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• 19. sajandi eesnimesid pole palju uuritud.

• Vanavanemad pärit Kodaverest ja Lüganuselt.

• Potentsiaalselt sarnasemate kihelkondade nimemuutuste võrdlemine.

Teemavalik



• Kuivõrd on muutunud eri nimede hulk 19. sajandi vältel?

• Mil määral on muutunud kahe või enama nime andmine 19. sajandi jooksul?

• Kas ja kuivõrd on mõjutanud 19. sajandi jooksul eesnimevalikut laste vaderite ja 
vanemate eesnimed?

• Milliseid sarnasusi ja erinevusi on märgata kahe kihelkonna eesnimepanekus 

19. sajandi vältel?

Uurimisküsimused



• Kuidas erinevad poiste ja tüdrukute eesnimemuutused 19. sajandil?

• Milliseid eesnimesid pandi Lüganusel ja Kodaveres 1830. aastatel, milliseid 1860. 
aastatel ning 1880. aastatel?

• Millised on nende kihelkondade tippnimed erinevatel aastatel?

Uurimisküsimused



• Lüganuse ja Kodavere kihelkonna EELK digitaliseeritud sünnimeetrikad.

• Lüganuse andmed Annika Hussarilt.

• 1835, 1840; 1865, 1870; 1885, 1890.

• Eesnimed, vanemate nimed, vaderite nimed.

• Kodaveres 164–211 last aastas, Lüganusel 206–276 last aastas.

Materjal





• Excel ja R.

• Sama nime eri kirjakujude ühtlustamine.
• Pauline ~ Pauliine;

• Aleksander ~ Aleksandr;

• Karl ~ Carl;

• Marie ~ Maria.

• Kirikuraamatu kirjapilt, sh vana kirjaviis.

Meetod



Kodavere eelisnimed  





• 1830. aastatel kasutusel laennimed:

Jaan, Juhhan, Karel, Marri, Kaddri, Liso.

• 1860. aastatel eelistati Kodavere tüdrukunimede ja Lüganuse eesnimede seas 
laennimesid. Kodavere poisinimede seas nii laen- kui ka võõrapäraseid nimesid 
(Johann, Julius).

• 1880. aastatel eelistati uusi võõrapäraseid nimesid:

August, Eduard, Rudolph ~ Rudolf, Iida ~ Ida, Olga, Pauline. 

Järeldused



• Kodavere eri eesnimede arv ja Lüganuse eri poisinimede arv püsisid 19. sajandi 
jooksul suhteliselt stabiilsena. 

• Lüganusel eri tüdrukunimede arv rohkem kui kahekordistus 19. sajandi jooksul: 

17 (1835) vs 46 (1890).

• Kahe ja enama nime saanute arv pea kümnekordistus 19. sajandi jooksul:

1835. aastal ~ 4%, 1890. aastal Lüganusel 34%, Kodaveres 39%.

Järeldused



• Vaderi järgi nimetamine mõlemas kihelkonnas 19. sajandi esimeses pooles 
tavapärane:

Lüganusel 25%-l ja Kodaveres 40%-l lastest 1835. ja 1840. aastal.

• Vaderi järgi nimetamine sajandi lõpuks harvem esinev:

Lüganusel 0,7%-l lastest, Kodaveres 12%-l lastest 1890. aastal.

• Vanema nime järgi nimetamine 19. sajandi vältel mõlemas kihelkonnas harv nähe.

Järeldused



TÄNAN KUULAMAST!












