Brekstad Brekstla (dat. siev. dz. -ai, vīr. dz. -am)/ 

*Brekstad|s, -e 
Bremnes Bremnēsls, -e 
Brende Brend!e (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Brenning Brenningls, -a 
Brevig Brēvīgjs, -a 
Brinchmann Brinkmannls, -e 
Bringsværd Bringsverls, -a [..ær..] 
Broch Brokls, -a [..o..] 
Brodin Brudlnls, -a 
Brokhaug Brūkheu (nelok.)/*Brūkheug!s, -a [..æu] 
Broli Brūlī (nelok.) 
Brostrup Brustrupls, -a 
Brun Brūnls, -a 
Brundtland Bruntlannjs, -e 
Brunæs Brunes Is, -e 
Brustad Brūstla (dat. siev. dz. -ai, vir. dz. -Æ777)/*Brustad!s, -e 
Bruvoll Bruvoll !s, -a 
Bruun Brūnls, -a 
Bruusgaard Brūsgorls, -a [..ō..] 
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Bruzelius Brusēliusls, -a 
Bryn Brīnīs, -a 
Bræin Breinls, -a [..æi..] 
Brænne Brennle (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -ent) 
Brørby Brērbī (nelok.) 
Buen Būenls, -e 
Bugge Bugle (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Bukkøy Bukeijļs, -a 
Bull Bullis, -a 
Buresund Būresunnls, -a 
Busch Bušls, -a 
Butenschøn Būtenšēnls, -a 
Bye Bī (nelok.) 
Bystad Bīstla (dat. siev. dz. -ai, vīr. dz. -tf7?7)/*Bīstad!s, -e 
Bæivi Beivi [..æi..] (nelok.) 
Bækkelund Bekelunnls, -a 
Bø Bē (nelok.) 
Bøckman(n) Bekmannls, -e 
Bødtker Betkerls, -e 
Bøe Bē (nelok.) 
Bøhler Bēlerls, -e 
Bøge Bēgle (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Børli Bērlī (nelok.) 
Børresen Berresenls, -a 
Børretzen Berrecenls, -a 
Bårdsen Bordsenls, -a [..ō..] 
Bårdsgård Bordsgorls, -a [..ō.. ō..] 

c 
Calmeyer Kalmeijerls, -e [..æi..] 
Cappelen Kapelenls, -e 
Caprino Kaprīnu (nelok.) 
Carew Kā r ev Is, -a 
Car l ing Kārlingls, -a 
Carlsen Karlsen|s, -a 
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Carstensen Kaštensenls, -a 
Castberg Kastbergls, -a [..ær..] 
Christensen Kristensen!s, -a 
Christiansen Kristiansen |s, -a 
Christie Kristi (nelok.) 
Colbjørnsen Kolbjērnsenls, -a 
Collett Kolletls, -a [..o..] 
Coward Kovardls, -a [..o..] 
Crøger Krēgerls , -e 

D 
Daae Dole [..ō..] (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Dagestad Dāgestla (dat. siev. dz. -ai, vir. dz. -am)l 

*Dāgestad!s, -e 
Dagsland Dagslannls, -e 
Dahl Dalls, -e 
Dahle Dalle (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Dahr Dārļs , -a 
Dalbak Dālbakls, -a 
Dalby Dālbī (nelok.) 
Dale Dalle (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Dalheim Dālheimls, -a [..æi..] 
Damhaug Damheu (nelok.)/*Damheug|s. • -a 
Danielsen Dānielsenls, -a 
Dannemark Dannemarkls , -a 
Dass Dasls, -a 
Davidsen Davidsen|s, -a 
Degrum Dēgrum|s, -a 
Deichman Deikmannls , -e [..æi..] 
Devold DēvolUs, -a [..o..] 
Diesen Dlsenls, -a 
Digerud Dlgeru (nelok.)/*Dlgerud|s, -a 
Ditlev Ditlevls, -a 
Djupedal Jūpedāl ls , -e 
Dolva Dolvla [..o..] (dat. siev. dz. -ai, vir. dz. -am) 
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Dommersnes Dommešnēsls, -e 
Dons Donsļs, -a [..o..] 
Dragsten Dragsten!s, -a 
Dramstad Dramstla (dat. siev. dz. -ai , vir. dz. -am)/ 

*Dramstad',s, -e 
Draugsvoll Dreugsvollļs, -a [..æu..o..] 
Drever Dreijerls, -e [..æi..] 
Due Dūļe (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Duesund Duesunnls, -a 
Duun Dūnls, -a 
Dvergsdal Dvergsdal|s, -e [..ær..] 
Dæhli Dēli [..æ:..] (nelok.) 
Døhlen Dēlenls, -e 
Dørum Dērumļs, -a 

E 
Ebbing Ebingls, -a 
Eckbo Ekbū (nelok.) 
Eckersberg Ekešbergļs, -a [..ær..] 
Eckhoff Ekhofls, -a [..o..] 
Edvardsen Edvardsen!s, -a 
Eeg Ēg!s, -a 
Eek Ekls, -a 
Egedius Egēdius|s, -a 
Egeland Ēgelannls, -e 
Egge Egle (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Eggen Egenls, -e 
Eggum Egumļs, -a 
Egner Ēgnerls, -e 
Eia Eija [æi..] (dat. siev. dz. -ai ', vir. dz. -am) 
Eide Eidle [æi..] (dat. siev. dz. - i ei, vir. dz. -em) 
Eidem Eidem!s, -a [æi..] 
Eidesvik Eidesvik!s, -a [æi..] 
Eidsbø Eidsbē [æi..] (nelok.) 
Eidslott Eidslotls, -a [æi..o..] 
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Eidsvåg Eidsvogls, -a [æi.. ō..] 
Eik Eikls, -a [æi..] 
Eikaas Eikoss, -a [æi.. ō..] 
Eikeland Eikelannļs, -e [æi..] 
Eikemo Eikemū [æi..] (nelok.) 
Eikrem Eikrem |s, -a [æi..] 
Eikås Eikosls, -a [æi.. o..] 
Einarsson Einašonls, -e [æi..o..] 
Eira Eirļa [æi..] (dat. siev. dz. -ai, vir. dz. -am) 
Eke rn Ekernls, -a 
Elgsaas Elgsosls, -a [..ō..] 
Eliassen Ellasenls, -a 
Ellefsen Elleisenls, -a 
Ell ingsen Ellingsen!s, -a 
Elstad Elstja (dat. siev. dz. -ai, vir. dz. -#77z)/*Elstad!s, -e 
Elster Elsterls, -e 
Elton Eltonls, -e [..o..] 
Enebakk Enebakļs, -a 
Eng Engļs, -a 
Engeland Engelannļs, -e 
Engebretsen Engebretsen!s, -a 
Engelbrets- Engelbretsdatere (tikai siev. dz.) 
datter 
Engelstad Engelstia (dat. siev. dz. -ai, vir. dz. -am)/ 

*Engelstadļs, -e 
Enger Engerls, -e 
Engeset(h) Engesetļs, -e 
Engmark Engmarkls , -a 
Enoksen Ēnoksenls, -a [..o..] 
Erken Erken!s, -e [ær..] 
Erichsen Eriksen!s, -a 
Ericsson Ēriksonļs, -e 
Eriksen Eriksen|s, -a 
Erikssen Eriksen!s, -a 
Ese Esle (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
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Eskeland 
Esp 
Espedal 
Espelid 
Espolin 
Evang 
Evenrud 
Evensen 
Evje 
Evjen 
Eyde 

F 
Fagerheim 
Fagerholm 
Fagerholt 
Faldbakken 
Falck 
Falkberget 
Falkeid 
Falsen 
Fangen 
Faremo 
Farmand 
Farstad 
Fasting 
Faye 
Fearnlev 
Feldborg 
Fehn 
Fehr 
Ferner 
Finne 
Fisknes 
Five 

Eskelannls, -e 
Espls, -a 
Espedālls, -e 
Espell (nelok.) 
Espulīnļs, -a 
Evang!s, -a 
Ēvenru (nelok.)/*Ēvenrud!s, -a 
Evensen Is, -a 
Evjle (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Evjen!s, -e 
Eidļe [æi..] (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 

Fāgerheimis, -a [..æi..] 
Fagerholm Is, -a [..o..] 
Fāgerholtls , -a [..o..] 
Fallbakenls, -e 
Falk', s, -a 
Falkbergie (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Falkeid Is, -a [..æi..] 
Falsen is, -a 
Fangen!s , -e 
Fāremū (nelok.) 
Farmann!s , -e 
Fastla (dat. siev. dz. -ai, vīr. dz. -tf7?/)/*Faštadls, -e 
Fastingls, -a 
Faijle (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Fērnli j ls, -a 
Feldborgls, -a [..o..] 
Fēnls, -a 
Feris, -a 
Fērnerls , -e [..æ:r..] 
Finn le (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Fisknes Is, -a 
Five (dat. siev. 'dz. -ei, vir. dz. -em) 
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Fjeld Fjellis, -a 
Fjeldheim Fjel lheimls, -a [..æi..] 
Fjeldstad Fjellstla (dat. siev. dz. -ai, vir. dz. -am)l 

*Fjellstad|s, -e 
Fjell Fjell is, -a 
Flagstad Flagstja (dat. siev. dz. -ai, vir. dz. -am)/ 

* Flagstad |s, -e 
Flatland Flātlannls, -e 
Flatø Flātē (nelok.) 
Fleischer Fleišerls, -e [..æi..] 
Flem Flem Is, -a 
Fliflet Fllfletls, -e 
Flo Flū (nelok.) 
Flock Flokls, -a 
Flæte Flēte [..æ:..] (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Fløgstad Flegstla (dat. siev. dz. -ai, vir. dz. -am)/ 

*Flegstad|s, -e 
Flagen Flogenls, -e [..ō..] 
Flåthen Flotenls, -e [..ō..] 
Folkestad Folkestia (dat. siev. dz. -ai, vir. dz. -am)/ 

*Folkestad|s, -e [..o..] 
Folkvord Folkvordjs, -a [..0..0..] 

Forberg Forbergls , -a [..o..ær..] 
Formo Formu [..0..] (nelok.) 
Foss Fosls, -a [..0..] 

Fosse Fos|e [..0..] (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Fossen Fosenls, -e [..0..] 

Fossli Fosll [..0..] (nelok.) 
Fossum Fosumls, -a [..0..] 

Fostervoll Fustervollls, -a [..0..] 

Fougner Fongnerls , -e [..0..] 

Foyn Foinls, -a [..oi..] 
Frafjord Frāfjūrls, -a 
Fredriksen Fredriksen|s, -a 
Fremming Fremmingls , -a 
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Fretheim Fretheimls, -a [..æi..] 
Friis Fris Is, -a 
Frisak Frīsakls, -a 
Frisch Frišls, -a 
Frisenberg Frīsenbergls, -a [..ær..] 
Frisvold Frisvollls, -a [..o.J 
Frobenius Frubēniusls, -a 
Froyn Foinls, -a [..oi..] 
Frydenlund Frīdenlunnls, -a 
Frøiland Freilannls, -e 
Fuglesang Fūlesangls, -a 
Furholt Furholtls, -a [..o..] 
Furre Furrle (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Furuholmen Furuholmen Is, -e [..o..] 
Fægri Fēgri (nelok.) 
Færden Ferden Is, -e [..ær..] 
Færøvik Fērēvīkls, -a [..æ:re..] 
Føllesdal Fellesdālls, -e 
Føll ing Fell ingls, -a 
Fønhus Fēnhūsls, -a 
Førde Ferd le (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 

G 
Gaarder Gorderls, -e [..ō..] 
Gaarud Goru (nelok.)/*Gorudls, -a [..ō.J 
Gabler Gāblerls, -e 
Gabrielsen Gābrielsenls, -a 
Garbarek Garbārekls, -a 
Galtung Galtungls, -a 
Garstad Gāštla (dat. siev. dz. -ai, vīr. dz. -tf77/)/*Gāštad|s, -e 
Garborg Gārborgls, -a [..o.J 
Garnas Gārņos|s, -a [..ō.J 
Garvang Gārvangls, -a 
Gaundal Geundālls , -e [..æu..] 
Gaup Geupls, -a [..æu..] 
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Gedde-Dahl Jede-Dāls (dat. J edem-Dālam) , Jede-Dāle 
Geelmuyden Gēlmīdenls, -e 
Gelius Gēliusls, -a 
Gerhardsen Gerhardsen!s, -a [..ær..] 
Germeten Germetenls , -e [..ær..] 
Getz Gecls, -a 
Giertsen Jercenls , -a 
Gilje Gilj le (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Giske Gisk|e/*Jisk|e (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Giæver Jēverls , -e 
Gjefsen Jefsenļs, -a 
Gieldrem Jeldremls , -a 
Gj eisten Jelstēnls, -a 
Gjelsvik Jelsvīkls, -a 
Gjendem Jendemļs , -a 
Gjerde Jerd le [..æ:r..] (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Gjermundsen Jermunsenls , -a[. .ær..e. .] 
Gjerstad Ješta (dat. siev. dz. -ai, vīr. dz. -#?//)/*Ještad|s, -e [..æ..] 
Gjeruldsen Jerul lsenls , -a [..ær..e..] 
Gjessing Jesingls , -a 
Gjestrum Jestrumls, -a 
Gjesvik Jesvīkls, -a 
Gjul Jul ls , -a 
Gjølstad Jelst ia (dat. siev. dz. -ai, vīr. dz. -Æ7?z)/*Jelstad|s, -e 
Gjønnes Jennēsls , -e 
Gjørv Jervls , -a 
Glad Glādjs, -a 
Gleditsch Glēdičls, -a 
Glomsås Glomsosls, -a [..o.. ō..] 
Gløersen Glēšenls, -a 
Gløtvold Gletvolljs, -a 
Godal Gūdālls, -e 
Gokstad Gukstia (dat. siev. dz. -ai, vīr. dz. -am)l 

*Gukstad|s, -e 
Goksøyr Gokseirls, -a [..o..] 
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Gomsrud 
Graff 
Grammeltvedt 
Gran 
Grande 
Granheim 
Gransbråten 
Granum 
Gravdahl 
Gregussen 
Gregusson 
Gresvig 
Greve 
Grieg 
Grimdalen 
Grimnes 
Grimsrud 
Grimstad 

Grosch 
Groven 
Grude 
Grundt 
Grydeland 
Grytten 
Grøndahl 
Grønlien 
Grønn 
Grønnerød 
Grønnevik 
Grønvold 
Grøstad 

Gude 
Gulbrandsen 

Gumsru (nelok.)/*Gumsrudis, -a 
Grafi s, -a 
Grammeltvetis, -e 
Grānis, -a 
Grannļe (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Granheim!s, -a [..æi..] 
Grānsbrotenis, -e [..o..] 
Grānum !s, -a 
Gravdal !s, -e 
Grēgusenls, -a 
Grēgusonis, -e 
Gresvig Is, -a 
Grevle (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Grig is, -a (bet Edvards Grigs vai *GrIgs) 
Grimdalen Is, -e 
Grimnes is, -a 
Grimsru (nelok.)/*Grimsrudis, -a 
Grimst i a (dat. siev. dz. -ai, vir. dz. -am)/ 
*Grimstad!s, -e 
Grošis, -a [..o..] 
Gruven is, -e 
Grūdie (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -ent) 
Gruntis, -a 
Grīdelannļs, -e 
Gritenis, -e 
Grendālis, -e 
Grenllenis, -e 
Grennis, -a 
Grennerēdls, -a 
Grennevlkis, -a 
Grenvollļs, -a 
Grestia (dat. siev. dz. -ai, vir. dz. -a?n)l 
*Grestadis, -e 
Gūdie (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Gulbrannsenis, -a 
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Gulbransson 
Gullaksen 
Gullestad 

Gull iksen 
Gundersen 
Gunderud 
Gussgard 
Gustavsen 
Gyldenløve 
Gynt 

H 
Haagensen 
Haakensen 
Haakonsen 
Haaland 
Haanes 
Haavardsholm 
Haavind 
Haff 
Hafstad 
Haga 
Hagebakken 
Hagem 
Hagen 
Hagerup 
Hagesæther 
Halberg 
Hal le 
Hal lesby 
Hals 
Halvorsen 
Hammer 
Hammernes 

Gulbrannsonls, -e [..o..] 
Gullaksen!s, -a 
Gullestia (dat. siev. dz. -ai, vir. dz. -am)/ 
*Gullestad|s, -e 
Gulliksen Is, -a 
Gunnešenls, -a 
Gunneru (nelok.)/*Gunnerud!s, -a 
Gusgārls, -a 
Gustavsen Is, -a 
JildeleV.e (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Gintls, -a/*Jint!s, -a 

Hogensenls , -a [..o..] 
Hokensenls, -a [..ō..] 
Hokonsenls, -a [..ō..o..] 
Holannls , -e [..ō..] 
Honēsls, -e [..ō..] 
Hovardsholmls, -a [..ō..o..] 
Hovinn Is, -a [..ō..] 
Hafls, -a 
Hafstla (dat. siev. dz. -ai, vir. dz. -tf7//)/*Hafstad!s, -e 
Hāgļa (dat. siev. dz. -ai, vir. dz. -am) 
Hāgebakenls , -e 
Hāgemls , -a 
Hagen Is, -e 
Hagerup Is, -a 
Hāgestēterls , -e 
Halbergls , -a [..ær..] 
Hall le (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Hallesbl (nelok.)/*Hallesbij!s, -a 
Halsls, -a 
Halvošenls, -a [..o..] 
Hammerls , -e 
Hammernes Is, -e 
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Hambro Hambru (nelok.) 
Hamsun Hamsun!s , -a 
Hamre Hamrle (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Hanisch Hanišls , -a 
Hannevig Hannevīgļs, -a 
Hannevik Hannevīkls, -a 
Hansen Hansenls, -a 
Hanssen Hansenls, -a 
Hansteen Hanstēnļs, -a 
Hansvoll Hansvoll|s, -a [..o.J 
Haraldsen Harallsenļs, -a 
Haraldstad Harallstia (dat. siev. dz. -ai, vīr. dz. -am)/ 

*Harallstad!s, -e 
Harboe Harbu (nelok.) 
Harket Harket ļs , -a 
Harlem Har lem !s, -a 
Hartman Hartmann !s, -e 
Hasle Hasle (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Haslund Haslunnls, -a 
Hasselberg Haselberg!s , -a [..ær..] 
Hasselknippe Haselknipļe (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Hasvold Hasvollls, -a 
Hatlo Hatlu (nelok.) 
Hauan Heuanls , -a [..æu..] 
Haug Heugls , -a [..æu..] 
Haugan Heuganls , -e [..æu..] 
Haugane Heuganle [..æu..] (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Hauge Heug le [..æu..] (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Haugen Heugenjs , -e [..æu..] 
Hauger Heuger ls , -e [..æu..] 
Haugestad Heugestia (dat. siev. dz. -ai, vīr. dz. -am)/ 

*Heugestad|s, -e [..æu..] 
Haugland Heuglannls , -e [..æu..] 
Haugl i (d) Heugl ī (nelok.) [..æu..] 
Haugsgjerd Heugsjerdļs , -a [..æu..] 
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Haugsnes Heugsnēsls , -e [..æu..] 
Haukeland Heukelannjs , -e [..æu..] 
Havrevold Havrevoll ls, -a [..o..] 
Hedemann Hēdemannls , -e 
Hedstrøm Hēdstremls, -a 
Heffermehl Hefermélls , -a 
Hegg Hegls , -a 
Heggdal Hegdāl ls , -e 
Hegge Heg le (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Heggelund Hegelunnls , -a 
Heggem Hegemis , -a 
Heggen Hegenls , -e 
Heggland Heglannls , -e 
Hegna Hegn!a (dat. siev. dz. -ai, vīr. dz. -am) 
Heiberg Heibergls , -a [..æi..ær..] 
Helge land Helgelannļs , -e 
Hel land Hel lannļs , -e 
Hel le land Hel le lannjs , -e 
Hells jø Hel lese (nelok.) 
Helstad Helst la (dat. siev. dz. -ai, vīr. dz. -Æ7//)/*Helstad!s, -e 
Henie Heni j le (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Henriksen Henriksen!s , -a 
Heradstveit Heradstve i ta , -a [..æ:r..æi..] 
Heramb Hērambls , -a [..æ:r..] 
Hermansen Hermansenls , -a [..ær..] 
Hernæs Hērnēsls , -e [..ær..e..] 
Hertevig Hertevīgļs , -a [..ær..] 
Hesjedal Hešedāl ls , -e 
Hetland Hetlannls , -e 
Heyerda(h)l Heijerdāl ls , -e [..æi..] 
Hi ldeng Hi ldengls , -a 
Hil lestad Hillestļa (dat. siev. dz. -ai, vīr. dz. -avi)/ 

