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Befolkning og valg 

 

Der er desværre konstateret fejl i antallet af viede af samme køn i første 
afsnit på side 2, der var angivet til 398, men skulle have været 363. Tal-
lene er revideret og rettet med rødt.  

Færre vielser – rettet 

Antallet af vielser faldt i 2013 efter en svag stigning i 2012. I 2013 var der 27.503 
vielser, hvilket er 1.000 færre end året før. Antallet af vielser hænger sammen med 
den aldersmæssige sammensætning af de ikke-gifte i befolkningen, da flere 25-39-
årige indgår ægteskab end personer i de øvrige aldersgrupper. For befolkningen 
som helhed har der været et fald i antallet af vielser pr. 1.000 ikke-gifte fra 26 i 
2012 til 24 i 2013. Modsat tendensen blandt de ikke-gifte på 30 år og derover har 
der været en stigning i vielser blandt de unge under 30 år. I perioden 2008 til 2011 
var der i alle aldersgrupper et markant fald i andelen af vielser blandt ikke-gifte. 
 
Viede pr. 1.000 ikke-gifte 

 
Anm.: Ikke-gift vil sige personer, som ikke er i ægteskab eller registreret partnerskab, men som tidligere kan have været det. 
 
7-9-13 satte rekord 
3.136 par valgte at blive viet fredag 7. september 2013. Dermed blev hvert niende 
par viet på denne særlige, lykkebringende dato i 2013. September var i 2013 den 
måned med flest vielser i året, mens det normalt er i august, at flest par siger ja til 
hinanden. I tidligere år har der ligeledes været specielle datoer, hvor særligt mange 
valgte at gifte sig, men der har ikke tidligere været så mange par, der er blevet viet 
på én dag. Indtil 2013 var det højeste antal vielser på én dag 1.967, nemlig lørdag 7. 
juli 2007. På emnesiden om vielser er der en oversigt over specielle vielsesdatoer. 
 
Ny skilsmisselov gav flere skilsmisser i 2013 
18.872 par blev skilt i 2013. Det er en stigning på 20 pct. i forhold til 2012. 1. juli 
2013 kom der ny lovgivning på separations- og skilsmisseområdet, der indebærer 
at det er muligt at blive skilt direkte uden et halvt års forudgående separation. Det 
betyder, at der i andet halvår 2013 er registreret både skilsmisser, som er gennem-
ført efter den gamle lovgivning og skilsmisser uden separation. Det gør, at det ikke 
giver mening at sammenligne antallet af skilsmisser i 2013 med sidste års skilsmis-
setal. I andet halvår af 2013 var der fx 2.986 flere skilsmisser end samme periode 
året før, mens der kun var 177 flere i første halvår. På grund af dette databrud har vi 
valgt ikke at beregne skilsmisseprocenten for 2013. 
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363 par af samme køn indgik ægteskab 
I 2013 blev 363 par af samme køn viet. 129 af vielserne var mellem to mænd og 234 
mellem to kvinder. Folketinget vedtog 7. juni 2012 en ny lov, der giver par af sam-
me køn ret til at indgå ægteskab i stedet for at blive registrerede partnere. Antallet 
af vielser blandt par af samme køn i 2013 lå på samme niveau, som antallet af ind-
gåede registrerede partnerskaber har ligget på siden midten af 00’erne.  
 
Kun hvert tredje par bliver gift i kirken 
Hvert tredje par blev viet i kirken i 2013. Der har været en faldende tendens til kir-
kelige vielser i de seneste årtier. I 1993 blev 52 pct. af ægteskaberne indgået i kir-
ken, mens det var 43 pct. i 2003. 
 
Blandt par af samme køn valgte en femtedel at blive viet i kirken. Andelen var den 
samme blandt par med to kvinder og par med to mænd. 
 

 Viede og skilte fordelt efter mandens og kvindens bopælsregion. 2013 

 Viede Skilte 

 Mænd Kvinder Mænd Kvinder 

 Viede 
 i alt 

Kirke- 
lige 

Borgerlige Uoplyst Viede 
 i alt 

Kirke- 
lige 

Borgerlige Uoplyst 
  

 
  

I Dan-
mark 

I ud-
landet    

I Dan-
mark 

I ud-
landet    

 antal   pct.   antal   pct.     antal   

Hele landet 27 398 35,2 56,4 6,9 1,5 27 608 35,1 56,6 6,9 1,5 18 872 18 872 
Region Hovedstaden 9 282 29,8 59,9 7,2 3,2 8 785 31,8 61,4 5,9 0,9 5 444 5 666 
Region Sjælland 3 366 41,4 54,5 4,0 0,1 3 281 42,9 54,1 3,0 0,0 3 113 3 048 
Region Syddanmark 5 249 38,4 56,4 5,0 0,2 5 047 39,8 56,3 3,8 0,2 4 013 4 005 
Region Midtjylland 5 814 40,2 53,7 5,8 0,3 5 614 41,8 53,8 4,3 0,2 3 791 3 850 
Region Nordjylland 2 639 40,1 54,4 5,1 0,5 2 526 42,4 53,8 3,4 0,3 1 799 1 793 
Udlandet 1 048 6,9 51,9 34,5 6,7 2 355 2,8 52,2 32,4 12,7  712  510 
 
Anm.: Tabellen omfatter både vielser med par af forskelligt køn og samme køn, og 
antallet af viede mænd og kvinder er derfor ikke ens. 

  

 
 
 

Mere information: Yderligere oplysninger findes i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/253. 
Kilder og metoder: Statistikken om vielser og skilsmisser baseres på oplysninger i det Centrale Personregister 
(CPR), der indeholder oplysninger om civilstandsændringer, som folkeregistrene har indberettet til CPR. Stati-
stikken over vielser og skilsmisser omfatter kun de par, hvoraf mindst én af parterne har bopæl i Danmark. I 
vielser hvor den ene part er uoplyst, fordi vedkommende ikke har haft bopæl i Danmark, er det ikke muligt at 
afgøre personens køn. I disse tilfælde vil vielsen blive opgjort som en vielse med par af forskelligt køn, og an-
tallet af vielser med par af samme køn kan derfor være undervurderet. 
Læs mere på www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/761. 
Næste offentliggørelse: Vielser og skilsmisser 2014 udkommer uge 13 i 2015. 
Henvendelse: Annemette Lindhardt Olsen, tlf. 39 17 30 13, alo@dst.dk 
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