
 
 

 

 
Sådan gør du, hvis  

du vil hedde noget andet 
En ny navnelov i 2006 har gjort det langt lettere for danskerne at skifte 
navn. Og vi har fået langt flere navne at vælge imellem end tidligere. 
Det er ikke kun ønsker om et smartere navn, der ligge bag 
navneskiftene. Folk kan af mange forskellige grunde have brug for et 
nyt navn. Ofte for at starte på en frisk, lægge noget bag sig og måske 
bryde med familien. Og så er der dem, der har været forbi 
numerologen. 
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42.000 fik nyt navn i 
2011 

Jensen er en truet art -på 10 år er der 
blevet 30.000 færre med det klasiske, 
danske efternavn 

42.000 danskere skiftede navn i 2011. 

Det er især efternavne, der bliver 
byttet ud. Ofte i forbindelse med et 
ægteskab. 

Som regel er det Jensen, Nielsen eller 
et andet SENnavn, der bliver droppet 
til fordel for et ikke-SEN-navn. 

»Trenden er helt klart, at folk vælger 
de mest interessante mellemnavne 
som efternavne, når de gifter sig,« 
siger Marianne Klindt-Jensen, der er 
kordegn i Ellevangskirken. 

Som kordegn er det hende, der 
behandler sognebørnenes ønsker om 
navneskifte. 

Jensen bliver in igen »Thomas 
Petersen, Hans Jensen og Jens Nielsen 
ender snart med at være ret specielle 
navne,« siger Marianne Klindt-
Jensen. 

Og noget kunne tyde på det. 

Alene over de seneste 10 år er der 
blevet 30.000 færre, der hedder 
Jensen til efternavn. 

Navneforsker Michael Lerche Nielsen 
fra Københavns Universitet tror dog 
ikke, at Jensen helt vil udddø. 

»På et tidspunkt kunne det gå gå hen 
at blive in at hedde Jensen, fordi det er 
blevet et mere sjældent navn, og fordi 
vi er meget bevidste om vores 
kulturarv,« siger han. 

Køb en vokal 

En ny navnelov i 2006 har gjort det 
langt lettere for danskerne at skifte 
navn. Og vi har fået langt flere navne 
at vælge imellem end tidligere. 

Det er ikke kun ønsker om et smartere 
navn, der ligge bag navneskiftene. 
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Foto: Navneforsker Michael Lerche Nielsen 
fra Københavns Universitet 

 

»Folk kan af mange forskellige grunde 
have brug for et nyt navn. Ofte for at 
starte på en frisk, lægge noget bag sig 
og måske bryde med familien,« siger 
kordegnen fra Ellevangskirken. 

Hun møder også dem, der godt lige vil 
købe en vokal: Folk der har været til 
nummerolog og mener, at de kan få 
mere balance i tilværelsen vil at få et 
ekstra bogstav eller to i deres navn. 

»Det er som regel let at se, om der har 
været en nummerolog indover. Jeg har 
tit tænkt på, om det hjælper med et 
ekstra i eller e. Jeg har bedt nogle af 
dem om en tilbagemelding, men jeg 
har nu aldrig fået det,« siger Marianne 
Klindt-Jensen. 

 

Tænk dig godt om 

Michael Lerche Nielsen har et godt råd 
til folk, der tænker på at skifte navn:  

»Man risikerer, at et navneskifte gør 
en lidt rodløs. Derfor skal man måske 
passe lidt på med at skifte hele navnet. 
Selv har jeg aldrig syntes, at Michael 
er et specielt interessant navn -men 
skulle jeg have et nyt, ville jeg beholde 
det gamle og bare få et nyt navn ind 
foran,« siger Michael Lerche Nielsen 
og fortsætter:  

»Man skal også huske, at det kan være 
svært at håndtere et nyt navn. Det 
gamle har man jo haft hidtil gennem 
livet. Det er det navn, man er kendt 
under, og gamle venner og bekendte 
vil måske fortsætte med at bruge det 
gamle navn - af gammel vane.«  
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Sen Og kunsten at 
vedligeholde et 
efternavn 

Herhjemme betragtes sen-efternavne 
som noget, man hurtigst muligt skal 
slippe af med. Men danskere, der gør 
sig globalt, har forstået, hvad et 
skandinavisk varemærke er værd ude i 
den store verden: Connie Nielsen, 
Viggo Mortensen, Helena Christensen, 
Ole Henriksen, Jesper Christensen - 
you name them... 

Overværer man tilfældigt en bunke-
barnedåb i en dansk sognekirke, og 
midt i strømmen af opfindsomme for-, 
mellem- og efternavne pludselig 
opsnapper et upåfaldende »Michael 
Sørensen« eller et beskedent »Anne 
Hansen«, er der virkelig grund til at 
strække hals. Hvem i alverden kan de 

være, det forældrepar, der på så 
opsigtsvækkende vis tilsidesætter al 
moderne modus demonstrandi? Sådan 
gør man bare ikke, hvis man har 
ambitioner om, at arvingen tidligt skal 
opleve sig som noget helt særligt og 
helst kvittere for det karrieremæssigt. 