*Hillestad!s, -e 
Hi l lveg Hil lvegjs , -e 
Hirsch Hišls , -a 
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Hirsti Hišti (nelok.) 
Hisdal Hīsdālļs, -e 
Hjelmeland Jelmelannļs , -e 
Hjelmtvedt Jelmtvetls, -e 
Hjeltnes Jeltnēsls, -e 
Hjertenæs Jertenēsls , -e [..ær..e..] 
Hjort(h) Jort ls , -a [..o.J 
Hjørungdal Jērungdāl ls , -e 
Hobæk Hūbekls , -a 
Hoddevik Hodevlkls, -a [..o.J 
Hoel Hul ls , -a 
Hoem Huemls , -a 
Hoen Hūenls , -e 
Hofmo Hofmū [..o.J (ne lok . ) 
Holberg Holbergļs , -a [..o..ær.J 
Holgersen Holgešenls , -a [..o.J 
Holler Hollerļs , -e [..o.J 
Hol lup Hollupļs, -a [..o.J 
Holm Holmļs , -a [..o.J 
Holmen Holmenls , -e [..o.J 
Holmene Holmen!e (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -e?n) [..o.J 
Holmbo(e) Holmbū [..o.J (nelok.) 
Holmøy Holmeij ls , -a [..o.J 
Holmas Holmosls, -a [..o.. ō . J 
Holst Holstls, -a [..o.J 
Holstad Hūlstla (dat. siev. dz. -ai, vir. dz. -am)/ 

*Hūlstad!s, -e 
Holt Holtis , -a [..o.J 
Holteda(h)l Holtedālļs , -e [..o.J 
Holten Holtenls, -e [..o.J 
Holter Holterjs , -e [..o.J 
Holtskog Holtskūgls, -a [..o.J 
Homleid Homleidjs , -a [..o..æi.J 
Hope Hūple (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Hopp Hop!s, -a [..o.J 
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Horn Hūrnjs , -a 
Horndal Hūrndāl ļs , -e 
Hornsrud Hūrnsru (nelok.)/*Hūrnsrud!s, -a 
Hornsl ien Hūrnsl īenls , -e 
Horvei Horve i j j s , -a [..o..æi..] 
Hosar Hūsarls , -a 
Hovden Hovden Is, -e [..o..] 
Hovig Hūvīgls , -a 
Hovland Hovlannls, -e [..o..] 
Huitfeldt Vitfeltls, -a 
Hult in Hult inls , -a 
Hundseid Hundseid!s , -a [..æi..] 
Hungnes Hungnēsļs , -e 
Hunsager Hunsāger js , -e 
Hunstadbråten Hunstabrotenls , -e [..o..] 
Hurum Hurum!s , -a 
Husby Hūsbī (nelok.)/*Hūsbij!s, -a 
Husebø Hūsebē (nelok.) 
Husemoen Hūsemūenls , -e 
Hushovd Hushovdls, -a [..o..] 
Husøy Husej ls , -a 
Hval Vāl ls , -a 
Hveding Vēdingļs , -a 
Hvidsten Vidstēnls, -a 
Hvistendahl Vistendālļs , -e 
Hyldbakk Hil lbakls , -a 
Hyl land Hil lannļs , -e 
Hyttnes Hitnēsls , -e 
Hætta Het !a (dat. siev. dz. -ai, vīr. dz. -am) 
Høegh Hēgjs , -a 
Høgermo Hēgermū (nelok.) 
Høiby Heibī (nelok.)/*Heibij!s, -a 
Høie Hei j le (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Hølmebakk Helmebakls , -a 
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Høverstad Hēveštla (dat. siev. dz. -ai, vīr. dz. -am)/ 
*Hēveštad|s, -e 

Høvring Hevringls , -a 
Høynes Heinēsls, -a 
Håkonsen Hokonsenls, -a [..ō..o..] 
Håland Holannls , -e [..ō..ļ 
Hånes Honēsls, -e [..ō..] 

I 
Ibsen Ibsen Is, -a 
Ihlen Ilen Is, -e 
Imerslund īmešlunnls , -a 
Ingebretsen Ingebrecenls, -a 
Ingebrigtsen Ingebrigcenls, -a 
Ingerø Ingerē (nelok.) 
Ingstad Ingstla (dat. siev. dz. -ai, vīr. dz. -Æ77/)/*Ingstad|s, -e 
Ingvaldsen Ingvallsenls, -a 
Irgens Irgens Is, -a 
Isachsen Isaksen Is, -a 
Isaksen Isaksen Is, -a 
Iversen īvešenls, -a 

J 
Jaabæk Jobekls , -a [..o..] 
Jacobsen Jakobsen Is, -a [..o..] 
Jakmann Jakmannls , -e 
Jagland Jaglannls , -e 
Jakobsen Jākobsenļs, -a [..o..] 
Jar lsberg Jar lsbergls , -a [..ær..] 
Jebsen Jebsen Is, -a 
Jensen Jensenls , -a 
Jenssen Jensenls , -a 
Jervell Jervel l ls , -a [..ær..] 
Jespersen Jespešenls, -a 
Jessen Jesenls , -a 
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Johannessen Juhannesenls , -a 
Johans(s)en Juhansenls , -a 
Johansson Juhansonls , -e [..o.J 
Johnsen Junsenls , -a 
Johnsgaard Junsgorļs , -a [..ō.J 
Johnson Junsonls , -e [..o.J 
Jonassen Junasenls , -a 
Jonsson Junsonls , -e [..o.J 
Jordbræk Jūrbrekls , -e 
Jul iusen Jul iusen Is, -a 
Jupskås Jupskosls, -a [..ō.J 
Juster Justerls , -e 
Juu l Ju l i s , -a 
J æ g e r Jēger ls , -e 
Jølsen Jelsenls , -a 
Jørgensen Jergensenls , -a 

K 
Kaada Kod la [..ō.J (dat. siev. dz. -ai, vir. dz. -am) 
Kaas Kosls, a [..ō.J 
Kahrs Kāsis, -a 
Kaland Kalannls, -e 
Kaldestad Kallestla (dat. siev. dz. -ai, vir. dz. -am)/ 

*Kallestad|s, -e 
Kaldhol Kallhūlls, -a 
Kallsberg Kallsbergls, -a [..ær..] 
Kalvø Kalvē (nelok.) 
Kark Kark Is, -a 
Karlsen Karlsen Is, -a 
Karlsnes Kārlsnēsls, -e 
Karlsson Kārlsonls, -e [..o.J 
Karlstrøm Kārlstremls, -a 
Kavli Kavli (nelok.) 
Kielland Hjel lannls , -e 
Kierulf Hjerulfls, -a [..ær..] 
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Kinck Hjinkls, -a 
Kirkeby Hjirkebī (nelok.)/*Hjirkebij!s, -a 
Kirkemo Hjirkemū (nelok.) 
Kittelsen Kitelsenls, -a 
Kiønig Hjēnigls , -a 
Kjellemyr Hjel lemīrls , -a 
Kjelsberg Hjelsbergls, -a 
Kjerulf Hjerulfls, -a [..ær..] 
Kjosås Hjusosls, -a [..ō..] 
Kjus Hjusls, -a 
Kjær Hjērls , -a [..æ:r..] 
Kjærstad Hjēštja (dat. siev. dz. -ai, vir. dz. -am)/ 

*Hjēštad!s, -e [..æ:..] 
Kjærvik Hjērvīkls, -a [..æ:r..] 
Kjølmoen Hjēlmūenls , -e 
Kjønnøy Hjenneij ls , -a 
Klausen Kleusenls, -a [..æu..] 
Kleiva Kleiv!a [..æi..] (dat. siev. dz. -ai, vīr. dz. -am) 
Kleppa Klepia (dat. siev. dz. -ai, vīr. dz. -am) 
Kleppe Kleple (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Kleppen Klepenls, -e 
Kloster Klosteris, -e [..o..] 
Klyve Klive (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Knardahl Knārdālls, -e 
Knausgård Kneusgorls, -e [..æu..o..] 
Knudsen Knudsen Is, -a 
Knutsen Knucenls, -a 
Kofoed Kūfūdls, -a 
Koht Kūtis, -a 
Kolby Kolbī (nelok.)/*Kolbijls, -a [..o..] 
Kolstad Kolsta (dat. siev. dz. -ai, vīr. dz. -am)/ 

*Kolstadls, -e [..o..] 
Konglevoll Konglevoll Is, -a 
Kongshaug Kongsheu (nelok.)/*Kongsheugis, -a [..æu..] 
Konow Kūnovls, -a [..o..] 
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Koppang Kopangls, -a [..o..] 
Kopperud Koperu (nelok.)/*Koperud!s, -a [. 
Korbøl Korbēlļs, -a [..o..] 
Korsberg Košbergls, -a [..o..ær..] 
Korsmo Košmū [..o..] (nelok.) 
Korsvold Košvollls, -a [..o..] 
Korvald Kurvallls, -a 
Kosmo Kosmū [..o..] (nelok.) 
Koss Kosļs, -a [..o..] 
Kostøl Kūstēlļs, -a 
Krag Krāgls, -a 
Krefting Krefting Is, -a 
Kristensen Kristensen !s, -a 
Kristiansen Kristiansen!s, -a 
Kristoffersen Kristofešenļs, -a [..o..] 
Krog(h) Krogls, -a [..ō..] 
Krohg Krogls, -a [..ō..] 
Krohn Krūn',s, -a 
Kroken Krūken ]s, -e 
Kronberg Krūnbergls , -a [..ær..] 
Kr øyer Kreijerls, -e 
Kråkevik Krokevlkls, -a [..ō..] 
Kurland Kūrlannls, -e 
Kvalheim Kvalheim Is, -a 
Kvålshaug Kvālsheu (nelok.)/*Kvālsheug!s, -a [..æu. 
Kvanmo Kvanmū (nelok.) 
Kvarme Kvarmle (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Kvassheim Kvasheimls, -a [..æi..] 
Kvernberg Kvērnbergls, -a [..æ:r..ær..] 
Kvernrød Kvērnrēdls, -a [..æ:r..e..] 
Kvisvik Kvisvik|s, -a 
Kvithyld Kvlthillls, -a 
Kvålen Kvolenļs, -e [..ō..] 
Kyllingstad Hji l l ingstla (dat. siev. dz. -ai, vir. dz. -am)/ 

*Hjil l ingstad!s, -e 
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Kyrkjebø Hjirhjebē (nelok.) 
Kohn Kēnls, -a 
Køltzow Kelcovls, -a [..o..] 

L 
Lae Lale (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Lahnstein Lānsteinls, -a [..æi..] 
Landstad Lannstia (dat. siev. dz. -ai, vir. dz. -am)/ 

*Lannstad|s, -e 
Lane Lānle (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Langangen Langangen Is, -e 
Langbach Langbakls, -a 
Langdal Langdal Is, -e 
Lange Lang|e (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Langeland Langelannls , -e 
Langesen Langesenls, -a 
Langslet Langšletls, -a 
Larsen Lāšenļs, -a 
Larssen LāšenIs, -a 
Larsson Lāšonls, -e 
Lassen Lasen Is, -a 
Laundal Leundālls , -e [..æu..] 
Lehn Lēnis, -e 
Leine Lein|e [..æi..] (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Leikvam Leikvamls, -a [..æi..] 
Lerche Lerk|e [..ær..] (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Lere im Lēreimls , -a [..e..æi..] 
Lerum Lērumls , -a 
Lerøy Lērej ls , -a 
Levin Levin |s, -a 
Lian Llanls, -a 
Lid Li (nelok.) 
Lie Li (nelok.) 
Lien Llenls , -e 
Lier Llerls , -e 
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Lil leheim Li l leheimls, -a [..æi..] 
Li l letun Lil letunls, -a 
Lind Linnls , -a 
Lindberg Linnbergls , -a [..ær..] 
Lindegaard Lindegorls , -a [..ō..] 
Lindell Lindell Is, -a 
Lindeman Lindemann|s, -e 
Linder Linderls , -e 
Lindholt Linnholt ls , -a [..o..] 
Lindstrøm Linnstremls, -a 
Linstow Linstovļs, -a [..o..] 
Lippe Lip|e (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Loe Lū (nelok.) 
Lofthus Lofthūsls, -a [..o..] 
Lorentsen Lūrencenls , -a 
Lorentzen Lūrencenls , -a 
Ludvigsen Ludvigsen Is, -a 
Lund Lunn|s, -a 
Lundberg Lunnbergls , -a [..ær..] 
Lunde Lund |e (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Lundeby Lundebī (nelok.)/*Lundebij!s, -a 
Lunden Lunden|s, -e 
Lundevall Lundevall |s, -a 
Lundgren Lunngrēnls , -e 
Lygre L igr le (dat. vīr. dz. -em, siev. dz. -ei) 
Lyng Lingls , -a 
Lyngmo L ingmū (nelok.) 
Lyngstad Lingst la (dat. siev. dz. -ai, vīr. dz. -am)/ 

*Lingstad|s, -e 
Lystrup Listrupls, -a 
Lægreid Lēgreidls , -a [..æi..] 
Løberg Lēbergls , -a [..ær..] 
Løding Lēdingls , -a 
Lødrup Lēdrupls , -a 
Løken Lēkenls , -e 
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Løkkeberg Lekebergļs , -a [..ær..] 
Lønn Lennls , -a 
Lønning Lenningls , -a 
Løvberg Lēvbergls , -a [..ær..] 
Løveid Lēveidls, -a [..æi..] 
Lø vik Lēvīkls, -a 
Løvland Lēvlannls, -e 
Løvlid Lēvlī (nelok.) 
Løvlund Lēvlunnls, -a 
Lanke Lonkle [..o..] (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 

M 
Maarud Morudls , -a [..ō.J 
Madsen Madsenls , -a 
Magnus Mangnusls , -a 
iMarkussen Markusenls , -a 
Marstein Māšteinls , -a [..æi..] 
Mart insen Mart insen |s, -a 
Marthinsen Mart insen Is, -a 
Mathiesen Matlsenls , -a 
Mathisen Matīsenls , -a 
Matningsdal Matningsdal Is, -e 
Maur i tzen Meur icenls , -a [..æu..] 
Maurstad Meušt la (dat. siev. dz. -ai, vir. dz. -am)/ 

*Meuštad|s, -e [..æu..] 
Mauseth Meuset ls , -e [..æu..] 
Medbøe Mēbē (nelok.) 
Meh lum Mēlumls , -a 
Mehren Mēren is , -e 
Meisfjord Meisfjūrls, -a [..æi..] 
Meland Mēlannls , -a 
Me lby Melbī (nelok.)/*Melbij|s, -a 
Mel lgren MellgrēnIs, -e 
Melsom Melsomls , -a [..o.J 
Meye r Mei jer ls , -e [..æi..e..] 
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Michele t Mišelet ls , -a 
Michelsen Mikelsenls , -a 
Middel thun Midel tūnls , -a 
Mikkelborg Mikelborgls , -a [..o..] 
Mikkelsen Mikelsenls , -a 
Mi l e Mi l l e (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Mindrebø Mindrebē (nelok.) 
Mjøen Mjēenls , -e 
M o M u (nelok.) 
Moberg Muberg ls , -a [..ær..] 
Moe M ū (nelok.) 
Moen Mūenls , -e 
Mohn Mūnļs , -a 
Moland Mūlannls , -e 
Moldestad Moldest ļa (dat. siev. dz. -ai, vir. dz. -am)/ 

*Moldestad',s, -e [..o..] 
Molstad Molst la (dat. siev. dz. -ai, vir. dz. -am)/ 

*Molstad|s, -e [..o.J 
Mol tke Moltk le [..o.J (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Molvær Molvērls , -a [..o..æ:r..] 
Monrad Munradļs , -a 
Monsen Monsenls , -a [..o.J 
Moren Muren ! s , -e 
Morken Morkenls , -e [..o.J 
Mortensen Mortensenjs , -a [..o.J 
Motzfeldt Mucfelt js , -a 
Mowinckel Mūvinkel ļs , -e 
Munch Munkls , -a 
Munthe Munt l e (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -e?n) 
Murstad Must !a (dat. siev. dz. -ai, vir. dz. -tf77/-)/*Muštad!s, -e 
M y h r Mlr l s , -a 
Myhre Ml r l e (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Myk le Mik l ie (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Myklebust Miklebustls , -a 
Myr l i Mlr l l (nelok.) 
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Myrvoll Mīrvoll ls , -a [..o..] 
Mæland Mēlannļs , -e [..æ:..] 
Møgedal Mēgedāl ls , -e 
Møl ler Mel ler ls , -e 
Møl lerhaug Mel lerheu (nelok.)/*Mellerheug!s, -a [..æu..] 
Mørk Merkls , -a 

N 
Nag Nāgls , -a 
Nansen Nansen!s, -a 
Nakkim Nakimls, -a 
Navarsete Nāvašētle (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Nedgård Nēdgorls , -a [..ō.J 
Nedreaas Nēdreosls, -a [..ō.J 
Nerdrum Nerdrumls , -a [..ær..] 
Nergaard Nergorls , -a [..ō.J 
Nesblom Nesblomls, -a [..o.J 
Nesbø Nēsbē (nelok.) 
Nesch Nešis, -a 
Nesheim Nesheim|s, -a [..æi..] 
Nesjar Nešarls , -a 
Ness Nesis, -e 
Nesse Nesle (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Nessvik Nesvīkls, -a 
Newth Ņūtls , -a 
Nguyen Ngienls , -a 
Nicolaisen Nikulaisenls, -a 
Nicolaysen Nikulaisenls, -a 
Nielsen Nilsen Is, -a 
Nikolaisen Nikulaisenls, -a 
Nilsen Nilsen Is, -a 
Nilssen Nilsen Is, -a 
Nissen Nisen Is, -e 
Nistad Nlstla (dat. siev. dz. -ai, vīr. dz. -^/)/*Nlstad|s, -e 
Nodal Nūdāl ls , -e 
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Nome Nūmle (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Nordahl Nurdāl ls , -e 
Nordby Nūrbī (nelok.)/*Nūrbij!s, -a 
Nordengen Nūrengenls , -e 
Nordhagen Nūrhāgenls , -e 
Nordheim Nūrheimls , -a [..æi..] 
Nordin Nurdīnls , -a 
Nordl i Nūrl ī (nelok.) 
Nordmo Nūrmū (nelok.) 
Nordraak Nurdrokls , -a [..o..] 
Nordseth Nūšet ls , -a 
Nordtun Nūrtūnls , -a 
Normann Nurmannļs , -e 
Norum Nūrumls , -a 
Norvik Nūrvīkls, -a 
Norvoll Nūrvoll ls , -a [..o..] 
Nummeda l Nummedāl l s , -e 
Nybakk Nībakls , -a 
Nygaardsvold Nīgošvoll ļs , -a [..ō..o..] 
Nygard Nīgār ls , -a 
Nygård Nīgor ls , -a [..ō..] 
Nygårdshaug Nīgošheu (nelok.y^Nigosheugls , -a [..o..æu..] 
Nylenna Nī lennla (dat. siev. dz. -ai, vīr. dz. -am) 
Nyquist Nīkvistļs, -a 
Nymo Nīmū (nelok.) 
Nymoen Nīmūenls , -e 
Nyrønning Nīrenningls , -a 
Nysted Nīstedļs , -e 
Nystedt Nīstet ļs , -e 
Nystø Nīstē (nelok.) 
Næshe im Nesheim!s , -a [..æi..] 
Næss Nesis , -a 
Nøkleberg Neklebergls , -a [..ær..] 
Nøsterud Nesteru (nelok.)/*Nesterud!s, -e 
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o 
Obrestad 

