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EGENNAMN AV LATINSKT 

URSPRUNG (några namn fanns tidigare i C 009) 
Kjell Weinius 2010 

 

 

Fler uppgifter om namnen hittas i Namnen i almanackan av Bengt af Klintberg, Norstedts 2001. 
 

Adrian, Adriana Hadrianus (man fr. Hadria) 

Albin trol. albus (vit) 

Alma almus (närande, huld) 

Amandus/a amare (älska) 

Angelika angelica (den änglalika) 

Anton, Antonia Antonius (möjl. av grek. 

ánthos, blomma) 

August/a Augustus -a (eg. den 

vördnadsvärde) 

Aurora morgonrodnadens gudinna 

Beata beatus, -a (lycklig, säll) 

Beatrice medeltidslat. Beatrix (den 

lyckosamma) 

Bengt benedictus (välsignad) 

Camilla camilla (offertjänarinna) 

Carina avlett av carus (kär) 

Cecilia rom. släktnamn, bildat till 

caecus (blind) 

Dennis, Denise ytterst fr. Dionysius (den till 

Dionysos vigde) 

Desideria, 

Desirée 

(den önskade) 

Emil, Emilia Aemilius (etruskisk-romerskt 

namn) 

Fanny eng. form av lat. Francisca; 

fem-form av Fraciscus (se 

Frans) 

Felix, Felicia felix  (lycklig) 

Frans efter den helige Franciscus 

(eg. den frankiske) 

Johanna Ioanna, fem.form av 

Johannes 

Julia, Julius av lat. släktnamnet Iulius 

Justus iustus (rättvis, rättrådig) 

Klara clarus, -a (klar, berömd) 

Klemens clemens, -entis (mild) 

Konstantin constans (ståndaktig) 

Kristian, Krister christianus –a (kristen) 

Kristina, Kerstin christianus –a (kristen) 

Lars Laurentius (”man från 

Laurentum”; möjl. från 

laurea, lager) 

Laura kortform av Laurentia, som 

är fem.form av Laurentius 

Leo leo (lejon) 

Linus lat. form av grek. Linos 

(möjl. klagosång) 

Lucia fem.form till Lucius bildat 

till lux (ljus) 

Max, Maximilian bildn. till maximus (störst) 

Magnus, Måns magnus (stor) 

Margareta, Greta grek.-lat. ursprung, bildat av 

ett persiskt ord, som betyder 

”pärla” 

Marina bildat till mare (hav) 

Markus möjl. avlett av Mars, den 

rom. krigsguden 

Martin, Martina Martinus (krigisk) 

Monika, Mona trol. feniciskt, betydelse 

okänd; förknippades med lat. 

monens (förmanande) el. 

grek. monachós (munk) 

Mårten sv. form av Martin 

  



Natalie dies natalis ((Kristi) 

födelsedag) 

Patrik, Patricia ytterst av patricius 

(adelsman) 

Paul, Povel, Pål, 

Paula, Paulina 

paulus (liten) 

Pernilla dialektform av Petronella, 

som är diminutivform till 

släktnamnet Petronius 

Pia, Pius pius, -a (from) 

Regina regina (drottning) 

Rosa rosa (ros) 

Sabina Sabina (sabinsk kvinna) 

Sibylla sibylla (sierska) 

Stella stella (stjärna) 

Sylvester (som hör till skogen) 

Sylvia, Silvia silva (skog) 

Teodor, Teodora theós (gud) + doron (gåva) 

Urban urbanus (boende i staden, 

bildad) 

Ursula diminutiv av ursa (björninna) 

Valentin valens (frisk, stark) 

Vera vera (tro) el. kortform till 

Veronika 

Veronika trol. omtolkning av grek. 

Berenike (den 

segerbringande) 

Viktor victor (segrare) 

Viktoria victoria (seger) 

Vincent vinco (segra) 

Viola Viola (viol) 

Vivianne, Vivi vivus (levande) 

 


