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Vi får flere navne 

Jo yngre vi er, jo flere navne har vi generelt. Mens en tredjedel af befolkningen kun 
har et fornavn og et efternavn, gælder det kun hver sjette etårig. To tredjedele af de 
etårige har i alt tre navne, dvs. ud over efternavnet enten fornavn og mellemnavn 
eller to fornavne. Hver femte etårig har i alt mindst fire navne. Også tidligere var det 
almindeligt med mere end to navne, men det vendte for 45-50 år siden. Hele 45 pct. 
af personer i slutningen af 40’erne har således kun to navne (et fornavn og et efter-
navn), mens det samme kun gælder for 28 pct. af de allerældste på 90 år og derover. 
 
Befolkningen fordelt efter antal navne og alder. 1. januar 2013 

  
Anm.: De nulårige er ikke vist i figuren, da mange af dem endnu ikke er blevet navngivet. 
 
Lavest andel 1-9 årige med kun to navne på Bornholm 
Af de 1-9-årige findes den laveste andel med kun to navne på Bornholm med 13 pct. 
Den højeste andel med kun for- og efternavn er i Københavns omegn med 23 pct. 
 
1-9-årige fordelt efter antal navne og landsdel. 1. januar 2013 
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Blandt 1-9-årige med tre navne er der også geografiske forskelle. Byen København, 
der dækker København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør Kommuner, har den laveste 
andel med 59 pct., og Vestjylland den højeste med 68 pct. 
 
For de 1-9-årige med fire navne har Sydjylland den laveste andel med 14 pct. og 
Bornholm den højeste med 21 pct. 
 
Andelen af 1-9-årige med mindst fem navne udgør for hele landet kun 1,1 pct. Øst-
sjælland har den laveste andel med 0,8 pct., mens Byen København har den højeste 
andel med 1,5 pct. 
 
Peter har slået Jens af pinden som mest almindelige mandenavn 
I den samlede befolkning 1. januar 2013 var Peter det mest anvendte fornavn til 
mænd. Anne var topscorer hos kvinderne. I årene 2002-2012 var Jens det mest al-
mindelige fornavn til mænd, men i år har Peter overtaget førstepladsen. For de 1-9-
årige var Mikkel og Emma de mest anvendte fornavne. For de 10-19-årige var topsco-
rerne Frederik og Julie. 
 
Fornavne fordelt efter alder – topscorer. 1. januar 2013 
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I alt Peter  50 080 1,8  I alt Anne  47 238 1,7 
1-9 år Mikkel  6 716 2,2  1-9 år Emma  6 877 2,3 
10-19 år Frederik  10 450 2,9  10-19 år Julie  8 830 2,6 
20-29 år Martin  10 489 3,0  20-29 år Camilla  9 436 2,8 
30-39 år Thomas  14 811 4,2  30-39 år Mette  12 608 3,6 
40-49 år Henrik  18 083 4,4  40-49 år Helle  13 777 3,4 
50-59 år Jan  14 166 3,9  50-59 år Susanne  13 296 3,7 
60-69 år Jørgen  12 049 3,5  60-69 år Kirsten  16 419 4,7 
70-79 år Jørgen  8 784 4,5  70-79 år Kirsten  9 144 4,1 
80-89 år Hans  3 298 4,4  80-89 år Anna  4 409 3,8 
90-99 år Hans   469 4,5  90-99 år Anna  1 516 5,2 
100 år+ Niels   9 5,5  100 år+ Anna   58 6,9 
 
Anm.: Tabellen er baseret på oplysninger om første fornavn. 
 

Mere information  I vores navnedatabase og på www.dst.dk/navne/navne-i-hele-befolkningen findes yderligere 
oplysninger. 

Kilder og metoder  Oplysningerne om navne bygger på et udtræk fra CPR. Navnestatistikken omfatter alle perso-
ner, der er bosat i Danmark 1. januar 2013. 

I CPR-registeret kan man kun have ét efternavn. Resten af de navne, en person har, betragter 
vi som fornavne. Fornavne adskilt af et mellemrum betragtes som hvert sit selvstændige navn. 
Statistikken over antal fornavne er lavet ved at tælle disse selvstændige navne. 

Se flere oplysninger om kilder og metoder på www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/765.  

Næste offentliggørelse  Navne – hele befolkningen 1. januar 2014 udkommer i uge 2 i 2014. 
Fornavne – nyfødte 2012 udkommer i uge 28 i 2013. 

Henvendelse  Dorthe Larsen, tlf. 39 17 33 07, dla@dst.dk 
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