Obstfelder 
Oftedal 
Olafsen 
Olaisen 
Olavsson 
Olsen 
Olsson 
Olstad 
Omholt 
Onsager 
Onsum 
Opseth 
Opstad 

Orderud 
Ording 
Orheim 
Orten 
Osberg 
Osland 
Osmundsen 
Oterholm 
Ovesen 

Obrestla [o..] (dat. siev. dz. -ai, vir. dz. -am)/ 
*Obrestad!s, -e [o..] 
Obstfelderls, -e [o..] 
Oftedālls, -e [o..] 
Ūlafsenļs, -a 
Ulaisenls, -a 
Ūlavsonļs, -e [..o..] 
Ulsenļs, -a 
Ulsonļs, -e 
Ulstla (dat. siev. dz. -ai, vir. dz. -tf77z)/*Ulstad!s, -e 
Omholt'iS, -a [ 0 . . 0 . . ] 

Unsāgerls , -e 
Unsumļs, -a 
Opsetls, -e [o..] 
Opst',a (dat. siev. dz. -ai, vir. dz. -am)/ 
*Opstad!s, -e [o..] 
Ordeni (nelok.)/*Orderud!s, -e [o..] 
Ordingls, -a [o..] 
Ūrheimls , -a [..æi..] 
Orten!s, -e [o..] 
Ūsbergļs , -a [..ær..] 
Ūslannls, -e 
Osrrmnnsenls, -a [o..] 
Ūterholmļs , -a 
Uvesen!s, -a 

P 
Paasche 
Paulsen 
Paus 
Paust 
Pedersen 
Persson 
Peterssen 

Poskle [..ō..] (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Peulsenjs, -a [..æu..] 
Peusjs, -a [..æu..] 
Peustļs, -a [..æu..] 
Pēdešenls, -a 
Pēšonls, -e [..o..] 
Pētešenls, -a 
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Pettersen Petešenls, -a [..o..] 
Petterson Petešonls, -e 
Pihl Pil ls , -a 
Pollen Pollenļs, -e [..o..] 
Pollestad Pollestla (dat. siev. dz. -ai, vir. dz . -am)/ 

*Pollestad!s, -e [..o.J 
Poppe Popļe [..o.J (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Preus Preis!s, -a 
Prydz Pricls, -a 
Prytz Pricls, -a 
Prøysen Preisenls, -a 

Q 
Quale Kvāl le (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -< mi) 
Quisl ing Kvisling!s, -a/*Kvisling!s, -a 
Qvam Kvam Is, -a 

R 
Raaby Robl (nelok.) [..ō.J 
Ragde Ragdļe (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. --em) 
Rahm Rāmis, -a 
Raknes Rāknēs!s, -e 
Ramslie Ramsll (nelok.) 
Randem Randem!s , -a 
Rangul Rangūl !s, -a 
Rasch Rask!s, -a 
Rasmussen Rasmusenls, -a 
Raundalen Reundālenls , -e [..æu..] 
Ravndal Ravndāl!s, -e 
Ree Rē (nelok.) 
Refling Reflingls, -a 
Reiersen Reiešenļs, -a 
Reierstøl Reierstēl ls, -a 
Reigstad Reigstia (dat. siev. dz. -ai, vir. dz. . -am)/ 

*Reigstad|s, -e [..æi..] 
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Rei kvam Reikvamls, -a [..æi..] 
Rein Reinis, -a [..æi..] 
Reisegg Reisegls, -a [..æi..] 
Reiss-Andersen Reiss-Annešens, Reisa-Annešene [..æi..] 
Reisvang Reisvangls, -a [..æi..] 
Reitan Reitanls, -e [..æi..] 
Reiten Reitenls, -e [..æi..] 
Rekdal Rēkdāl ļs, -e 
Revold Rēvollļs, -a [..o.J 
Rem Remis, -a 
Reine Rem le (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Remlov Remlovis, -a [..o.J 
Remvik Remvīkls, -a 
Renberg Rēnbergls, -a [..ær..] 
Reve Rēvļe (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Riddervold Ridervollls, -a [..o.J 
Rieber-Mohn Rībers-Mūns, Rībere-Mūna 
Riefling Rīflingls, -a 
Riis Risis, -a 
Riise Ringdal Is, -e 
Ringom Ringomls, -a [..o.J 
Ringstad Ringstla (dat. siev. dz. -ai, vīr. dz. -am)/ 

*RingstadIs, -e 
Risa Rīs I a (dat. siev. dz. -ai, vīr. dz. -am) 
Risan Rīsanls, -a 
Rise Risle (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Ritterberg Riterbergls, -a [..ær..] 
Rokkan Rokanls, -e [..o.J 
Rolfsen Rolfsenls, -a[ . .o.J 
Roll Rollls, -a [..o.J 
Rolnes Rolnēsļs, -e [..o.J 
Rose Rusle (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Rostrup Rostrupls, -a [..o.J 
Rotevatn Rūtevatnls, -a 
Rotmo Rūtmū (nelok.) 
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Rottem Rotemls, -a [..o..] 
Rudi Rūdi (nelok.) 
Rudihagen Rūdihāgen!s , -e 
Ruge Rugle (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Rugland Rūglannls , -e 
Rugtvedt Rūgtvetls , -a 
Rui Rūi (nelok.) 
Rustad Rustļa (dat. siev. dz. -ai, vir. dz. -am)/*Rustad Is, -e 
Ruud Rūdis, -a 
Ryan Rlanls, -e 
Rye Rl|e (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Ryen Rien Is, -e 
Rygg Rigls, -a 
Ryggen Rigenls , -e 
Rygh Rigls , -a 
Rypdal Rīpdālls, -e 
Røang Rēangls , -a 
Rød Rēdls, -a 
Røed Rēdls, -a 
Røisland Reislannļs, -e 
Røkke Rekle (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Rønbeck Renbekls , -a 
Rønning Renningls , -a 
Røsbak Resbakls, -a 
Røsjorde Resjūrle (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -evi) 
Røssland Reslannls, -e 
Røtvei Retveijls, -a [..æi..] 
Røynesdal Reinesdālls , -e 

s 
Sahl Salis, -a 
Salomonsen Sālomonsenls, -a [..0..0..] 

Salvesen Salvesenls, -a 
Samuelsen Samuelsen Is, -a 
Sand Sannls, -a 
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Sandai Sandai,'s, -e 
Sandberg Sannbergls, -a [..ær..] 
Sande Sandle (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Sandel Sandelļs, -e 
Sandemo Sandemū (nelok.) 
Sandemose Sandemūsle (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Sandvik Sannvīkls, -a 
Sandvold Sannvollls, -a [..o..] 
Sanner Sannerls, -e 
Sannum Sannumls, -a 
Sars Sārsls, -a 
Saunes Seunēsls, -e [..æu..] 
Schanke Skank!e (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Scott Skotls, -a [..o..] 
Schau Skeu [..æu] (nelok.) 
Scheen Sēnļs, -a 
Schei Seijļs, -a [..æi..] 
Schjerven Servenjs, -e [..ær..] 
Schiøtz Secjs, -a 
Schjelderup Selderupls, -a 
Schjøtt Setls, -a 
Schouen Skeuenls, e [..æu..] 
Schullerud Skulleru (nelok.)/*Skullerud!s, -a 
Schweigaard Sveigorjs, -a [..æi.. ō..] 
Schøyen Skeien !s, -e 
Seierstad Seiještļa (dat. siev. dz. -ai, vīr. dz. -am)/ 

*Seijerstad!s, -e [..æi..] 
Seim Seimls, -a [..æi..] 
Seip Seipjs, -a [..æi..] 
Sejersted Sejersted!s, -a [..æj..] 
Selmer Selmerļs , -e 
Semb Sembls, -a 
Sevland Sevlannls, -e 
Simensen Simensen !s, -a 
Simonsen Sīmonsenls, -a [..o..] 
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Sinding Sindingls, -a 
Singsaas Singsosls, -a [..ō..] 
Sitter Siter Is, -e 
Sivertsen Sivertsen!s, -a 
Sivle Sivile (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Sjaastad Šostļa (dat. siev. dz. -ai, vir . dz. -am)/ 

*Sostad!s, -e [..ō..] 
Sjur Surls, -a 
Sjøli Sēli (nelok.) 
Skaaden Skodenls, -e [..ō..] 
Skaaheim Skoheimls, -a [..o..æi..] 
Skagen Skāgenls, -e 
Skagestad Skāgestla (dat. siev. dz. -ai, vir. dz. -am)l 

*Skāgestad!s, -e 
Skappel Skapells, -e 
Skarbøvik Skarbevlkļs, -a 
Skard Skāris, -a 
Skarheim Skārheimļs, -a [..æi..] 
Skari Skāri (nelok.) 
Skaset Skāsetls, -e 
Skaug Skeugļs, -a [..æu..] 
Skiaker Slākerļs, -e 
Skjelbred Selbredls, -a 
Skjevesland Sēveslann'iS, -e 
Skjønsberg Sensbergls, -a [..ær..] 
Skogholt Skugholt js , -a [..o..] 
Skoghøy Skūgheij ls , -a 
Skoglund Skūglunnls , -a 
Skomsvoll Skumsvoll ls, -a [..0..0..] 

Skovholt Skovholtls, -a [..0..0..] 

Skram Skramls, -a 
Skredsvig Skredsvīgļs, -a 
Slaattelid Slotell (nelok.) 
Slaatto Slotu [..0..] (nelok.) 
Sleveland Slēvelannļs, -e 
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Slungård Šlungorļs, -a [..ō..] 
Smedsvig Smedsvig,'s, -a 
Smith Smitls, -e 
Småge Smogle [..ō..] (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -evi) 
Sohlberg Sūlbergls, -a [..ær..] 
Solbakhen Sūlbakenls, -e 
Solberg Sūlbergls, -a [..ær..] 
Solheim Sūlheimls, -a [..æi..] 
Solholm Sūlholmls, -a [..o..] 
Sollie Sullī (nelok.) 
Sollien Sull lenls, -e 
Solskjær Sūlšērls, -a [..æ:r..] 
Solstad Sūlstia (dat. siev. dz. -ai, vīr. dz. -Æ77/)/*Sulstad!s, -e 
Solum Sūlumļs, -a 
Sommerfeldt Sommerfe l t s , -a [..o..] 
Sparre Sparr!e (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Sponheim Spunheimls, -a [..æi..] 
Staalesen Stolesenls, -a [..ō..] 
Stabel Stabel !s, -e 
Staff Stafls, -a 
Stang Stangls, -a 
Stange Stang!e (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Starrfelt Starrfeltls, -a 
Steen Stēnls, -a 
Steensnæs Stēnsnēsļs, -e 
Steinholt Steinholtjs, -a [..æi..] 
Steinsbu Steinsbū [..æi..] (nelok.) 
Steinsvik Steinsvīkls, -a [..æi..] 
Stene Stēn!e (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Stensaker Stēnsākerls, -e 
Sterri Sterri (nelok.) [..ær..] 
Stien Stienis, -e 
Stigen Stigen !s, -e 
Stokke Stokle [..o..] (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Stoltenberg Stoltenbergls, -a [..o..ær..] 
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Storeide Stureidļe [..æi..] (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Storhaug Stūrheu (nelok.)/*Stūrheug!s, -a [..æu..] 
Storm Stormļs, -a [..o..] 
Stormoen Stūrmūenļs , -e 
Storstein Stūšteinls, -a [..æi..] 
Strand Strannļs, -e 
Strandvold Strannvollļs, -a [..o..] 
Strøm Stremls, -a 
Strømme Stremmie (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Strømdahl Stremdālļs , -e 
Strømgren Stremgrēnls , -a 
Strøn en Strēnenls, -e 
Stråtveit Strotveitls, -a [..o..æi..] 
Stub(b)haug Stubheu (nelok.)/*Stubheug',s, -a [..æu..] 
Stuksrud Stuksru (nelok.)/*Stuksrud!s, -a 
Støre Stērle (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Stålsett Stolsetls, -e [..ō..] 
Sulland Sullannls, -e 
Sund Sunn Is, -a 
Sunde Sundle (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Sundfjord Sunnfjurls, -a 
Sundt Suntjs, -a 
Sunne Sunnle (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Sveaas Svēosļs, -a [ . .Ō . . ] 

Sveen Sven Is, -a 
Svegården Svēgorenls, -e [..ō..] 
Svendsen Svensenls, -a 
Svensson Svensonls, -e [..o..] 
Sverdrup Sverdrup Is, -a [..ær..] 
Swanstrøm Svānstremls, -a 
Sydnes Sīdnēsls, -e 
Syse Sīsle (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Syversen Slvešen'iS, -a 
Sæle Sel je (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Sæter Sēterls, -e 



268 IV Norvēģu īpašvārdu atveide 

Sæterbakken Sēterbakenls, -e 
Sæther Sēterls, -e 
Sætre Sētrle (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Sæverud Severn (nelok.)/*Sēverud Is, -a 
Søbstad Sebstla (dat. siev. dz. -ai, vīr. dz. -tf7«)/*Sebstad|s, -e 
Søderlind Sēderlinnls, -a 
Søiland Seilannls, -e 
Søndrål Sendrolls, -a [..ō.J 
Sørbye Sērbī (nelok.)/*Sērbij|s, -a 
Sørbø(e) Sērbē (nelok.) 
Sørebø Sērebē (nelok.) 
Sørensen Sērensenls, -a 
Sørheim Sērheimls, -a 
Sørfonn Sērfonnls, -a [..o.J 
Sørli Sērlī (nelok.) 
Sørum Sērumls, -a 
Sørvik Sērvīkls, -a 
Søviksnes Sēvīksnēsls, -a 

T 
Takvam TākvamIs, -a 
Tandberg Tannbergls , -a [..ær..] 
Tande Tand ļe (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Tangen Tangen Is, -e 
Tangnæs Tangnēs ls , -e 
Tanum Tānumls , -a 
Tar iq Tar ik ls , -a 
Teig land Teig lannls , -e [..æi..] 
Tellefsen Tellefsenls, -a 
Thaulow Teulovļs , -a [..æu..o..] 
Thi i s Tīs ls , -a 
Thomassen Tomasenļs , -a [..o.J 
Thommessen Tommesen Is, -a[..o..] 
Thon Tunis , -a 
Thorbjørnsen Turbjērnsenls , -a 
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Thoresen Tūresenļs , -a 
Thorsen Tūšen!s , -a 
Thorud Tūru (nelok.)/*Tūrud|s, -e 
Thrane Trān l e (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Thune Tūn l e (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. --em) 
Thygesen Tlgesenls , -a 
T idemand Tldemannls , -e 
Tingelstad Tingelst ja (dat. siev. dz. -ai, vir. dz. -em)/ 

*Tingelstad!s, -e 
Tjessem Hjesemļs, -a 
Tjomsland Hjumslannjs, -e 
T jugum Hjūgumļs , -a 
Tol lerud Tol leru (nelok.)/*Tollerud|s, -a [ . . O . J 

1 ornas Turnosls , -a [..ō..] 
Torp Torpļs , -a [..o..] 
Tordenskiold Turdenšol l ļs , -a [..o..] 
Torgersen Torgešenls , -a [..o..] 
Torkelsen Torkelsenls , -a [..o..] 
Torvlund Torvlunnls , -a [..o..] 
T r a a T r o (nelok.) [..ōj 
Tranmæl Trānmēl l s , -a 
Treho l t Trēholt ļ s , -a [..o..] 
Trohaug Trūheu (nelok.)/*Trūheug!s, -a [..æu..] 
Tronvol l Trūnvol l ļs , -a [..o..] 
Tschudi Cūdi (nelok.) 
Tufte Tuft le (dat. siev. dz. -ei, vlr. dz. -em) 

Tul l in Tul l in ! s , -a 
Tusvik Tusvik!s , -a 
Tuverud Tūveru (nelok.)/*Tūverud!s, -a 
Tvedt Tvet ls , -a 
Tve i t Tveit ļs , -a [..æi..] 
Tve i ten Tveiten !s, -e 
Tynn ing Tinning !s , -a 
Tømmerås Temmeros l s , -a [..ō..] 
Tønne Tenn le (dat. siev. dz. -ei, vlr. dz . -em) 
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Tønnesen Tennesen|s, -a 
Tøraasen Terosenls , -a [..ō..] 
Tånevik Tonevlkls , -a [..ō..] 

u 
Ueland Uelannls , -e 
Ul lmann Ul lmann !s, -e 
Ulltveit Ulltveitļs, -a [..æi..] 
Ulven Ulven !s, -e 
Ulvin Ulvin !s, -a 
Undset Unnsetļs , -e 
Uppdal 
Urbye 

Updālls , -e 
Urbī (nelok.) 

Utgard Ūtgorls , -a [..ō..] 
Utne Utnļe (dat. siev. dz. • -ei, vīr. dz. --e?n) 
Utsi Utsi (nelok.) 

V 
Va a Vo [..ō] (nelok.) 
Vaage 
Vabø 

Vog!e [..ō..] (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Vābē (nelok.) 

Vaksdal Vaksdal !s, -e 
Valen Valen !s, -e 
Valla Vall ļa (dat. siev. dz. • -ai, vīr. dz. -am) 
Valle Val l le (dat. siev. dz. • -ei, vīr. dz. --em) 
Varner Vārner !s, -e 
Vårvin Vårvin !s, -a 
Vatne Vatnļe (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Vatle Vatl le (dat. siev. dz. -ei, vīr. dz. -em) 
Vefling 
Vesaas 

Veflingis, -a 
Vēsosls, -a [..ō..] 

Vest ly 
Vibe 

Vestli (nelok.) 
Vībļe (dat. siev. dz. -•ei, vīr. dz. -•em) 

Vigeland 
Vi gen 

Vīgelannļs, -e 
Vīgenļs , -e 
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Vihovde Vlhovdie [..o..] (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Vik Vlkls , -a 
Vinje Vinj ļe (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Vogt Fogtis, -a [..o..] 
Vold VoUls, -a [..o.J 
Voldbakken Vollbakenļs, -e [..o.J 
Voldsæter Vollsēterļs, -e [..o.J 
Vol lebæk Vollebekls, -a [..o.J 
von Hanno fon Hannu [..o.J (nelok.) 
von der Lippe fon der Lipje [..o.J (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. • 
Vågen Vogenls , -e [..ō.J 
Vålbekken Volbekenls, -e [..ō.J 
Våpenstad Vopenstja (dat. siev. dz. -ai, vir. dz. -am)/ 

*Vopenstad!s, -e [..ō.J 

W 
W a a g e Vogļe [..ō.J (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Waa l e r Voler js , -e [..ō.J 
W a g l e Vagl le (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
W a i t z Vaicls , -a 
Wassmo Vasmū (nelok.) 
Watz inger Vacingerls , -e 
Wede l Vedel !s , -e 
We idemann Veidemannls , -e [..æi..] 
Welhaven Velhāvenļs, -e 
W e n d t Ventls , -a 
Wennerød Vennerēdļs , -a 
Werenskiold Vērenšol l ļs , -a [..æ:r..o..] 
Werge l and Vergelannls , -e 
Wesse l Vesel ls , -e 
Wesseltoft Veseltoftjs, -a 
Wes tberg Vestbergls , -a [..ær..] 
Wes tby Vestbl/*Vestbij!s, -a 
We t t r e Vetr le (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Wichst røm Vikstremls, -a 
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Widerberg Vīderbergls , -a [..ær..] 
Widerøe Vīderē (nelok.) 
Wid th Vitis, -a 
Wi th Vitļs , -a 
Wiese Visle (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Wi ik Vlkls, -a 
Wikborg Vikborgļs, -a [..o.J 
Wi ldenvey Vildenveij ls, -a [..æi..] 
Wi lhe lmsen Vilhelmsenls, -a 
Wi l loch Villokls, -a [..o.J 
W i m m e r Vimmerļs , -e 
W i n g e Vingle (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Winsnes Vinsnes!s, -e 
Winterhus Vinterhusls, -a 
Wisløff Vislefls, -a 
Woje Vojle [..o.J (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
Wol f Volfls, -a [..o.J 
Wormnes Vormnēsļs , -a [..o.J 
Woxen Voksen!s, -a[..o..] 
Woxhol t Voksholtls, -a [..0..0..] 