Har de uopmærksomme forældre 
været bosat i et randområde med 
dårlige antenneforhold og sporadisk 
postudbringning det seneste årti? Eller 
har de tværtimod fattet, at et enkelt og 
umiskendeligt danskklingende navn, 
faktisk kunne være en endnu bedre 
investering i en globaliseret verden? 

»Jamen, det er da slet ikke utænkeligt, 
at de forældre, der i dag vælger helt 
enkle navne til deres børn, er mere 
forudseende, end de der gør sig meget 
umage med at finde på en lang række 
mere særprægede for- og efternavne,« 
lyder gættet fra Michael Bjørn Lerche 
Nielsen, navneforsker ved Københavns 
Universitet - og altså selv slæbende 
rundt på to fornavne, et mellemnavn 
samt et helt almindeligt sen-efternavn 
af den slags, der ikke længere er i høj 
kurs, når det kære barn skal have 
mange sære navne. 

»Ligesom vi i dag styler og 
iscenesætter resten af vores liv, skal de 
navne, vi giver vores børn, også vise 
naboerne, at vi har tænkt over tingene. 
Men selv om alle formentlig mener, at 
de er meget originale og slet ikke 
underlagt modeluner, så er der nogle 
helt klare regler, når moderne 
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forældre vælger navne til deres børn; 
de vælger næsten aldrig et navn fra 
hverken deres egen eller deres 
forældres generation. I flere år har 
oldeforældregenerationens fornavne 
til gengæld været meget populære, 
herunder også bibelske navne. De nye 
tendenser starter typisk i visse 
socialgrupper, i Nordsjælland og 
omegn for eksempel, og spreder sig 
med en vis forsinkelse ud gennem hele 
samfundet. Derfor ender nogle 
populære navne, som blev valgt, fordi 
de var meget specielle for et par årtier 
siden, alligevel som de nye Brian-
navne,« forklarer navneforskeren. 

I disse år synes der igen at være en 
klar tendens til at give børnene flere 
fornavne. Det skyldes nok også 
international inspiration, mener 
Michael Lerche Nielsen; når kendte 
som Bob Geldof eller Gwyneth Paltrow 
navngiver deres børn med 
besynderlige, hjemmestrikkede og 
halvlitterære fornavne, så smitter det 
af. 

»Men det handler helt sikkert også 
om, at moderne forældrepar står fast 
på deres og ikke vil give sig. De 
insisterer hver især på, at barnet får 
det navn, som de selv synes bedst om. 
Og det er ikke sikkert, at man kan 
acceptere, at det bliver svigerfamilien, 
der får overtaget med hensyn til 
efternavnet. Dermed får mange børn 
flere fornavne, mellemnavne og det 
efternavn, som kompromiset så ender 
på,« forklarer han. 

Men det er slet ikke kun ved barnedåb 
og navngivning, at navnemønstret er 
under stadig forandring. Voksne 
danskere behøver således ikke trækkes 
med et navn, de af den ene eller anden 
grund ikke synes »fungerer« for dem. 
Enten fordi de ikke længere ser sig selv 
som en »Yvonne« eller en »Ib« og 
mener, at et mere unikt navn måske 
vil ændre omverdenens opfattelse af 
dem. Eller fordi deres oprindelige 
døbenavn har vist sig at have de 
forkerte iboende »energier«; 
fænomenet numerologi, der kom til 
Danmark med den alternative 
terapeut, Norman Shine, i 1980erne, 
har nemlig også skabt en vis travlhed 
på kirkekontorerne. Et par ekstra 
vokaler ind i fornavnet samt et 
nykonstrueret mellemnavn, og - 
bingo! - skulle bogstavkombinationens 
omhyggeligt udregnede talværdi give 
positive udslag på såvel kærligheds- 
som karrierebarometeret. 

»Nogle får endda deres navn lavet om 
flere gange, inden de mener, at det 
virker,« oplyser Michael Lerche 
Nielsen, der desværre ikke kan levere 
statistik på netop den type navneskift. 

Han har dog konstateret, at denne 
selvudviklingsbølge, qua den dengang 
herboende amerikanske numerolog, er 
langt mere udbredt blandt søgende 
danskere end i andre lande i Europa. 
Alle disse krumspring er i vid 
udtrækning blevet gjort mulige med 
den nye og meget liberale navnelov fra 
2006. 
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»I dag kan voksne danskere for 
eksempel også tage deres mellemnavn 
som efternavn, hvad var - om end ikke 
umuligt - så meget besværligt og 
forholdsvist kostbart før. Dermed er 
der mange, der finder det oplagt, at 
vælge deres mere almindelige -sen-
efternavn fra. Der er også mulighed for 
at gå tilbage i familien i fire 
generationer og finde sig helt nyt 
efternavn, som man synes lyder bedre 
end dét, man har i forvejen. Og man 
kan ved såvel giftermål som samliv 
over to år give sit særprægede 
efternavn videre til ens partner. Eller 
tage hans eller hendes. Eller parret 
kan kombinere de to udvalgte mellem- 
eller efternavne med en bindestreg. 
Ingen behøver længere at beholde det 
navn, som forældrene valgte for dem i 
sin tid. Begrebet »familienavn« har 
efterhånden kun mening i visse 
adelige familier,« siger 
navneforskeren. 