Wyl l e r Vil ler js , -e 
Wærnes Vērnēsjs , -e [..æ:r..] 

Y 
Young Jongļs , -a 
Yri īr i (nelok.) 
Yssen Isenls, -a 
Ystaas Istosjs, -a [..ō.J 
Ytterhorn Iterhurnls, -a 
Yttri Itri (nelok.) 

z 
Zachariassen Sakarīasenļs, -a 
Zakariassen Sakarlasenjs, -a 
Zapffe Sapfle (dat. siev. dz. -ei, vir. dz. -em) 
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Zetlitz Setlitsls, -a 
Zwilgmeyer Svilgmeijerls, -e [..æi..] 

0 
Øby Ēbī (nelok.)/*Ēbij!s, -a 
Ødegård Ēdegorls, -a [..ō..] 
Øen Ēenls, -e 
Øglænd Eglendļs, -a 
Øiern Eiernls, -a 
Økland Eklannls, -e 
Ørjasæter Erjasēterls, -e 
Ørstavik Eštavikls, -a 
Østberg Estbergls, -a [..ær..] 
Østbve Estbī (nelok.) 
Østerberg Esterbergls, -a [..ær..] 
Østerås Esterosļs, -a [..ō..] 
Østvold Estvollls, -a [..o..] 
Øveraas Everosļs, -a [..ō..] 
Øverland Ēverlannļs, -e 
Øverås Everosļs, -a [..ō..] 
Øyangen Eiangenļs, -e 
Øye Eijle (dat. siev. dz. -ei, vlr. dz. -em) 

o 

A 
O 

As Osjs, -a [ō..] 
o 

Asdam Osdamls, -a [ō..] 

8. Latviešu un norvēģu burtu vai burtkopu 
iespējamās atbilsmes 

V 

Sl tabula ir domāta, lai varētu atrast atveidoto vārdu iespējamo ori-
ģinālrakstību, ja atveidotājs nav norādījis oriģinālrakstību iekavās. Tabulā 
arī ir iekļauti daži bieži lietoti kļūdainie atveidojumi. T i e ir norādīti ar 
zvaigznīti priekšā. 
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Latv. 
grafē-
mas 

Norvēģu 
grafēmiskā 
atbilsme 

Latviešu atveidojumi 
NorvēgTj vārds 
oriģinālrakstlbā 

a 1. a Vangs Vang uzv 
2. ad Hašta Harstad kom. 
3. æ *Svolvara (pareizi: Svolvēra) Svolvær kom 

ā 1. a Velhāvens Welhaven uzv 
2. aa *Āsens (pareizi: Osens) Aasen uzv 
3. ah Dāls Dahl uzv 

ae æ *Saebo (pareizi: Sēbē) Sæbø viensēta 
b l . b Bergena Bergen kom 

2 . b b Stabušdālene Stabbursdalen n. p. 
c l . c *Cecilija (pareizi: Sesīlije) Ceci l ie v 

2. ts Berncens Berntsen uzv 
3. tz Prics Prytz uzv 

č l . k j *Čersti (pareizi: Hjersti) Kjersti v 
2 . t j *Ceme (pareizi: Hjeme) T jøme kom 

d l . d Dina Dina v 
2 .dd Eda Edda v 

dž J *Džonnijs (pareizi: Jonni js) Johnny v 
e 1. e Else Else v 

2. æ Tisvera Tysvær kom 
3 . 0 Erjans Ørjan v 
4. a 
(pirms «) 

Heugens Haugen uzv 

5. ee Stēns Steen uzv 
6. øe Mi tbē Midtbøe uzv 

ē 1. e Enebaka Enebakk kom 
2 . æ Bēruma Bærum kom 
3. 0 Hēnefosa Hønefoss kom 

f l . f Fredriks Fredrik v 
2. ff Stefens Steffen v 
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Latv. 
grafē
mas 

Norvēģu 
grafēmiskā 
atbilsme 

Latviešu atveidojumi 
Norvēģu vārds 
oriģinālrakstlbā 

f 3. ph Filips Phil ip v 

ff Bēge Bøge uzv 
2 - g g Hegs Hegg uzv 
3 . g h Krogs Krogh uzv 

ģ g *Berģene (pareizi: Bergena) Bergen kom 
h l . h Heugens Haugen uzv h 

2 . k Hjel lanns Kjelland uzv 
k Hjirhjebē Kyrkjebø uzv 

i L i Ibsens Ibsen uzv i 

2 - y Biglanne Bygland kom 
i 

3. ie Grigs Grieg uzv 
I L i Rīsēra Risør kom I 

2 . v Fīresdāle Fyresdal kom 
I 

3 . ih Pils Pihl uzv 

I 

4. ii Frīss Friis uzv 

I 

5. ie Lī L ie uzv 

j ī . i Jenss Jens v j 
2 - g Je i lu Geilo kom 

j 

3 - g j Jēvīka Gjøvik ko?n 

j 

4. hj Ja lmars Hja lmar v 

j 

5.1j Jābrū Ljabru pd 
k l . k Kamilla Kamilla v k 

2 . k k Knebaka Enebakk kom 
k 

3. ch Munks Munch uzv 

k 

4. kj *Kirkebū (pareizi : Hjirhjebē) Kyrkjebø uzv 

k 

5 . c Kamilla Camil la v 

k 

6. ck Jannike Jannicke v 

k 

7. cc Rebeka Rebecca v 

k 

8 .q Kvislings Quisl ing uzv 
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Latv. 
grafē-
mas 

Norvēģu 
grafēmiskā 
atbilsme 

Latviešu atveidojumi 
Norvēģu vārds 
oriģinālrakstlbā 

ks X Aksels Axel v 
k k, kj *Ķirķebē (pareizi: Hjirhjebē) Kyrkjebø uzv 
1 1 Larvlka Larvik kom 
11 1.11 Eidsvolla Eidsvoll kom 

2.1d Volls Vold uzv 
1 
» 

— 

m m Mēlhūsa Melhus kom 
mm 1. mm Drammene Drammen kom 

2. m Nūštremma Nordstrøm uzv 
n l . n Nina Nina v 

2 . n d Tronheima Trondhe im kom 
nn 1. nn Anne Anne v 

2. nd Bunnevīks Bondevik uzv 
n g 1. ng Vangs Vang uzv 

Mangne Magne v 
n — — — 

o 1. o Oslo Oslo kom 
2. å Njola Njål v 
3 . 0 *Averoja (pareizi: Āvereja) Averøy s 
4. aa Osens Aasen uzv 

P l . p Pošangere Porsanger kom 
2 . p p Klepa Klepp kom 

r l . r Rēna Rena kom 
2 . r d Eidfjūra Eidfjord kom 
4. hr Rūars Hroar v 

s 1. s Sannēse Sandnes kom 
2. ss Hēnefosa Hønefoss kom 
3 . c Sesīlije Ceci l ie v 

4. z Sakarīass Zacharias v 
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Latv. 
grafē
mas 

Norvēģu 
grafēmiskā 
atbilsme 

Latviešu atveidojumi 
Norvēģu vārds 
oriģinālrakstlbā 

Š l . s j Sūrs Sjur v 
2 . s Vešlemei Ves lemøy v 
3 .sk Sī Ski kom 
4. skj Šoka Skjåk kom 
5 . r s Annešs Anders v 

Š 6. ch Šarlote Charlotte v 
7. sch Šveigors Schweigaard uzv 
8. kj *Šells (pareizi: Hjel ls) Kjell v 

t 1. t Tronhe ima Trondhe im kom 
2. tt Etešta Etterstad pd 
3 .d t Fri tj ofs Fridtjof v 
4. th Orsēters Aarsæther uzv 

U l . u Arturs Arthur v 
2. o Karulīne Karoline v 

Ū l . u Tuva Tuva v 
2. o Gūla Gol kom 
3. uu Brūns Bruun uzv 
4. uh Jū ls J u h l u z v 
5. oe Lū Loe uzv 

V L v Vinje Vinje kom 
2 . h v Vasere Hvasser kom 
3. v Kvislings Quisl ing uzv 
4. w Velhāvens Welhaven uzv 

z 1. s *Zelma (pareizi: Seima) Selma v 
2. z *Zvilgmeiers (pareizi: Svilgmeiers) Zwi lgmeyer uzv 

ž j *Zans (pareizi: Sans) Jean v 



Patskaņu zonas akustiskajā F2/F1 plakne, 
balstoties uz VSV un SN 

F2 (Hz) 

2400 2300 2200 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 
i 1 1 1 1 1 1 ' ' 1 1 ' 1 1 1 1 1 ' 1 1 ' 1 ' 1 1 ' > > > • < ' • • ļ- 200 

Latviešu valodas patskaņu zonu centrus veido vidējās statistiskās vērtības, kas attēlotas ar melniem pildītiem simboliem 
(gar iem patskaņ iem apl īš i , ī s i em t r ī ss tūr i ) , bet pašas zonas - ar e l ipsēm (tās apprēķ inā tas , ņemot vērā 
standartnovirzes). T ā d ā pašā veidā ar nepi ldī t iem simboliem apzīmēti norvēģu patskaņi, par kuru atveidi latviešu 
valodā varētu būt domstarpības. Zonu centri apzīmēti ar nepildīt iem aplīšiem un trīsstūriem, bet zonas - ar elipsēm. 
Dati par latviešu valodas patskaņiem balstās uz L U lektora Jura Grigorjeva pēt ī jumiem. 



Izmantota literatūra 279 

9. Izmantotā literatūra 

Izpētes materiāls 

Bormans K. Ģeogrāfija, III. Āreiropas zemes un Eiropa. R.: Valtera un 
Rapas akc. sab. izdevums, 1924. 

Burkovska-Jakobsena I. Vai ir vajadzīgi Miss konkursi? // "Rigas Laiks" 
2000. janvāris, 7 . -8 . lpp. 

Ceplītis L., Miķelsone A., Porīte T . , Raģe S. Ģeogrāfiskie nosaukumi // 
Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. R.: "Avots", 
1995., 892. -942. lpp. 

Druva-Druvaskalne I. Ziemeļvalstis. Lasāmā grāmata ģeogrāfijā. R.: Jāņa 
sēta, 1996. 

Fortuna travel. Norvēģija 10 dienās. Reklāmas skrejlapa. Rīga: 1998. 
Gavars V. Pusnakts saule. Ceļojums uz Zviedriju, Norvēģi ju un Somiju 

1939. g. Rīga: 1998. [uzrakstīta 1939. gadā] . 
Jansons A. Fjordu pērle - Olesuna // "Aija", 1998., nr. 14., 33. lpp. 
Kalnačs B. Tradīci jas un novatorisms Mārt iņa Zīverta drāmas struktūrā. 

Rīga: 1998. 
Laikraksts "Diena", raksti laikposmā 1998.-2000. 
Latvijas padomju enciklopēdija. 7 sējums Mons-Plato. R.: Galvenā en

ciklopēdiju redakcija, 1986. 
Mortukāne A. Henriks Vergelands // "Karogs", 1993., nr. 6., 252.-253. lpp. 
Norvēģijas Karalistes ārlietu ministrija. Šī ir Norvēģi ja . Informācijas 

materiāls. Oslo: 1994. decembris. 
Planēta. Enciklopēdija. R.: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988. 
Stepiņš L. Latviešu un norvēģu literārie sakari. Rīga: nepublicēts darbs, 

1987 
Strautiņš R. Atpūtas un ceļojumu centrs I M P R O aicina // Ceļotprieks. 

Rīga, 2000., nr. 1/2, 63 . -64 . lpp. 
Zeile P. Zem ziemeļu zvaigznēm. R.: "Liesma", 1969., 84 . -125 . lpp. 
Ziemeļu Ministru Padome. Newsletter. Kopenhāgena, 1999. decembris 

nr. 6. 



280 IV Noivčģu īpašvārdu atveide 

Teorētiska literatūra 

Baldunčiks J . Par angļu īpašvārdiem // LVKJ 25. laidiens. R.: "Avots", 
1989., 139.-143. lpp. 

Balode I. Zviedru īpašvārdu atveide latviešu valodā: problēmas un risinā
jumi. R.: Nepublicēts raksts [sk. arī šajā grāmatā] . 

Berulfsen, B. Norsk uttaleordbok. Oslo: H. Aschehoug & Co ( W Ny
gaard), 1969. 

Blese E. Norādī jumi latviešu pareizrakstībā. R.: Pedagoģisko rakstu 
apgādniecība, 1941. 

Blinkena A. Citvalodu nosaukumu un apzīmējumu lietošanas problē
mas latviešu valodā // LVKJ 10. laidiens. R.: "Liesma", 1974., 175 . -
194. lpp. 

CAPLEX (enciklopēdija). - Oslo: Cappelen, 1990. 
Ceplītis L., Miķelsone A., Porīte T . , Raģe S. Ģeogrāfiskie nosaukumi // 

Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. R.: "Avots" 
1995., 892 . -942 . lpp. 

Dannemarks Nilss. Norvēģu valodas gramatika. R.: "Apgāds Norden", 
1995. 

Elsberga S. Zviedru īpašvārdu atveide latviešu valodā // LVKJ 2 1 . lai
diens. R.: "Avots", 1985 , 100.-115. lpp. 

Endresen, R. T , Simonsen, H. G , Sveen, A. Innføring i lingvistikk. Oslo: 
Universitetsforlaget, 1996. 

J . Endzelīna referāts 1953. gada 25. IV valodniecības jautā jumiem vel
tītajā apvienotajā konferencē Rīgā // Darbu izlase, IIL. R.: "Zinātne", 
1980., 466 . -474 . lpp. 

Freimane I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. R.: "Zvaigzne", 1993. 
Grigorjevs J . Latviešu valodas patskaņu akustisko ideālformu noteikšana 

//Linguistica Lettica 3. R.: L U Latviešu valodas institūts, 1998 , 163 . -
180. lpp. 

Hele Norges leksikon. Bind 1-15. Oslo: Hjemmets bokforlag, 1996. 
Hel le land, B. Adresser og stadnamn. Del 2. Stadnamn i offentleg og 

privat bruk. Oslo: Kommuneforlaget, 1993. 
Kruken, K. og Stemshaug, O. Norsk personnamnleksikon. 2. utgåva. 

Oslo: Det Norske Samlaget. 1995. 



Teorēt iskā literatūra 2 8 1 

Laua A. Latviešu literāras valodas fonētika. R.: "Zvaigzne A B C " 1997 
Mathiassen, T A Short Grammar of Latvian. Columbus: Slavica Pub

lishers, INC, 1997 
Minifacts about Norway 2001 . Oslo: Utenriksdepartamentet , 2001 . 
Muižniece L. Latviešu literārās valodas fonētika. R.: "Rasa ABC", 2002. 
Norādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu 

literārajā valodā, I. Igauņu valodas īpašvārdi / Sast. S. Raģe. R.: "Lat
vijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība", 1960. 

Norādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu 
literārajā valodā, III. Vācu valodas īpašvārdi / Sast. L. Ceplīt is . R.: 
"Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība" 1960. 

Norādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu 
literārajā valodā, X. Somu valodas īpašvārdi / Sast. S. Raģe. R.: "Lat
vijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība" 1963. 

Ouren, J . Navn på æ, ø og å på vei ut? http://www.ssb.no/vis/navn/art-
2001-11-06-01 . html, 2001 . 06. 11. 

Pērs un Solveiga. Henrika Ibsena motīvs latviešu dzejā. R.: "Zvaigzne 
ABC", 1996. 

Reformatskis A. Ievads valodniecībā. R.: "Zvaigzne" 1975. 
Sandnes, J . og Stemshaug, O. Norsk stadnamnleksikon. 4. utgåva. Oslo: 

Det Norske Samlaget, 1997 
Šiliņš K. Latviešu personvārdu vārdnīca. R.: "Zinātne" 1990. 
Statistisk Sentralbyrå. 2000. http://www.ssb.no/navn/ 
Svešvārdu vārdnīca / Red. D. Guļevska. R.: "Apgāds Norden", 1996. 
Torp , A. og Vikør, Lars S. Hovuddrag, norsk språkhistorie. 2. utgåve. 

Oslo: Ad Notam Gyldendal AS, 1993. 
Trosterud, Trond . Genusti lordning i norsk er regelstyrt // Norsk l ing

vistisk tidsskrift Årgang 19, 2001 , Hefte 1. Oslo: Novns forlag, 2001 . 
s. 29 -58 . 

Ungāru īpašvārdu pareizrakstība un pareizruna latviešu valodā / Sast. 
E. Sakse, zin. kons. Ģ. Mārtone . R.: "Zinātne", 1998. 

Utne, I. Nye navnekulturer i landet //Norsklæraren. Oslo: 2001 . , nr. 5, 
s. 48 -53 . 

Vanvik, A. Norsk fonetikk. Lydlæren i standard østnorsk supplert med 
materiale fra dialektene. Oslo: Fonetisk institutt, Universitetet i Oslo, 
1979. 

http://www.ssb.no/vis/navn/art-
http://www.ssb.no/navn/


2 8 4 V Zviedru īpašvārdu atveide 

Laikam ritot, daudzi vietvārdi ir ļoti mainījuši savu ārējo formu, un 
sākotnējās vārda sastāvdaļas ne vienmēr ir viegli atpazīt, piemēram, viet
vārdā Askim, kas veidots no ask 'osis' un hem 'mājoklis' 

Zviedrijas ziemeļos izsenis dzīvo somugru tauta sārni, tādēļ šeit ir 
izplatīti samu valodas vietvārdi "Jokkmokk, Kelmekaise, Kiruna, Saltoluokta. 

Zviedrijas teritorija vēsturiski ir dalīta novados (landskap). So iedalī
jumu varētu salīdzināt ar Latvijas novadiem Kurzemi, Vidzemi, Latgali 
un Zemgali. Pavisam Zviedrijā ir 25 novadi. Valsts pārvaldes iedalījuma 
vienība Zviedrijā ir lēne (län). Lēnēm atbilst Latvijas rajoni. Zviedrijā ir 
24 lēnes, un katrā ir centra pilsēta (residensstad), taču pilsēta kā adminis
tratīvā iedalījuma vienība šajā valstī vairs nepastāv. Zviedrijas administra
tīvā iedalījuma pamats ir 227 komūnas (kommuner). Teritoriāli tās ne vien
mēr atbilst pilsētas, ciemata vai citu apdzīvotu vietu jēdzienam. Vīsbi 
(*Visbija), piemēram, ir Gotlandes lēnes centra pilsēta, bet vienlaicīgi tā 
ietilpst Gotlandes komūnā, kas apvieno visu salu. (Plašākam lietojumam 
ir iespējams izvēlēties ar <*> apzīmētos variantus, bet juridiskiem mēr
ķiem - variantus bez zvaigznītes.) 

1.2. Personvārdi 

Jau senie rūnakmeņi, sākot ar 5. gadsimtu, sniedz liecību par vārdiem, 
kādus saviem bērniem devuši zviedru senči. Pēc rūnakmeņu izpētes 
Zviedrijas vidienē ir secināts, ka 11. gadsimtā tur bija sastopami daudzi 
šodien iecienīti vīriešu vārdi kā, piemēram, Sven, Bimii, Gunnar, Ingvar, 
Knrlun sieviešu vārdi Inga, Asa, Ingeridh. 

Jauni vārdi Zviedrijā ienāca līdz ar kristietību. Sākotnēji tos izvēlējās 
priesteri, dižciltīgie un augstākas kārtas ļaudis. Pirmie te zināmie kris
tiešu vārdi ir Johan, Davidh, Nikulas (no grieķu vai. Nikolaos), Bccndikta 
(no latīņu vai. Benedicta) un Maria. Jēzus mātes iMarijas vārds viduslai
kos Zviedrijā vēl bija reti sastopams un iecienītāks kļuva tikai pēc refor
mācijas, toties Marijas mātes vārds Anna bija plaši sastopams, sākot jau 
ar 13. gadsimtu. 

Vēlajos viduslaikos Zviedrijā uz dzīvi apmetās daudzi ieceļotāji no 
Vācijas, tāpēc 13. un 14. gadsimtā jaunus vārdus pārņēma no lejasvācu 
valodas. Arī tos biežāk izvēlējās pilsētnieki un dižciltīgie, piemēram, 
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sieviešu vārdus Geitrud, Valborg, Ida, Greta un vīriešu vārdus Valter, 
Vilhelm, Henuan, Albert, Hans. No Bībeles vai klasiskajām valodām nā
kušo vārdu skaitu tolaik papildināja Jacobus, Andreas, Mikael, Kristina, 
Katarina, Margareta. Laika gaitā daudzi no tiem pārveidojās un ieguva 
mūsdienām raksturīgo ziemeļniecisko skanējumu. Tā romiešu mocekļa 
vārds Laurentius 16. gadsimtā pārtapa vārdā Lars, no Kristina izveidojās 
Kerstin, arī Stina. Dažādos laikos līdzīgi noticis arī ar Elisabet, Magdalena, 
Petrus, Andreas, Mathias, kas saīsinot vai pārveidojot kļuvuši par Lisa, 
Malin, Per, Anders, Mats. 

16. un 17 gadsimtā zviedru vārdu krājumu papildināja augšvācu cilmes 
vārdi - Lennan, Eberhard, Gotthard, sieviešu vārds Hildegard. 

18. gadsimtā Eiropā, arī Zviedrijā, bija vērojama spēcīga franču kultū
ras ietekme. Tā atspoguļojās arī personu vārdu izvēlē - Antoinette, Jeanette, 
Marianne, E?nelie. Sekojot laika garam, franciski pārveidoja pat ierastos 
vārdus: Lovisa par Louise un Charlotta par Charlotte. 

18. gadsimta beigās un 19. gadsimtā sekoja jauns vārdu modes vilnis, -
sevi pieteica angļu valoda. Meitenēm deva vārdus Selma, Fanny, Jenny, 
Betty, Annie, Jane, Ellen, Maud, zēniem - Edvin, Allan, Arthur, Hemy, 
Bill, Kennet. 

Cita 19. gadsimta parādība bija saistīta ar romantisku pievēršanos pa
gātnes kultūrai. Popularitāti ieguva vārdi ar senatnīgu pieskaņu, piemē
ram, tādi, kas atgādināja islandiešu valodu (sievietes vārds Ingeborg, vīriešu 
vārdi Hjalmar, Yngve). 

20. gadsimtā popularitāti iemantoja dubulti vārdi: Ann-Britt, Anna-
Lena, Per-Olof, Lars-Erik. Visbiežāk sastopamais meiteņu dubultvārds 
trīsdesmitajos gados bijis Anne-Marie. Mūsdienās dubultvārdu popu
laritāte ir mazinājusies, un jauniešu vidū tie ir maz izplatīti. Daudzi vecāki 
saviem bērniem cenšas dot retāk sastopamus vārdus: Isidor, Sanfrid. Ievie
šas arī jauni svešas cilmes vārdi kā grieķu Homēros un Apollon. Nedaudzi 
arī šodien izplatīti vārdi aizgūti no somu valodas: Aina, Helmi, Laila. Daži 
vārdi zviedru valodā pārņemti arī no krievu valodas: Olga, Katja, Ivan, 
Boris. 

Zviedrijā, tāpat kā Latvijā, personu vārdi atrodami kalendārā. Arī vār
dadienu svin līdzīgi - vēlot laimi, bet dažās ģimenēs - sveicot ar ziediem 
vai citu mazu velti. 
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1.3. Uzvārdi 

No paaudzes paaudzē mantoti uzvārdi ir salīdzinoši jauna parādība, 
kas Zviedrijā raksturīga, tikai sākot ar 19. gadsimtu. 

Viduslaikos, konkretizējot kādu personu, aiz vārda minēja pievārdu. 
Tas bieži norādīja uz radniecību, ja personas tēva vārdam bija pievienoti 
-son 'dēls' vai -dotter 'meita', vai arī uz personas dzīves vietu, ja attiecī
gajam vietvārdam tika pievienotas izskaņas -bo(e) vai -ing(e), piemēram, 
S?7iåhenning 'smolandietis' Nereti pievārdi liecina par personas vecumu 
vai ārējā izskata īpatnībām: Oleff Gamble 'vecais', HanisKrokfot 'līkkājis' 
Taču ne vienmēr tos var izskaidrot viennozīmīgi. Pievārds Hund 'suns' 
var liecināt par kādu rakstura iezīmi, bet tiklab arī par to, ka personai pie
derējis īpašs suns. Nereti pievārds atgādina neparastu, pat kuriozu noti
kumu cilvēka dzīvē. Tā kādu vīru esot dēvējuši Hunden 'suns', jo dusmās 
viņš savam nedraugam nokodis degunu. Uzskata, ka arī augu un dabas 
parādību nosaukumi pievārdos ir izmantoti personas raksturojumam: 
Bark 'koka miza' norādījusi uz raupju ādu, bet Urwädher 'putenis' - uz 
negantu raksturu. Pievārdi nosauc arī personu profesijas un liecina par 
viņu sociālo stāvokli: Birgete Dokrccasserske 'lakatu mazgātāja', Steen Fwghlare 
'putnu ķērājs' Daudzkārt un vairākos apvidos konstatētais pievārds Kung, 
Kungen ir norādījis uz personas lielo ietekmi un autoritāti vietējā apkaimē. 

Noteikta loma zviedru uzvārdu krājuma izveidē ir bijusi vācu, jo īpaši 
lejasvācu, valodai. Vāciešu pievārdi bieži apzīmēja profesijas: Bodeker 'muci
nieks', Pelzer 'kažocnieks', Skroder 'skroderis' Vairākus uzvārdus raksta 
pēc vācu parauga vēl mūsdienās, piemēram, saglabājot patskaņa garinā-
jumu ar burtu b - Dahl, Ohman, burtu z - Zetterlund, Zorn. 

Mantoti uzvārdi Zviedrijā vispirms izplatījās dižciltīgo aprindās 16. 
gadsimtā. Augstdzimušas personas savā uzvārdā atspoguļoja dzimtas ģer
boņus: Gyllenstienia 'zelta zvaigzne', Silfuerhiehn 'sudraba bruņucepure', 
Uggla 'pūce' 

Pilsoniskajās un izglītoto personu aprindās uzvārdus palēnām sāka 
mantot 17 gadsimtā. Pilsoņu uzvārdi parasti bija divdaļīgi salikteņi, un 
tajos vismaz viena salikteņa daļa atspoguļoja kādu dabas objektu: Lind
ström 'liepupe', Sjöberg 'ezerkalns' Uzvārdos izmantoja arī vietvārdus, 
piemēram, lielo ezeru nosaukumus Vänern, un Vättern: Wennerberg, 
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Wettergren. Pēc vācu parauga pilsoņi pieņēma arī tādus uzvārdus, kas 
beidzas ar -man: Bergmaiī, Björkman. 

Izglītotie ļaudis, jo īpaši mācītāji, uzvārdus veidoja pēc klasisko valodu 
parauga. Sī tendence aizsākās jau reformācijas laikā. Izcelsmi sāka apzī
mēt, izmantojot latīņu valodas izskaņas -us un -ensis: Abraham Anger-
mannus, Nicolaus Bothniensis; radniecību apzīmēja, pārveidojot tēva vārdu 
latīniski: Svenonius (no Sven), Beronius (no Björn). Dažreiz pārtulkoja 
visu uzvārdu: Smed 'kalējs' tapa par Fabricius (no latīņu vai. jāber 'kalējs'), 
Högen 'augstiene' - par Celsius (no latīņu vai. cehus 'augsts'). Grieķu 
valodas elementus pievārdu un uzvārdu veidošanā izmantoja daudz retāk, 
taču līdz mūsdienām ir saglabājies un izplatījies uzvārda tips, kas beidzas 
ar -ander (cēlies no grieķu vārda 'avrļp 'vīrs', ģen. 'avSpoc;): Falander, 
Selander. 

18. gadsimtā iezīmējās pretēja tendence - latīniskās galotnes sāka 
īsināt. Jaunie uzvārdi pēc skanējuma vairāk atgādināja franču valodu, 
atbilda tā laika modes prasībām, palēnām nomainot pēc latīņu valodas 
parauga darinātos: Linnceus pēc saīsinājuma tapa par Linné. Daudzi no 
šiem īsinātajiem uzvārdiem, it īpaši ar -ell un -in, ir izplatīti arī šodien: 
Agrell, Forsen, Wallin, Norlin. 

Zemnieku vidū joprojām iecienīti bija uzvārdi, kas beidzas ar -son, 
bet tos pārmantot sāka tikai 19. gadsimta vidū. Līdz tam, piemēram, 
Svena Andešsona dēlu Ēriku sauca Ēriks Svensons, jo viņš bija Svena, 
nevis Andeša dēls. Mūsdienās uzvārdi ar sastāvdaļu -son Zviedrijā ir ļoti 
izplatīti: Andersson, Johansson, Karlsson ir trīs visbiežāk sastopamie zviedru 
uzvārdi. 

20. gadsimta pirmajā pusē Zviedrijā centās veicināt jaunu uzvārdu 
ieviešanu, publicējot valodnieku sastādītus labskanīgu uzvārdu sarak
stus. 

Jaunu uzvārdu pieņemšanu ierobežoja 60. gados, taču joprojām 
uzvārda maiņa Zviedrijā ir daudz brīvāka nekā citās valstīs. Valsts iedzī
votāju un pilsoņu identitāte oficiāli ir saistīta ar personas numuru jeb 
kodu, un vārda vai uzvārda maina to neietekmē. 

Līdz pat 80. gadiem spēkā bija noteikums, ka pēc laulībām sieva pāriet 
vīra uzvārdā. Šodien precēta sieviete to iegūst tikai pēc oficiāla piepra
sījuma. Nereti abi laulātie ir katrs savā uzvārdā. 
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Zviedrijā citvalodu īpašvārdus parasti raksta oriģinālvalodā, taču šāda 
prakse ir iespējama tikai tad, ja runa ir par valodām, kuru rakstība ir 
balstīta uz latīņu alfabētu. Citos gadījumos citvalodu īpašvārdu atveidē 
izmanto izrunas principu. Tad noteicošie parasti ir tie atveides varianti, 
kurus lieto respektablos preses izdevumos, piemēram, avīzēs "Dagens 
Nyheter" un "Svenska Dagbladet" 

2. Zviedru valodas izplatība 

19. gadsimta sākumā iedzīvotāju skaits Zviedrijā bija tikai 2,4 miljoni. 
Pēdējos 200 gados tas ir palielinājies vairākas reizes un mūsdienās veido 
apmēram 8,5 miljonus, no kuriem viens miljons ir uzskatāmi par iece
ļotājiem. 

Straujais iedzīvotāju skaita pieaugums 19. gadsimtā Zviedrijā izraisīja 
nopietnas sociālas un ekonomiskas problēmas, tāpēc daudzi zviedri 
(apmēram viens miljons) bija spiesti pamest savu zemi un doties labākas 
dzīves meklējumos uz ASV 

Par jaunajām mītnes zemēm zviedri izvēlējās galvenokārt ASV zie
meļu štatus, kuros vēl šodien dzīvo viņu pēcteči. Zviedru valodas zinā
šanas ir mantojuši vēl tie, kuri šobrīd jau ir sirmgalvji. Jaunākas paaudzes 
cilvēki zviedriski vairs nerunā, taču joprojām apzinās savu zviedrisko 
izcelsmi, interesējas par zviedru kultūru un kopj tās tradīcijas. Vairākās 
universitātēs, piemēram, Kanzasā un Minesotā, ir iespējams apgūt zvied
ru valodu. 

3. Zv iedru valodas alfabēts 

Zviedru valodas alfabētā ir 29 burti: 

Aa[a : ļ B b[be:] C c[se:ļ D d[de:] Ee[e:] F f[ef] G g[ge:] H h[ho:] 
I i [ i : ] J j [ j i : ] Kk[ko:] L l[el] M m[cm] N n[en] O o[u:] P p[pe:] 
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Q q[k«:] Rr[aer] S S[ES] T t[te:] U u[a:] V v[ve:] W w [debalve:] 
Xxfeks] Yy[y: ] Z z[se:ta] Å å[o:] Ää[ae:] Ö ö[ 0 : ] 

4. Patskani 

4.1 . Patskaņu garums 

Lai saglabātu zviedrisku izrunu, īpašvārda latviskajā atveidojumā bieži 
tiek izmantoti garie patskaņi. Zviedru valodā garos patskaņus īpaši neap
zīmē, un, tos nosakot, nepieciešama vārda analīze. Ir jāņem vērā: 

1. Zilbes robežas. 
2. Vārda morfoloģiskais dalījums, kas ne vienmēr saskan ar zilbisko 

dalījumu, toties nosaka garā vai īsā patskaņa lietojumu. 
3. Vārda uzsvērtās un neuzsvērtās zilbes. 

Bez īpašām grūtībām garo patskani var noteikt vienzilbīgos un divzil-
bīgos vārdos. Vienzilbīgos vārdos garu patskani izrunā tad, ja tam neseko 
līdzskanis vai ja tam seko tikai viens līdzskanis: Bo [bu:], Dal [da:l]. Citos 
gadījumos patskanis visbiežāk ir īss: Nils [nils]. Divzilbīgos vārdos parasti 
ir uzsvērta pirmā zilbe, un, ja tā beidzas ar patskani, zilbi izrunā gari. 
Latviski te rakstāms garais patskanis: personvārdos Stina (Stīna), Lena 
(Lēna), Jakob (Jākobs), Felix (Fēlikss); vietvārdos Haga (Hāga), Sala (Sāla), 
Ska7~a (Skāra) u. c. Garo patskani o (zviedru burts a) latviešu valodā neap
zīmē ar īpašu, no īsā o atšķirīgu grafēmu; zviedru valodā å ir sastopams 
gan personvārdos (Håkan, Asa, Ake), gan vietvārdos (Fåkem, Åmål, Are) 
u. c. Ja divzilbīgos vārdos uzsvērtās zilbes patskanim seko divi vai vairāki 
līdzskaņu burti, patskanis visbiežāk ir īss: Bolmen [bolmsn], Lotta [lota]. 

Vairākumam zviedru īpašvārdu nebūt nav tik vienkārša un viegli ana
lizējama struktūra. Vietvārdi ļoti bieži ir salikteņi, kurus veido divi vai 
vairāki (bieži vienzilbīgi) vārdi. Vienzilbīgi vārdi ar garo patskani ir sasto
pami daudzos zviedru vietvārdos: dal 'ieleja', vik 'līcis', å 'upīte', ö 'sala' 
Patskaņa garinājumu tie saglabā uzsvērtā pozīcijā, piemēram, kā vārdā 
Dalsland, kur, ievērojot ārējās pazīmes, būtu gaidāms īss patskanis, jo tam 
seko trīs līdzskaņu burti. Tātad, lai noteiktu patskaņa garumu, ir jāsaprot 
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arī vārda morfoloģiskā uzbūve un pareizi jānosaka morfēmu robežas. 
Salikteņa daļas, kā redzams iepriekšējā piemērā, ļoti bieži saista -s-. Sais-
tītājlīdzskanis neietekmē patskaņa garumu morfēmā, ja tā veido uzsvērtu 
zilbi. Taču ir vietvārdi, kuros uzsvērta ir otrā vai pat trešā salikteņa daļa. 
Neatkarīgi no minētajām ārējām pazīmēm garu patskani izrunā tikai uz
svērtā pozīcijā. Lūk, vietvārdi, kad patskaņus izrunā īsi, jo attiecīgo salik
teņa daļu neuzsver: Kiylbo, Tab erg, Borås, Kņjisborg (pasvītrotos patskaņu 
burtus izrunā īsi). 

Patskaņa garums zviedru valodā ir saistīts ar patskaņa atrašanos uz
svērtā vai neuzsvērtā zilbē: tikai uzsvērtā zilbē to izrunā gari. Nezinot 
zviedru valodu, ir grūti noteikt vārda uzsvērto zilbi. Lūk, četri personvārdi 
ar uzsvērtu otro zilbi, kad patskani izrunā gari: Agneta, Anita, Kristina, 
Andreas. Pēc ārējās formas tie nebūt neatšķiras no nākamiem četriem, 
kuriem uzsver pirmo zilbi un gari izrunā tikai pirmās zilbes patskani: 
Daniel, Monika, Leopold, Joakim. Arī zviedru vietvārdos ne vienmēr tiek 
uzsvērta pirmā zilbe: Marie'fred, Alings'as (gari izrunā pasvītrotos pat
skaņus). Saliktenī vai atvasinātā vārdā bieži parādās vairāki uzsvari: ir gal
venā uzsvērtā zilbe, bet iespējams arī blakus uzsvars. Tas ir vājāks, bet pat-

o 

skanis šādā zilbē tomēr ir garš: Areskutan, 'Bohuslän (pasvītrotos pat
skaņus izrunā gari). 

Zviedru valodā ir divas intonācijas: akut (te balss tonis pazeminās) un 
gravis (te balss tonis vispirms pazeminās, tad paaugstinās), taču nav stiep
tās intonācijas, kas ir raksturīga latviešu valodai. Turklāt latviešu valodā 
patskaņa garums nav atkarīgs no vārda uzsvara. 

Objektīvi vērtējot grūtības, kas saistītas ar pareizu patskaņa garuma 
noteikšanu zviedru īpašvārdos, jāatzīst, ka atšķirīgi latvisko atveidojumu 
varianti, kas radušies, izvēloties īso vai garo patskani, šobrīd vēl nav novēr
šami. 

4.2. Patskaņu izruna un rakstība 

Viens un tas pats burts vai arī identiskas burtkopas dažādās valodās ap
zīmē atšķirīgas skaņas. Skaņu līdzība ir nosacīta. Zviedru [a] ir "platāks", 
"atvērtāks" par latviešu [a], turpretī garais zviedru [a:] latvieša ausij daž-
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kārt pat atgādina garo [o:]. Ļoti atšķiras arī tās skaņas, kuras zviedru un 
latviešu valodā apzīmē ar burtu u. 

Atveidojot īpašvārdus pēc izrunas principa, tiek izmantoti tādi latviešu 
alfabēta burti, kas oriģinālvalodas izrunu atspoguļo pēc iespējas precīzāk. 

Zviedru alfabētā ir vairāki patskaņu burti, kuru nav latviešu alfabētā: 
å, ä, öuny. Latviešu valodā, pieskaņojoties izrunai, tos tradicionāli mēdz 
atveidot: å - o; ä - e; ö - e un y - i. 

Vismazākā līdzība šajā pretstatījumā ir skaņām, kuras apzīmē ar 
burtiem ö (zviedru valodā) un e (latviešu valodā). Skaņas [0:] un [0] līdzinās 
vācu ö kā vārdos Möwe, Löwe vai Mönch.Ja tām seko r, tad šajā pozīcijā 0 

kļūst "atvērtāks" un pietuvinās 0 izrunai. Līdzība ar šauro e, ko latviski 
svešvārdos izrunā visbiežāk, zūd vēl vairāk. So burtkopu latviešu valodā 
varētu atveidot ar -or-, kas būtu tuvāks zviedru valodas izrunai un rak
stībai, piemēram, Örjan - Orjans, Björn - Björns. Tomēr burta 0 aizvie
tošana ar e latviešu valodā ir ļoti nostiprinājusies un tikai šā iemesla dēļ 
būtu saglabājama arī turpmāk. 

Vislielākās problēmas patskaņu atveidē pēc izrunas principa ir saistītas 
ar burtu 0, jo tas var apzīmēt četras dažādas skaņas: 

garo un īso u [u: / uj , 
garo un īso 0 [o: / 0]. 

Ja 0 apzīmē garu patskani, to visbiežāk izrunā kā garo [u:], piemēram, 
vietvārdos Mora, Karlskrona, personvārdos Jonas, Joakim, Tore, Bo. Taču 
dažkārt 0 apzīmē arī garo [o:] - vietvārdos Borlänge, Arboga, Boren, Solna, 
vairākos personvārdos: Carola, Monika, Roben, Roland, vārdā son, kas 
sastopams kā uzvārda sastāvdaļa. 

Ja 0 apzīmē īsu patskani, to visbiežāk izrunā kā īso [0], piemēram, 
vietvārdos Stockholm, Hagfois, Gotland, taču iespējama arī izruna ar īso 
[u], piemēram, vietvārdos Borås, Krylbo, Sömmen, personvārdos Barbro, 
Johanna, Johannes. 

Atšķirīga izruna ir iespējama ārēji līdzīgos vārdos: Torekov [u:] - Torneå 

[o:]. 
Pareizi noteikt ar burtu 0 apzīmēto skaņu zviedru varda ir grūti, tur

klāt no izrunas viedokļa ir iespējama tikai triju skaņu precīza atveide 
latviešu valodā, jo garo [o:] rakstos neatspoguļo. Pareiza skaņas atveide 
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latviešu valodā ir vēlama, taču burta o lietojums šaubu gadījumā ir pie
ļaujams, jo bez normatīvas vārdnīcas vai kādas citas vienotas sistēmas o 
atveidojumu dažādība nav novēršama. 

4.3. Patskaņu atveide 
Z viedru valodā Latviešu valoda 

Burts Skaņa Piemērs 1 Burts Piemērs 

a Aivars a Alvar jVrne, 
[a:] Arne, Mariana ā Mariāna 

e Bengt e Bengts 
[e:] Lena, Agneta ē Lēna, Angnēta 

i [i] Siljan i Siljans 
BO Lisa, Anka ī Lļsa, Anīta 

o [u] Borås, Sömmen u Buroša, Summens 
[u:] Mora, Viktoria ū Mūra, Viktūria 
[o:] Arboga, Borlänge o Arboga, Borlenge 
[o] Bromma o Bromma 

u H Gull, Gunnel u Gulla, Gunnela 
Rudolf ū Rūdolfs 

y Ylva i Ilva 
[y:] Ystad ī īstade 

o 

a Pål 0 Pols 
o 

Ångermanland o Ongermanlande 
ä Rättvik, Märta e Retvīka, Merta 

M , fee:] Vänern, Märit ē Vēnerns, Mērita 
ö N , [oe] Malmö, Sörmland e Malme, Sermlande 

[0:], [oe:] Eslöv, Sören ē Ēslēva, Sērens 

Piemēros izmantoti gan personvārdi, gan vietvārdi. 
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5. Līdzskani 

5.1. Atsevišķu līdzskaņu izruna un rakstība 

Lielākajai daļai līdzskaņu zviedru valodā ir līdzīga burta un skaņas 
atbilstība kā latviešu valodā: b, d,f h,j, l, m, n, p , r, s, t, v. Šiem zviedru 
līdzskaņu burtiem ir atrodami atbilstoši burti latviešu alfabētā. Arī burtu 
x, w, q atveide un apzīmēto skaņu izruna nesagādā grūtības. Tos raksta 
un izrunā ks, v un k (burtu q savienojumā ar u un v latviski raksta un 
izrunā kā kv). Atsevišķos vārdos asimilācijas rezultātā dažas skaņas 
modernajā izrunā ir zudušas, bet joprojām ir saglabājies to atspoguļojums 
rakstībā: Vadstena, Karlshult u. c. Latviskajos atveidojumos šādi neiz
runātie burti līdz šim ir saglabāti, izņemot burtu h arhaiskā vārda pierakstā 
kā, piemēram, th vai vācu cilmes uzvārdos, kur h lietots kā patskaņa 
garinājums. Zviedru īpašvārdu skaits, kuri izrunas ziņā neatbilst liku
miem par fonēmas un grafēmas atbilstību, nav liels. Latviskajos atveido
jumos tomēr būtu jāievēro izrunas, nevis ortogrāfiskā līdzība: Landskrona 
[lans'kruma] - Lanskrūna, Vadstena [Vaste:na] -Vastēna. 

Zviedru valodā daži burti noteiktās pozīcijās apzīmē atšķirīgas ska
ņas, īpaša uzmanība te jāpievērš burtiem k un g - k apzīmē [k] un [c], g 
apzīmē [g], [j] un [J]. Burta g izruna kā [j] ir sastopama tikai aizguvumos 
no franču valodas un dažreiz arī franču cilmes vārdos un uzvārdos. Ja 
burts k atrodas patskaņu e, ä, i,y, ö priekšā, tad tas apzīmē skaņu [c]. Sajā 
pozīcijā burts g savukārt apzīmē skaņu [j]. Arī aiz r un / burts g apzīmē 
[j]. Latviski atveidotajās vārdu daļās -berg un -borg rakstība un izruna ar 
g i r saglabājusies tradīcijas pēc, taču konsekvences labad šajos gadījumos 
būtu vēlama rakstība un izruna -beij-, -borj-. 

Jāievēro, ka minētie likumi par skaņu apzīmējumu ir spēkā tikai zilbes 
vai morfēmas ietvaros. Salīdzinot Falkenberg [falķsnbasrj] un Falköping 
[fa:lc_0:piņ], redzams, ka zilbiskais dalījums vārdā Falkenberg neļauj no
teikt pareizo izrunu, jo šajā gadījumā salikteņa pirmo daļu veido morfē
mas "falk"un "^72". Jāpievērš uzmanība arī tam, vai burti k ung neietilpst 
līdzskaņu burtkopās, kuras apzīmē vēl citas skaņas (sk. arī turpmāk). 

Zviedru valodā skaņu [Ģ] apzīmē burtkopās kj, tj, bet visbiežāk burts 
k, ja tas atrodas pirms i,y, e, ä, ö. Izrunas ziņā skaņa līdzinās vācu valodas 



2 9 4 V Zviedru īpašvārdu atveide 

[9 ] , ko raksta ch2, piemēram, vārdos Light, Becher, ich 11. c. Somijas zviedri 
šo skaņu mēdz izrunāt līdzīgi kā latviešu č. Arī latviskajos atveidojumos 
skaņu [9] apzīmē ar burtu č. Tomēr ne vācu [9 ] , ne atsevišķos reģionos 
lietotais č nav skanējumā identisks ar Zviedrijā visbiežāk sastopamo šīs 
skanas izrunu, kas kvalitatīvi vairāk līdzinās "mīkstinātam" /. Līdz šim 
lietotais č nereti traucē vārda labskanībai, piemēram, vietvārdos ar 
salikteņa daļu -kyrka, ko latviski pārveido par -cirka, vai arī vārdā Kjell, 
kas atveidojumā parādās kā Celis. Vietvārdu Kil (elements -kil- ietilpst 
arī vairāku salikteņu sastāvā), ņemot vērā svārstības galotnes izvēlē, raksta 
un izrunā Cīla vai Cīle. 

Burta č izvēle, atsakoties no š, nav fonētiski pamatota. Burtu š īpaši 
vēlams izmantot līdz šim mazāk pazīstamu vārdu atveidē, ļaujot tam 
konkurēt ar jau iedibinātajām tradīcijām. 

5.2. Līdzskaņu dubultojums 

Zviedru valodai ir raksturīgi ne vien gari patskaņi, bet arī gari līdzskaņi. 
Pēdējiem garumu apzīmē ar dubultotu burtu: bb, dd, pp, ttu. c , piemēram, 
Rättvik, Uppland. No šā paņēmiena atšķirīgs ir tikai garā k apzīmējums 
rakstībā; to attēlo ar ck, piemēram, Bräcke. 

Gari līdzskaņi ir sastopami arī latviešu valodā, taču rakstībā tos atspo
guļo daudz retāk nekā zviedru valodā. Tā, piemēram, vārdos aka, asaka, 
bute līdzskaņus izrunā gari, bet attiecīgos burtus nedubulto. 

Ievērojot latviešu valodas rakstības normas, atveidotajos zviedru īpaš
vārdos netiek dubultoti līdzskaņi b, d,f, g, k, p, s, t, piemēram, Ebba - Eba. 

Atveidojumos dubultojumu saglabā tikai četriem līdzskaņiem /, vi, n, 
r, piemēram, Halland - Hallande. Minētos dubultos līdzskaņus latvis
kajā atveidojumā saglabā tad, ja zviedru īpašvārdā tie atrodas starp patska
ņiem vai arī īpašvārda beigās, bet vienu līdzskaņa burtu raksta, ja zviedru 
valodā dubultajam līdzskanim seko cits līdzskanis. Salīdziniet: 

Bilļingen - Biļļingena, bet Borgajjaļl- Borjafjeļs, Bollnäs - Boļnēsa; 
Gränna - Grenna, Skagersbruņņ - Skāgešbruŗma, bet Tännforsen -

Teņfošens. 

: Vācu valodas skaņas [c] atveidē 20. gados ieteica lietot burtu k. Atspoguļojot divējādf 
vācu h skaņas, burtu k paredzēja "cietā" b, bet k - "mīkstā" b jeb [c] atveidei. Tā latviešu 
valodā ieviesās vārdi ķīmija, ķirurgs u. c. 
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5.3. Dažādu līdzskaņu burtkopās 

Zviedru valodā ir vairākas līdzskaņu burtkopās, kuru izruna atšķiras 
no atsevišķajiem burtiem atbilstošo līdzskaņu secīgas izrunas. Atveidojot 
šīs burtkopās latviešu valodā, jāpievērš uzmanība vārdu morfoloģiskajam 
un zilbiskajam dalījumam, jo tikai morfēmas un zilbes ietvaros šīs burt
kopās apzīmē citas skaņas. Ja tās pieder dažādām zilbēm vai dažādām 
vārda daļām, tad katrs burts apzīmē savu līdzskani. 

5.3.1. Līdzskaņu burtu savienojumi ar 7 
Līdzskaņu burtu savienojumi ar ; sastopami vārda sākumā. Tādi ir dj, 

gj, hj, Ij, ko izrunā [j]; skj, sj, stj, ko izrunā [j]; un kj, tj ar izrunu [c]. 
Salikteņos šīs burtkopās, protams, var atrasties arī otrās vai trešās salikteņa 
daļas sākumā. Jāpiebilst, ka zviedru valodā ir sastopamas arī citas burt
kopās arj, piemēram, mj, nj, taču tādos gadījumos katrs burts apzīmē 
savu skanu. 

5.3.2. Līdzskaņu burtu savienojumi ar r 
Līdzskaņu burtu savienojumos ar r skaņu [r] neizrunā skaidri. Tā 

veido tikai vieglu pieskaņu. Burtkopās rt skanējumu varētu nosacīti salī
dzināt ar rt izrunu vācu valodā, kā, piemēram, vārdā Bart. Burtkopā rd, 
atšķirībā no vācu valodas (wird, Herd, Pferd), d saglabā balsīgumu, bet 
burtkopu 772 un rl izruna nedaudz līdzinās latviešu ņ un /. Savienojumu 
rs izrunā kā Skaņa r bieži ietekmē d, t, l, n un s izrunu arī nākamajā 
zilbē vai morfēmā, piemēram, vārdos Östersund, Tortuna, Torrskog, 
Södertälje. 

Minētās burtkopās latviski atveido pēc zviedru valodas rakstības, jo 
atbilstošu skanu latviešu valodā nav. Tikai rs atveidē ieteicams lietot 
burtu tuvinot izrunu zviedru valodai. 

5.3.3. Citi līdzskaņu burtu savienojumi 
Burtu savienojumi ch un sch zviedru īpašvārdos parādās ļoti reti - tikai 

svešas cilmes vārdos un uzvārdos. Latviski tos atveido pēc izrunas: ch kā 
k {Christel - Kristela) vai š {Charlotta - Sarlota), bet sch kā š {Schulz -
Sultss). 
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Burtkopu ngxmgn izrunu nav iespējams atspoguļot precīzi, jo latviešu 
valodā n+g [ņ] un g+77 [ņn] neveido nazālo 77. Tiesa, tas parādās skaņu 
virknē ng (Singa, linga u. c ) , taču nesaplūst a rg vienā skaņā kā zviedru 
valodā. Burtkopu 7 2 g atveidojumā atstāj nemainītu. Burtkopa gn pēc iz
runas principa ir atveidojama ar 7zg72, piemēram, Agneta - Angnēta. Ga
dījumi, kad personvārdos vai vietvārdos katru minēto burtu izrunā atse
višķi, zviedru valodā ir retāk sastopami. Kā piemēri minami sieviešu vārdi 
Angela [anjda] un Angelika [anjedika], kuros g [j] latviski atveidojams ar 
j - Anjela un Anjēlika (sk. nodaļu par atsevišķu līdzskaņu atveidi). Teo
rētiski šāda vai līdzīga situācija ir iespējama salikteņos divu saknes mor
fēmu sadurā. 

Burtkopu sk izrunā divējādi: [sk] un [J]. Pēdējais gadījums sastopams 
noteiktā burtkopās pozīcijā: pirms i,y, e, äun 0. Izrunas īpatnības atspo
guļo arī atveidojumos, piemēram, Skara - Skāra, Skövde - Sevde. 

5.4. Atsevišķu līdzskaņu un līdzskaņu burtkopu atveide 

Burts 

Zviedru valoda Latviešu valoda 

Burts Skaņa Piemērs Burts Piemērs 

b M Britta b Brita 
bb [b] Ebba b Eba 
C H Carl, Carina k Kāris, Karīna C 

[s] 
pirms 

)', e, a, 0 

Cecilia, 
Ulricehamn 

s Sesīlia, 
Ulrīsehamna 

ch li] Charlotta Š Sarlota ch 
M 

pirms r 

Christer k Kristers 

ck M Stockholm k Stokholma 
d [d] Dalarna d Dalarna 
dd [d] Hedda d Heda 

[j] Djursholm j Jūšholma 
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Zviedru valoda Latviešu valodā 

Burts Skaņa Piemērs Burts Piemērs 

f [f] Flen f Flēna 
ff ffl Kristoffer f Kristofers 
g [g] Gunilla, Gränna g Gunilla, Grenna 

[g] Roger, Egil g Rogers, Egils 
aizguvumos Gävle, Göran j Jēvle, Jērans 

[j] Horga, Algarås j Horja, Eljarosa 
pirms z, y, 

e, ä, o 

öl 
pēc /, r 

gg [g] Skäggenäs g Segenēsa 
gj [j] Gjörwell j Jervels 
gn [ņn] Ragnar ngn Rangnars 
h [h][:] Halmstad h Halmstade 

senos Wahlström garš Vālstrems 
aizguvumos iepriekšējais 

patskanis 

hj [j] Hjalmar, Hjärup i Jalmars, Jērupa 
j [j] Jan, Norrtälje j Jāns, Nortelje 

[j] aizgu Jean š Šans 
vumos 

k M Kalmar, Karl k KaJmara, Kāris 
[k] aizgu Kent, Kennet, k Kents,Kennets, 

vumos pirms Kiruna, Kilvo Kiruna, Kilvo 
/', y, e, ä, ö 

Sila, Šēlena M P i r m s Kil, Kölen š Sila, Šēlena 
i, y, e, a\ ö k 

[?] Kjell š Šells 
1 [1] Lena 1 Lēna 
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Zviedru valodā Latviešu valoda 

Burts Skaņa Piemērs Burts Piemērs 

ii Öl Ljungskile j Jungšīle 
ii [1] Ellinor 1 Ellinora 

Trollhättan 1 Trolhetana 
m [m] Malmö m Malme 
mm [m] Emma mm Emma 
n M Närke n Nerke 
ng 3 M Inger ng Ingera 
nn W Hanna nn Hanna 

Tännforsen n Tenfošens 
P [Pl Filipstad P Filipstāde 
PP [Pl Uppsala P Upsāla 
q M Almqvist k Almkvists 
r M Lerum r Lēruma 
rd Hildegard rd Hildegārda 
rl [U Karl rl Kāris 
rn [nJ Härnösand rn Hērnesanda 
rr [r] Norrala rr Norrala 

Norrköping r Noršēpinga 
rs [s] Bofors, Anders š Būfoša, Andešs 
rt M Martina, Bertil rt Martina, Bertils 
s [s] Sigvard s Sigvards 
sch [I] Schulz š Šultss 
j tf] Storsjön š Stūršens 
sk [sk] Skåne, Skara sk Skone, Skāra 

[j] pirms Skänninge Š Šenninge 
/, v, e, a\ ö 

Ja burti n un g ietilpst katrs savā morfēmā, tie neveido nazālu skaņu, bet gan tiek 
izrunāti kā atsevišķas skaņas. Tādos gadījumos burta g izruna ir atkarīga no tam sekojošās 
skaņas (sk. tabulā). Sāda situācija bieži parādās salikteņos un tāpēc ir iespējama ari vietvārdos 
un personu uzvārdos. Visbiežāk sastopamo īpašvārdu vidū ir tikai pāris piemēru, kuros ng 
apzīmē atsevišķas skaņas: sieviešu vārdi Ange/a un Angelika. 
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Burts 

Zvied ru valoda Latviešu valodā 

Burts Skaņa Piemērs Burts Piemērs 

skj [i] Hammarskjöld Š Hammaršelds 
ss [sl Assar S Asars 
stj [I] Stjärnhjelm Š Šērnjelms 
t M Tina t Tīna 
tj fc] Tjörn, Tjust Š Šērna, Šūsta 
tt [tl Vättern t Veterns 
V M Älvdalen V Elvdālena 
w [v] Wessén V Vesēns 
X [ks] Kalix ks Kāliksa 
z [s] Zorn s Sūrns 

[ts] Schulz ts Šultss 
vārda beigas 

6. Latvisko atveidojumu gramatizacija 

6.1. īpašvārdu dzimte un galotne 

6.2. Vārdi un uzvārdi 

Vārdu un uzvārdu atveide latviešu valodā ir saistīta ar galotnes izvēli. 
Bieži zviedru vārdi beidzas ar patskani: sieviešu vārdi visbiežāk ar -a un 
-e, vīriešu vārdi ar -e un -y (latviski -/). Daudzi izplatīti dažādas cilmes 
sieviešu vārdi beidzas ar -/, -ie vai -y. Parasti šis grafēmas apzīmē īso [i], 
jo beigu zilbe nav uzsvērta. Vairāki sieviešu vārdi beidzas ar -ia, kas ari 
apzīmē īsos patskaņus. Tomēr dažos gadījumos -i izrunā gari, jo tas 
ietilpst uzsvērtā zilbē, piemēram, Lucia, Maria, Mia, Pia, Sofia. 

Visos minētajos gadījumos vārda pēdējo burtu vai izrunai atbilstošo 
burta atveidojumu saglabā kā galotni vai izskaņu arī latviešu valodā. 
Atveidojumus ar -a un -e loka pēc IV, t. i., V lietvārdu deklinācijas pa
rauga, bet, ja tie beidzas ar ar -/, -0, -u vai ar garu patskani, attiecīgos 
īpašvārdus lieto kā nelokāmus lietvārdus. 
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Nereti vārdiem un uzvārdiem, kas beidzas ar -/vai -y, latviskajā atvei
dojumā pievieno vēl -ja vai -js, iekļaujot attiecīgo vārdu lietvārdu IV vai 
I deklinācijā. Sieviešu vārdus, kas beidzas ar -ia, atveido kā atvasinājumus 
ar -ija. Sāda prakse ir pretrunā ar izrunas atveidošanas principu, taču 
palīdz iesaistīt vārdu rakstītā tekstā vai runā, neradot pārpratumus. 
Konsekvences labad tomēr ieteicams izvēlēties zviedru valodai tuvāko 
variantu. 

Ja zviedru vārdi un uzvārdi beidzas ar līdzskani, tiem pievieno latvisku 
galotni. Līdzšinējos norādījumos ir teikts, ka sieviešu vārdiem tās ir 
galotnes -a vai -e, vīriešu vārdiem -s vai -is. Ir uzskaitīti vārda celmi, kas 
palīdz izvēlēties attiecīgo galotni. Vīriešu uzvārdus, piemēram, kas bei
dzas ar -man, pēc tradīcijas latviski atveido ar galotni -is, bet sieviešu 
uzvārdus, kas beidzas ar -man un -son, atveido ar galotni -e. Turpretī 
sieviešu uzvārdiem ar -berg pievieno galotni -a. Dažos gadījumos iespē
jama arī galotņu variācija 4. 

Latviskā atveidojuma galotnei ir tikai viens uzdevums - iekļaut vārdu 
lietvārda locījumu sistēmā, tādēļ galotņu variācija nebūtu vēlama. Jo 
vienkāršāki būs to izvēles principi, jo konsekventāka būs svešu vārdu 
atveide. Ja vārdi un uzvārdi zviedru valodā beidzas ar līdzskani, tad vīriešu 
personvārdu atveidojumos iesakāma galotne -s, bet sieviešu person
vārdos - galotne -a. 

Tomēr sieviešu uzvārdos abu minēto galotņu -a un -e izmantošana 
acīmredzot būs vērojama arī turpmāk. Tas ir saistīts ne tikai ar ierasto 
galotnes -e lietojumu uzvārdos, kas beidzas ar -vinn un -son, bet arī ar 
daudzu vietvārdu atveidojumu. Vietvārdu beigu daļas jo bieži sakrīt ar 
tām, kuras ir uzvārdos. Tāpēc arī sieviešu dzimtes uzvārdiem izvēlas tādu 
pašu galotni kā vietvārda atveidojumiem sieviešu dzimtē (sk. 6.3.1. un 
6.3.2. nodaļu). Galotni -e sieviešu uzvārdos parasti lieto arī tad, ja tie 
zviedru valodā beidzas ar -er, piemēram, Linder - Lindere. 

Atveidojot īpašvārdus latviski, vairāki garie līdzskaņi netiek dubultoti 
(sk. 5.2. nodaļu), tostarp arī sr, ko atveido ar vienu s. Lielākai daļai zviedru 
uzvārdu ar sastāvdaļu -son vārda vidū parādās divi s. Katrs s pieder savai 

4 Elsberga S. Zviedru īpašvārdu atveide latviešu valodā // L V K J 2 1 . laidiens. R.: "Avots" 
1985 . . 1 1 2 . - 1 1 4 . Ipp. 
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vārda daļai: pirmais s ir ģenitīva galotne, bet otrs ietilpst vārdā son 'dēls': 
Gustavs-son 'Gustava dēls' Ģenitīva galotnes nav tad, ja salikteņa pirmo 
daļu veido īpašvārdi, kas beidzas ar -rs - Anders-, Lars-. Šajos vārdos 
burtkopu -rs- izrunā [s], turklāt r klātbūtne ietekmē arī otra s izrunu: 
[andsgon], [la:son]. Konsekventi lietojot izrunas principu, šādi uzvārdi 
latviski rakstāmi Andešons un Lāšons. Tomēr īpašvārdu atveidē izskaņas 
rakstība -sons ir ļoti nostiprinājusies, tādēļ analoģijas labad varētu būt 
pieļaujami arī varianti Andešsons, Lāšsons u. c. 

6.3 . Vietvārdi 

6.3.1. Atveidoto vietvārdu dzimte un galotne 
Ja vietvārds zviedru valodā beidzas ar līdzskani, tad atveidojumam 

sieviešu dzimtē pievieno galotni -a vai -e. Galotni -e pēc tradīcijas pie
vieno vārdu daļām -dal, -land, -stad un vietvārdiem, kuriem pēdējā zilbē 
ir patskanis e, piemēram, aiz -el, -en, -er. Salikteņu daļām -berg, -borg, -fors, 
-hamn, -holm pievieno galotni -a3 Praksē, šķiet, šāds galotņu lietojums 
ir nostiprinājies pēc noteiktām salikteņu daļām, piemēram, Gotlande, Gēte-
borga. Citos gadījumos vērojama galotņu variācija. Vienotākas sistēmas 
labad ieteicams biežāk izvēlēties galotni -a, it īpaši tajos gadījumos, kad 
atveido līdz šim mazāk pazīstamus vietvārdus. 

Vīriešu dzimtē atveidotajiem vietvārdiem parasti pievieno galotni -s. 
Ja vietvārds zviedru valodā beidzas ar patskani a vai e, to saglabā kā 

galotni latviskajā atveidojumā. Ja zviedru vietvārds beidzas ar citu pat
skani, atveidojums ir nelokāms vārds, piemēram, Pīteo (Piteå), Vērnamū 
(Vmmamo), Ronnebī (Ronneby). Vietvārdus ar beigu daļu -by tradicionāli 
mēdz atveidot arī ar izskaņu -ija, tātad *Ronnebija, taču tas nav vēlams, 
jo tad vārda skanējums ļoti atšķiras no oriģinālvalodas. 

Apdzīvotu vietu un reģionu nosaukumus latviešu valodā atveido 
sieviešu dzimtē, bet dabas objektu nosaukumus - atbilstoši attiecīgo 
nomenklatūras vārdu dzimtei latviešu valodā, piemēram, ezeru un kalnu 

Elsberga S. Zviedru īpašvārdu atveide latviešu valodā // L V K J 21 . laidiens. R.: "Avots", 
1985. , 1 1 2 . - 1 1 4 . lpp. 
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Östergötlands 1. lene ['ostsrjeitlands 1.] 

Östersund lēnes c. 
Osthammar kom 
Östra Göinge kom 
Overkalix kom 
Övertorneå kom 

[ests'send] 
['osthamar] 
['östra J0:irp] 
['0: värka diks] 
['0:v3rto:nJD] 

Esterjētlandes 
lēne 
Estešunda 
Esthammara 
Estrajēinge 
Everkāliksa 
Ēvertornjo 

7.2. Vīriešu vardu saraksts 1 5 

A 
Abel 
Abraham 
Adam 
Adrian 
Agaton 
Agne 
Albert 
Albin 
Alex 
Alexander 
Alexis 
Alf 
Alfons 
Alfred 
Algot 
Allan 
Alrik 
Alvar 
Ambjörn 

Ābels 
Abrahams 
Ādams 
Adrians 
Āgatons 
Angne/*Agne 
Alberts 
Albins 
Ālekss/*Alekss 
Aleksanders 
Aleksiss 
Alfs 
Alfonss 
Alfreds 
Algots 
Allans 
Ālriks 
Aivars 
Ambjērns 

Anders 
Andreas 
André 
Ansgar 
Anton 
Arne 
Arnold 
Aron 
Artur 
Arvid 
Assar 
Astor 
August 
Axel 

Andess/* Anderss 
Andrēass 
Andrē 
Ansgars 
Antons 
Ārne 
Arnolds 
Ārons 
Arturs 
Arvids 
Åsars 
Astors 
Āgusts/* Augusts 
Aksels 

B 
Baltsar Baltsars 
Bartolomeus Bartolomēuss 
Bengt Bengts 

Zviedru vārdi atlasīti no 1996 . gada kalendāra un izdevuma Allén, StureAVåhl in , 
Staffan. Förnamnsboken: de 10 0 0 0 vanligaste förnamnen. Stockholm. Norstedt , 1979 . 
Daudziem Zviedrijā izplatītiem sieviešu un vīriešu vārdiem ir sveša cilme. Tādēļ to izruna 
ne vienmēr saskan ar uzskaitītajām zviedru burtu un skaņu atbilsmēm, sk., piemēram, Douglas, 
Elaine, Jane, Jeanette, James, Louise, Maud, Pienr u. c. 
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Benjamin Benjamins 
Benny Benni/*Bennijs 
Bernhard Bernhards 
Bernt Bērnts 
Bert Berts 
Berthold Bertholds 
Bertil Bertils 
Bill Bills 
Birger Birjers/*Birgers 
Bjarne Bjarne 
Björn Bjērns 
Bo Bū 
Boris Būriss/*Boriss 
Botvid Būtvids 
Bror Brūrs 
Bruno Brūnu 
Brynolf Brlnolfs 
Börje Berje 

C 
Clarence Klārenss 
Conny Konni/*Konnijs 

D 
Dag Dāgs 
Dan Dāns 
Daniel Daniels 
David Dāvids 
Dennis Denniss 
Dick Diks 
Donald Donalds 
Douglas Duglass 

E 
Ebbe Ebe 

Eddie Edi/*Edijs 
Edgar Edgars 
Edmund Edmunds 
Edvard Edvards 
Edvin Ēdvins/*Edvīns 
Efraim Ēfraims 
Egil Ēgils/*Egīls 
Egon Egons 
Einar Einars 
Ej vind Ejvinds 
Elias Elīass 
Elmer Elmers 
Elof Ēlofs 
Elon Elons 
Emanuel Emanuēls 
Emil Ēmils/*Emīls 
Enar Ēnars 
Engelbrekt Engelbrekts 
Enok Ēnoks 
Erhard Erhards 
Erik Ēriks 
Erland Ērlands 
Erling Erlings 
Ernst Ērnsts 
Esaias Esaiass 
Esbjörn Esbjērns 
Eskil Eskils 
Eugen Eušēns 
Evald Ēvalds 
Evert Ēverts 

F 
Fabian Fabians 
Felix Fēlikss 
Ferdinand Ferdinands 
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Filip Filips H 
Fingal Fingals Halvar Halvars 
Finn Finns Hampus Hampuss 
Folke Folke Hannes Hanness 
Frank Franks Hans Hānss/*Hanss 
Frans Franss Harald Haralds/ 
Fred Freds *Haralds 
Fredrik Fredriks Harry Harri/*Harrijs 
Frej Frejs Helge Helge 
Fridolf Frldolfs Helmer Helmers 
Fritiof Fritjofs Hemming Hemmings 
Fritz Frits Henning Hennings 

Henrik Henriks 
G Henry Henri/*Henrijs 
Gabriel Gabriels Herbert Herberts 
Georg Jēorgs/ Herman Hermans 

*Georgs Hilding Hildings 
Gerhard Jērhards/ Hilmer Hilmers 

*Gerhards Hjalmar Jalmars 
Germund Jērmunds Holger Holgers 
Gert Jerts Hubert Huberts 
Gilbert Jilberts/*Gilberts Hugo Hūgu 
Gillis Jilliss Håkan Hokans 
Glenn Glenns 
Gottfrid Gotfrids I 
Gotthard Gothards Inge Inge 
Greger Grēgers Ingemar Ingmars/ 
Gudmar Gūdmars Tngemars 
Gudmund Gūdmunds Ingemund Ingemunds 
Gunder Gunders Ingmar Ingmars 
Gunnar Gunnars Ingolf Ingolfs 
Gustav Gustavs Ingvald Ingvalds 
Göran Jērans Ingvar Ingvars 
Gösta Jesta/*Gesta Isak Isaks 
Göte Jete Isidor Isidors 
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Israel Israels 
Ivan īvans 
Ivar īvars/*Ivars 

J 
Jack Jaks 
Jakob Jākobs 
James Jeimss 
Jan Jāns 
Jarl Jāris 
Jens Jenss 
Jerker Jerkers 
Jerry Jerri/*Jerrijs 
Jesper Jespers 
J im Jims 
Joakim Jūakims 
Joar Jūars 
Joel Jūels 
Johan Jūhans 
Johannes Juhanness 
John Jons 
Jon Jūns 
Jonas Jūnass 
Jonatan Jūnatans 
Josef Jūsefs 
Julius Jūliuss 
Justus Justuss 

K 
Kaj- Kajs 
Karl Kāris 
Karsten Kaštens/ 

*Karstens 
Kasper Kaspers 
Kennet Kennets 

Kent Kents 
Kim Kims 
Kjell Šells/*Čells 
Klas Klāss 
Klemens Klēmenss 
Knut Knuts 
Konrad Konrads 
Konstantin Konstantins 
Krister Kristers 
Kristian Kristians 
Kristoffer Kristofers 
Kurt Kurts 
Kåre Kore 

L 
Lage Läge 
Lars Lāšs/*Larss 
Leif Leifs 
Lennart Lennarts 
Leo Lēo 
Leonard Leonards 
Leopold Leopolds 
Linus Llnuss 
Lorentz Lorenss 
Love Lūve 
Ludvig Ludvigs 
Lukas Lūkass 

M 
Magnus Mangnuss/ 

*Magnuss 
Malkolm Malkolms 
Malte Malte 
Manfred Manfreds 
Manne Manne 
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Mark Märks P 
Markus Markuss Patrik Pātriks/*Patriks 
Martin Martins Paul Pols, Pauls 
Mats Matss Per Pērs 
Matteus Matēuss Percy Pērsi/*Pērsijs 
Mattias Matīass Peter Pēters 
Maurits Maurits Petrus Pētruss 
Max Makss Pierre Pjērs 
Melker Melkers Pontus Pontuss 
Mikael Mikaels Pål Pols 
Morgan Morgans 
Moses Mūsess R 
Måns Monss Rafael Rafaels 
Mårten Mortens Ragnar Ran gn ars/ 

*Ragnars 
N Ragnvald Rangnvalds/ 
Natanael Natānaels *Ragnvalds 
Niklas Niklass Ralf Ralfs 
Nikolaus Nikolauss Rasmus Rasmuss 
Nils Nilss Raymond Raimonds 

Reidar Reidars 
O Reine Reine 
Odd Ods Reinhold Reinholds 
Ola Ūla René Renē 
Olaus Ulāuss Rikard Rikards 
Oliver Olivers Robert Roberts 
Olle Ulle Robin Robins 
Olof Ulofs Roger Rogers 
Orvar Orvars Roine Roine 
Oskar Oskars Roland Rolands 
Ossian Osians Rolf Rolfs 
Osvald Osvalds Ronald Ronalds 
Otto Utu/*Oto Ronny Ronni/*Ronnijs 
Ove Uve Roy Roi/*Rojs 

Ruben Rubens 
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Rudolf 
Runar 
Rune 
Rutger 

s 
Sakarias 
Salomon 
Sam 
Samuel 
Sebastian 
Set 
Sigfrid 
Sigmund 
Sigurd 
Sigvard 
Simon 
Sivert 
Sixten 
Staffan 
Stefan 
Stellan 
Sten 
Stig 
Sture 
Styrbjörn 
Sune 
Svante 
Sven 
Sverker 
Sylvester 
Solve 
Sören 

Rūdolfs 
Rūnars 
Rūne 
Rutgers 

Sakarlass 
Salomons 
Sams 
Samuels 
Sebastians 
Sets 
Sigfrids 
Slgmunds 
Sigurds 
Sigvards 
Simons 
Siverts 
Sikstens 
Stafans 
Stefans 
Stellans 
Stens 
Stigs 
Stūre 
Stlrbjērns 
Sūne 
Svante 
Svens 
Sverkers 
Silvesters 
Selve 
Sērens 

T 
Tage Tāge 
Ted Teds 
Teodor Teodors 
Tim Tims 
Tjelvar Selvars/*Celvars 
Tobias Tublass 
Tom Torns 
Tomas Tūmass 
Tony Toni/*Tonijs 
Tor Tūrs 
Torbjörn Tūrbjērns 
Torborg Tūrborjs/ 

*Tūrborgs 
Tord Tūrds 
Tore Tūre 
Torgny Torngni/ 

*Torgnijs 
Torkel Torkels 
Torleif Tūrleifs 
Torsten Toštens/ 

*Torstens 
Torvald Tūrvalds 
Tryggve Trigve 
Ture Tūre 
Tyko Tiku 

u 
Ulf Ulfs 
Ulrik Ulriks 
Uno Unu 
Urban Urbans 

V 
Valdemar Valdemars 
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Valentin Valentīns w 
Valter Valters Will iam Viljams 
Veine Veine Wil ly Villi/*Villijs 
Verner Verners 
Vidar Vīdars Y 
Viking Vikings Yngve Ingve 
Viktor Viktors o 

A Vilgot Vilgots 
o 

A 
Vilhelm Vilhelms Åke Oke 
Vincent Vinsents 
Volmar Volmars ö 

Örjan Er j ans 
Osten Estens 

7.3. Sieviešu vārdu saraksts 

A 
Ada Āda Angela Anjela 
Agata Agāta Angelika Anjēlika/ 
Agda Agda *Angelika 
Agnes Angnesa/ Anita Anīta/* Anita 

*Agnese Anja Anja 
Agneta Angnēta/ Anna Anna 

*Agnēta Anneli Anneli/* Annelij a 
Aina Aina Annette Annete 
Albertina Albertina Annie Anni/* Annija 
Alexandra Aleksandra Annika Annika 
Alfrida Alfrida Antonia Antonia/ 
Alice Alise * An toni ja 
Alma Alma Asta Asta 
Alva Alva Astrid Astrid a/*Astrīda 
Amalia Amālia/* Amālija Augusta Augusta 
Amanda Amanda Aurora Aurora 
Amelie Ameli/*Amelija Axelina Akselīna 
Andrea Andrea 
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Barbara Barbara 
Barbro Barbru 
Beata Beata 
Beatrice Beatrise 
Beda Bēda 
Berit Bērita 
Berta Berta 
Betty Beti/*Betija 
Birgit Birgita 
Birgitta Birgita 
Blenda Blenda 
Bodil Būdila 
Boel Būela 
Britt Brita 
Britta Brita 

C 
Camilla Kamilla 
Carina Karina 
Cari ta Karita 
Carola Karola 
Cecilia Sesīlia/*Sesīlija 
Charlotta Sarlota 
Christel Kristela 
Clary Klēri/*Klērija 
Cornelia Kornēlia/ 

*Kornēlija 

D 
Dagmar Dagmāra 
Dagny Dangni/ 

* Dagnija 
Daniela Daniela 

Desiré Desirē 
Diana Diāna 
Disa Dīsa 
Dora Dūra 
Doris Dūrisa 
Dorotea Dorotea 

E 
Ebba Eba 
Edit Ēdita/*Edīte 
Edla Ēdla 
Eila Eila 
Eivor Eivora 
Elaine Elēne 
Eleonora Eleonora 
Elin Ēlina 
Elisabet Elīsabeta/ 

*Elisabete 
Elise Elīse 
Ella Ella 
Ellen Ellena 
Ellida Elllda 
Ellinor Ellinora 
Elly Elli/*Ellija 
Elma Elma 
Elna Elna 
Elsa Elsa 
Elsie Elsi/*Elsija 
Elvira Elvīra 
Emelie Emeli/*Emelija 
Emilia Emllia/*Emīlija 
Emma Emma 
Emmy Emmi/*Emmija 
Erika Erīka/*Ērika 
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Erna Erna Gunni Gunni/ 
Ester Estera/*Estere *Gunnija 
Estrid Estrida Gunvor Gunvora 
Ethel Ētela Görel Jērela 
Eugenia Eušēnia/ Göta Jēta 

*Eušēnija 
Eva Ēva H 
Evelina Evelīna Hanna Hanna 
Evy Ēvi/*Ēvija Harriet Harrieta Ēvi/*Ēvija 

Hedda Heda 
F Hedvig Hedviga 
Fanny Fanni/*Fannija Heidi Heidi/*Heidij 
Felicia Felīsia/*Felīsija Helena Helēna 
Filippa Filipa Helfrid Helfrida 
Florence Florense Helga Helga 
Fredrika Fredrika Henny Henni/ 
Frida Frida *Hennija 

Henrietta Henrieta 
G Hermine Hermine 
Gabriella Gabriella Herta Herta 
Gerda Jērda Hervor Hervora 
Gertrud Jertruda/ Hilda Hilda 

*Gertrūda Hildegard Hildegārda 
Gisela Glsela Hildur Hildura 
Greta Grēta Hillevi Hillevi/ 
Gudrun Gudruna *Hillevija 
Gull Gulla Hilma Hilma 
Gullvi Gulvi/*Gulvija Hjördis Jērdisa 
Gun Guna Hulda Hulda 
Gunborg Gunborja/ 

*Gunborga I 
Gunhild Gunhilda Ida Ida 
Gunilla Gunilla Ina Ina 
Gunlög Gunlēga Inez īnesa 
Gunnel Gunnela Inga Inga 
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Ingeborg Ingeborja/ 
Tngeborga 

Ingegerd Ingejērda/ 
Tngegerda 

Ingela Ingela 
Inger Ingera 
Ingrid Ingrida/Tngri 
Ingvor Ingvora 
Irene Irene 
Iris īrisa 
Ir ja Ir ja 
Irma Irma 
Isa īsa 
Isabella Isabella 

J 
Jane Jeina/*Džeina 
Jeanette Sanete 
Jennifer Jennifera 
Jenny Jenni/*Jennija 
Jessika Jesika 
j u l Jilla 
Johanna Juhanna 
Jonna Jonna 
Josefina Juseflna 
Judit Jūdita 
Julia Jūlia/*Jūlija 
Justina Justina 

K 
Kajsa Kajsa 
Karin Karina 
Karolina Karolina 
Katarina Katarina 
Katja Katja 

Kerstin Seština/ 
*Cerstina 

Kim Ki ma 
Klara Klāra 
Kristina Kristina 

L 
Laila Laila 
Laura Laura 
Lena Lēna 
Lilian Liliana 
Lill Lilla 
Lillemor Lillemūra 
Lilly Lilli/*Lillija 
Lina Lina 
Linda Linda 
Linn Linna 
Linnea Linnēa/*Linneja 
Lisa Lisa 
Lisbet Llsbeta 
Liv Liva 
Lotta Lota 
Louise Luise 
Lovisa Luvlsa 
Lucia LusIa/*Lusīja 
Lydia Līdia/*Lldija 

M 
Madeleine Madlēne 
Magda Magda 
Magdalena Magdalēna 
Mait Maite* (Galotne -e 

šajā gadījumā 
lietojama tikai 
labskanības dēļ.) 
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Maj Maja N 
Maja Maja Nadja Nadja 
Majken Majkena Nancy Nansi/*Nansija 
Majvor Majvora Nanna Nanna 
Malena Malena Nanny Nanni/*Nannija 
Malin Mālina Natalia Natālia/*Natālija 
Margareta Margareta Nelly Nelli/*Nellija 
Margit Margita Nina Nina 
Margot Margota Nora Nūra 
Maria Marīa/*Marija 
Mariana Mariana O 
Marianne Marianne Olga Olga 
Marika Marika Olivia 01lvia/*01lvija 
Marina Marina Ottilia Otīlia/*Otīlija 
Marion Märiona 

Otīlia/*Otīlija 

Marit Marita P 
Marita Marita Patricia Patrīsia/*Patrīsija 
Marja Marja Paula Paula 
Marlene Marlene Paulina Paulina 
Marta Marta Pernilla Pernilla 
Martina Martina Petra Petra 
Mary Mēri/*Mērija Petronella Petronella 
Matilda Matilda Pia Pla/*Pija 
Maud Moda 

Pla/*Pija 

Mia Mīa/*Mlja R 
Mikaela Mikaela Ragnhild Rangnhilda/ 
Mildred Mildreda 

Ragnhild 
*Ragnhilda 

Mimmi Mimmi/*Mimmija Rakel Räkela 
Mirjam Mirjama Rebecka Rebeka 
Moa Mua Regina Regina 
Mona Mona Rigmor Rlgmura 
Monika Monika Rita Rita 
My Mī/*Mīja Ritva Ritva 
Märit Mērita Ronja Ronja 
Märta Merta Rosa Rūsa 
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Rosita Rosīta T 
Rut Rūta Tänja Tänja 

Tea Tēa 
s Tekla Tekla 
Sabina Sabina Terese Terese 
Saga Sāga Teresia Teresia/ 
Sally Salli/*Sallija *Terēsija 
Sandra Sandra Tina Tina 
Sanna Sanna Toini Toini 
Sara Sära Tora Tūra 
Selma Selma Torun Tūruna 
Sibylla Sibilla Tove Tūve 
Sigbritt Sīgbrita Tyra Tīra 
Signe Singne/*Signe 
Signhild Singnhilda/ u 

*Signhilda Ulla Ulla 
Sigrid Slgrida Ulrika Ulrika 
Sigyn Sīgina Unn Unna 
Silvia Silvia/*Silvija Ursula Ušula/*Ursula 
Simone Simone 
Siri Sīri/*Sīrija V 
Siv Siva Valborg Vālborja/ 
Sofia Sofīa/*Sufia/ *Vālborga 

*Sofija Vanja Vanja 
Solbritt Sūlbrita Vega Vēga 
Solveig Sūlveja/ Vendela Vendela 

*Solveiga Vera Vēra 
Sonja Sonja Veronika Veronika 
Stella Stella Viktoria Viktūria/ 
Stina Stina *Viktorija 
Susanna Susanna Vilhelmina Vilhelmina 
Svea Svēa Vilma Vilma 
Sylvia Silvia/* Silvija Viola Viūla/*Viola 
Synnöve Sinnēve Virginia Virginia/ Synnöve 

*VirgInija 
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Vivan 
Viveka 
Vivi 
Vivianne 

Vīvana 
Vīveka 
Vi vi/* Vi vi ja 
Vivianne 

Y 
Ylva 
Yvonne 
o 

A 
Åsa 

o 

Aslög 

Ilva 
Ivonne 

Osa 
Oslēga 

7.4. Uzvārdu saraksts 

A 
Abrahamsson Abrahamson !s, - e 1 6 

Adolfsson Adolfson !s, -e 
Alfredsson Alfredson!s, -e 
Alm Almls, -a 
Andersson Andešonls, -e/*Andešson!s, -e 
Andreasson Andrēason !s, -e 
Aronsson Āronsonls, -e 
Arvidsson Arvidson!s, -e 
Augustsson Āgustsonls, -e/*Augustson!s, -e 
Axelsson Akselsonls, -e 

B 
Bengtsson Bengtson!s, -e 
Berg Berj!s, -a/*Berg!s, -a 
Berggren Berjgrēnls, -a/*Berggrēn!s, -a 
Berglund Berjlundls, -a/*Berglund!s, -a 
Bergman Berjmanls, -e/*Bergman!s, -e 
Bergqvist Berjkvistls, -a/*Bergkvist!s, -a 
Bergström Berjstremjs, -a/*Bergstrem!s, -a 
Berntsson Bērntsonls, -e 
Björk Bjerkls, -a 

l r t Sieviešu uzvārdiem pievienota galotne -c, ja zviedru valoda uzvārds beidzas ar -er, 
-da(h)l, -man un -son. 
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Björklund 
Björkman 
Blom 
Blomberg 
Blomqvist 
Boman 
Borg 
Boström 
Bäckström 
Börjesson 

C 
Carlsson 
Claesson 

D 
Dahl 
Dahlberg 
Dahlgren 
Dahlström 
Danielsson 
Davidsson 

E 
Edlund 
Edström 
Ek 
Ekberg 
Ekblom 
Eklund 
Ekman 
Ekström 
Eliasson 
Englund 
Engström 

Bjerklundls, -a 
Bjerkmanls, -e 
Blumls, -a 
Blumberjls, -a/*Blumberg!s, -a 
Blumkvistls, -a 
Būmanls, -e 
Borjls, -a/*Borg!s, -a 
Būstremls, -a 
Bekstremis, -a 
Berjesonls, -e 

Karlsonls, -e 
Klāsonls, -e 

Dālls, -e 
Dālberjls, -a/*Dālberg!s, -a 
Dālgrēnls, -a 
Dālstremļs, -a 
Dānielsonls, -e 
Davidson !s, -e 

Edlund!s, -a 
Ēdstremls, -a 
Ēk!s, -a 
Ēkberjls, -a/*Ēkberg!s, -a 
Ēkblumls, -a 
Ēklund !s, -a 
Ēkmanls, -e 
Ēkstremls, -a 
Ehasonls, -e 
Englund !s, -a 
Engstremls, -a 
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Ericsson Ērikson!s, -e 
Eriksson Erikson !s, -e 
Erlandsson Erlandson Is, -e 

F 
Falk Falkls, -a 
Forsberg Fošberjls, -a/*Fošberg!s, -a 
Forslund Fošlundls, -a 
Fransson Fransonls, -e 
Franzén Fransen Is, -a 
Fredriksson FrēdriksonIs, -e 
Fridberg Frldberjls, -a/*Frldberg!s, -a 
Frisk Friskls, -a 

G 
Gunnarsson Gunnašonls, -e/*Gunnašson! 
Gustafsson Gustafson!s, -e 
Gustavsson Gustafson Is, -e 
Göransson Jēransonls, -e 

H 
Haglund Haglund Is, -a 
Hagström Hāgstremls, -a 
Hallberg Halberjls, -a/*Halberg|s, -a 
Hansson Hānsonls, -e 
Hedberg Hēdberjls, -a/*Hēdberg!s, -a 
Hedin Hedīnls, -a 
Hedlund Hedlund Is, -a 
Hedman Hedman Is, -e 
Hedström Hēdstremjs, -a 
Hellberg Helberjls, -a/*Helberg|s, -a 
Hellström Helstrem Is, -a 
Henriksson Henrikson Is, -e 
Hermansson Hermanson Is, -e 
Holm Holmls, -a 
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Holmberg 
Holmgren 
Holmqvist 
Holmström 
Håkansson 
Högberg 
Höglund 

I 
Isaksson 
Ivarsson 

J 
Jakobsson 
Jansson 
Johannesson 
Johansson 
Johnsson 
Jonasson 
Jonsson 
Josefsson 
Jönsson 

K 
Karlsson 
Klasson 
Knutsson 
Kristiansson 

L 
Larsson 
Lilja 
Lind 
Lindahl 
Lindberg 

Holmberjls, -a/*Holmberg!s, -a 
Holmgren !s, -a 
Holmkvistls, -a 
Holmstremļs, -a 
Hokansonjs, -e 
Hēgberjls, -a/*Hēgberg!s, -a 
Hēglundls, -a 

Isaksonls, -e 
īvašonļs, -e/*īvašson!s, -e 

Jakobson|s, -e 
Janson!s, -e 
Juhannesonls, -e 
Jūhansonls, -e 
Junsonls, -e/*Jonson!s, -e 
Jūnasonls, -e 
Junsonls, -e 
Jūsefsonls, -e 
Jensonls, -e 

Karlson !s, -e 
Klāsonls, -e 
Knutson!s, -e 
Kristiansonjs, -e 

Lāšonjs, -e/*Lāšson!s, -e 
Lilj!a, -a 
Lindis, -a 
Lindai Is, -e 
Lindberjls, -a/*Lindberg!s, -a 
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Lindblad Lindblad!s, -a 
Lindblom Lindblumls, -a 
Lindell Lindellls, -a 
Linden Lindēnļs, -a 
Linder Linderis, -e 
Lindgren Lindgren!s, -a 
Lindholm Lindholmls, -a 
Lindkvist Lindkvistls, -a 
Lindqvist Lindkvistls, -a 
Lindström Lindstremls, -a 
Ljung Jungls, -a 
Ljungberg Jungberjls, -a/*Jungberg!s, -a 
Lund Lundls, -a 
Lundberg Lundberjls, -a/*Lundberg!s, -a 
Lundgren Lundgren!s, -a 
Lundin Lundin!s, -a 
Lundkvist Lundkvists, -a 
Lundmark Lundmarkis, -a 
Lundqvist Lundkvist!s, -a 
Lundström Lundstremls, -a 
Löfgren Lēvgrēnls, -a 

M 
Magnusson Mangnusonls, -e 
Malm Malmls, -a 
Malmberg Malmberjls, -a/*Malmberg!s, -
Martinsson Martinson !s, -e 
Mattsson Matson!s, -e 
Melin Mellnļs, -a 
Moberg Mūberjls, -a/*Mūberg!s, -a 
Molin Molīnļs, -a 
Månsson Monsonls, -e 
Mårtensson Mortensonļs, -e 
Möller Mellerls, -e 
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N 
Niklasson Niklasonls, -e 
Nilsson Nilson Is, -e 
Norberg Nūrberjls, -a/*Nūrberg!s, -a 
Nord Nurd Is, -a 
Nordin Nurdīnls, -a 
Nordström Nūrdstremls, -a 
Norén Nurēnls, -a 
Norman Nūrmanls, -e 
Nyberg Nīberjls, -a/*Nīberg!s, -a 
Nygren Nīgrenls, -a 
Nyman Nīmanls, -e 
Nyström Nīstremis, -a 
Näslund Nēslundls, -a 

O 
Ohlsson Ulsonls, -e 
Olausson Ulausonls, -e 
Olofsson Ūlofsonls, -e 
Olsson Ulsonls, -e 
Oskarsson Oskašonls, -e/*Oskašson|s, -
Ottosson Utusonļs, -e/*Otoson|s, -e 

P 
Palm Palmls, -a 
Paulsson Polsonls, -e 
Persson Pēšonls, -e/*Pēšson|s, -e 
Petersson Petešonls, -e/*Petešson|s, -e 
Pettersson Petešonls, -e/*Petešson|s, -e 
Pålsson Polsonls, -e 

R 
Roos Rūs Is, -a 
Rosén Rusēnls, -a 



īpašvārdu saraksti 

s 
Sandberg 
Sandström 
Samuelsson 
Sjöberg 
Sjödin 
Sjögren 
Sjöström 
Skoglund 
Sköld 
Stenberg 
Strand 
Strandberg 
Ström 
Strömberg 
Ståhl 
Sundberg 
Sundin 
Sundqvist 
Sundström 
Svensson 
Svärd 
Söderberg 
Söderlund 
Söderström 

T 
Törnqvist 

Sandberjls, -a/*Sandberg|s, -a 
Sandstremls, -a 
Sämuelsonls, -e 
Sēberjls, -a/*Sēberg|s, -a 
Sedīnls, -a 
Sēgrēnls, -a 
Sēstremls, -a 
Skūglundls, -a 
Seldls, -a 
Stēnberjls, -a/*Stēnberg!s, -a 
Strand Is, -a 
Strandberjls, -a/*Strandberg 
Stremls, -a 
Stremberjls, -a/*Stremberg!s 
Stol Is, -a 
Sundberjls, -a/*Sundbergls, -
Sundlnls, -a 
Sundkvistls, -a 
Sundstremls, -a 
Svenson Is, -e 
Svērdls, -a 
Sēderberjls, -a/*Sēderberg|s, 
Sēderlund Is, -a 
Sēdeštremls, -a 

Ternkvistls, -a 

V 
Viklund 
Vikström 

Viklund Is, -a 
Vikstremls, -a 



3 3 8 V Zviedru īpašvārdu atveide 

w 
Wahlström 
Wallm 
Wikström 

z 
Zorn 

Vālstremls, -a 
Vallin Is, -a 
Vikstremļs, -a 

Sum Is, -a 

A 
o 

Aberg 
Agren 
Åkesson 

o 

Aström 

ö 
Oberg 
Ohman 
Österberg 
Östlund 

Oberjls, -a/*Oberg|s, -a 
Ogren|s, -a 
Okesonls, -e 
Ostremis, -a 

Ēberjls, -a/*Ēberg!s, -a 
Ēmanls, -e 
Esterberjls, -a/*Esterberg|s, -a 
Estlundls, -a 

8. Latviešu un zviedru burtu vai burtkopu 
iespējamās atbilsmes 

Latviešu 
burts 
vai 

burtkopa 

Zviedru burts 
vai burtkopa 

Piemēri Latviešu 
burts 
vai 

burtkopa 

Zviedru burts 
vai burtkopa 

Latviešu valodā Zviedru valoda 

a a Hallande Halland n 
ā a Fāluna Falun lēnes c. ā 

ah Vālgrēns Wahlgren uzv 
b b Bjerke Björkö s b 

bb Eba Ebba v 
c — — 
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Latviešu 
burts Zviedru burts Piemēri 

vai 
burtkopa 

vai burtkopa 
Latviešu valodā Zviedru valodi 

*č k (pirms /, y, e, ä, ö) *Cēpmannebrū Köpmannebro kom 
*Celmans Kjellman nzv 

tj *Celvars Tjelvar v 
d d Dērnēsa Därnäs kom 

dd Edi Eddie v 
dz — 

dž — — 

e e Svens Sven v 
ä Vesterosa Västerås lēnes c. 

ö Malme Malmö lēnes c. 
* * 

-ejs, 
-eja 

-e *Linnejs Linné nzv 

ē e Stēnstorpa Stenstorp kom 
é Nidēns Nyden uzv 
ä Sērfeltena Skärfelten kom 
ö Sēstrems Sjöström uzv 

f f Frēlunda Frölunda kom 
ff Stafanstorpa Staffanstorp kom 
ph Sofia, Sufla Sophia v 

g g Grāne Granö kom 

gg Sige Sigge v 

g — — 

h h Holsbi Holsby kom 
i i Sibilla Sibilla v 

ie Ameli Amelie v 

y Liksele Lycksele kom 

ī i Tīna Tina v 
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Latviešu 
burts Zviedru burts Piemen 
vai 'ai burtkopi 

burtkopa 
'ai burtkopi 

Latviešu valodā Zviedru valodā 

i V 
» 

Tīku Tyko v 
*-ija, -i *Hillevija Hillevi v 
-ijs -ia *Amālija Amalia v 

-ie *Emmelija Emmelie v 
-v *īsbija Ysby kom 

j di Jūre Djurö kom 
g (pirms i, y, e, Jēta Göta kom 

ii, ö, aiz /, r) Jervels Gjörwell uzv 

S) Jalmars Hjalmar v 
hj Jenss Jöns v 
i Jungdāls Ljungdal uzv 

ij 
k C Karlsons Carlsson uzv 

(pirms a, o, u, å) Kristers Christer v 
ch Stokholma Stockholm lenes c. 

(aizguvumos) Frēsakulla Frösakull kom 
ck — 

k — — 

ks X Fēlikss Felix v 
kv qu Stēnkvists Stenquist uzv 

qv Kvarnstrēms Qvarnström uzv 
k — — 

1 1 Vilgots Vilgot v 
11 11 Partille Partilie kom 
1 — — — 

m m ^Maliņa Malin v 
mm mm Summens Sömmen e 
n n Tūnadāle Tunadal kom 
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Latviešu 
burts Zviedru burts Piemēri 

'ai 
burtkopa 

vai burtkopa 
Latviešu valodā Zviedru valoda 

ngn gn Singnhilda Signhild v 
nn nn Anneberja Anneberg kom 
o o Kolberjs Kollberg uzv 

o 

a Skore Skåre kom 
P P Polsens Paulsen uzv 

PP Sopero Soppero kom 
r r Rūgens Rogen e 
rr rr Horreda Horred kom 
s c 

(pirms e, /, ä, o) 

Felīsia 
Salsterns 

Felicia v 
Salstern e 

S Nissafoša Nissafors kom 
SS Seterlunds Zetterlund uzv 

š ch 
(aizguvumos) 

Sarlota Charlotta v 

g 
(aizguvumos) 

Eušēns Eugen v 

j 
(aizguvumos) 

V 

Sasmlna Jasmin v 

k 
(pirms /, e, y, ä, Ö) 

Sēlarne Kälarne kom 

k) Sels Kjell v 
rs Fāšta Farsta kom 

sch Sīmans Schyman uzv 

sh 
(aizguvumos) 

Šultss Shultz uzv 

Sēvals Sjöwall uzv 

sk 
(pirms /, e, y, ci, o) 

Šēdiga Skedig kom 
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Latviešu 
burts Zviedru burts Piemēri 

'ai 
burtkopa 

vai burtkopa 
Latviešu valodā Zviedru valod; 

Š skj Asuma Askjum kom 
Stj Sērnfoša Stjärnfors kom 

Segevalss Tjeggevals e 
t t Tēa Tea v 

th Tūresons Thuresson uzv 
tt Skotsunda Skottsund kom 

U O Hugdāle Hugdal kom 
11 Skugsbu Skogsbo kom 

Ū O Nūrdlings Nordling uzv 
u Upsāla Uppsala lenes c. 

V V Valje Valje kom. 
w Vilanders Wilander uzv 

z — 

ž 
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