Men ikke ENgang navneprivilegiet har 
adelen for sig selv længere, sukker 
Claus Castenskiold, tidligere formand 
for Dansk Adelsforening. Hvis ens 
borgerlige oldemor var gift med en 
fætter til en halvfætter af blåligt blod, 
kan man sagtens få lov til at kalde sig 
noget, der lyder af voldgrav og 
tårnværelse. Hvis man blot kan 
dokumentere slægtskabet og dermed 
retten til navnet. 

»Jeg har selv oplevet et par gange at se 
vores eget slægtsnavn i en...hmm... 
uhensigtsmæssig sammenhæng. Men  

 

den frustration deler vi med de mange 
tusinde borgerlige, der også har et 
særpræget efternavn, som familien 
gerne vil værne om. Det er ikke 
længere muligt med den ny navnelov; 
hvis der er over 2.000 personer, der 
hedder det, er navnet ikke længere 
beskyttet. Den lov gjorde vi 
selvfølgelig kraftige indsigelser imod,« 
lyder det let fnysende fra formanden, 
der dog til trøst stadig kan smykke sig 
med beskyttede titler som 
»kammerherre« og »hofjægermester« 
- det er vel noget. 

At navnet ikke længere er skæbne, 
oplever man daglig på landets 
kirkekontorer. 

»I dag er ens navn næsten at betragte 
som et forbrugsgode. Er man ikke 
tilfreds med det, man har, kan man for 
blot 430 kroner søge om at få et andet. 
Når det gælder fornavne, er kravet 
blot, at det står på listen over 
godkendte navne; det vil sige, at der er 
over 25 personer, der hedder det i 
forvejen,« forklarer Flemming 
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Nielsen, der er kordegn ved Luther 
Kirken og Davids Kirke på Østerbro i 
København. 

Han behandler 10-15 navnesager om 
måneden for voksne danskere, der af 
den ene eller anden grund mener, at 
det er på tide at skifte hele eller dele af 
deres føde- og familienavn ud. 

»Det sker ofte i forbindelse med 
ægteskab eller samliv. Det kan også 
være i en sammenbragt familie, hvor 
man gerne vil signalere, at man hører 
sammen, ved at have det samme 
efternavn. Og så er der dem, hvor der 
nok ligger noget numerologi bagved; 
hvis de for eksempel ønsker en ny 
stavemåde eller vil ændre hele navnet. 
Men det er ikke noget, jeg spørger om, 
hvis folk ikke frivilligt fortæller det. 
Jeg tjekker blot hos Familiestyrelsen, 
om det er muligt,« lyder fra den 
diskrete embedsmand. 

Fornemmer han, at ansøgeren stadig 
er lidt famlende, foreslår han, at 
vedkommende øver sig i at skrive 
navnet på et ark papir i fred og ro i et 
tilstødende lokale. Det samme kan han 
finde på, hvis der er tale om at et par 
forældre, der vil forære deres nyfødte 
en meget lang og meget særpræget 
navnerække i dåbsgave. 

»Der handler det om at have en vis 
fingerspitzgefühl. Jeg skal jo ikke 
rådgive dem; det kunne nemt blive 
noget farligt noget at rode sig ud i. 
Men alle skal jo helst være glade for 
navnet,« siger Flemming Nielsen - der 

således er den tredje i denne artikel, 
der har lige præcist det sen-efternavn - 
det andet mest udbredte i Danmark 
efter »Jensen« og lige før »Hansen«. 

Sædvanen med at titulere en mand 
eller kvinde med fornavn efterfulgt af 
faderens fornavn og med et »søn« 
eller »datter« påhæftet, fortaber sig 
bagud i vikingetiden. I mange 
århundreder derefter var det stadig 
fuldt tilstrækkelig identifikation i små 
landbosamfund, hvor alle havde fuldt 
tjek på, hvem der var hvem. Og hvor 
øge- og til- eller gårdnavne kunne 
bruges ved eventuelle dubletter. 

I 1828 ville øvrigheden i Kongens 
København imidlertid gerne have 
mere kontrol med undersåtterne og 
pålagde derfor alle familier at tage et 
officielt familienavn, som de fremover 
skulle videregive til kommende 
generationer i mandlig linje. Hverken 
opfindsomheden eller 
forfængeligheden var så overvældende 
som i dag, så omtrent alle familier, der 
ikke lige netop var adelige eller 
højborgerlige, valgte sig blot det 
seneste »-søn«-navn i familierækken. 
Endelsen var allerede på det tidspunkt 
blevet slidt ned til den nuværende 
stavemåde. 

»Omkring 1900 havde cirka 95 
procent af danskerne et af de mest 
almindelige sen-efternavne, som også 
kendes i dag. Det blev så et problem, 
da folk fra landet flyttede ind til 
byerne i forbindelse med 
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industrialiseringen. Så var der 
pludselig alt for mange »Peter 
Hansen'er« på den samme fabrik. I 
den første danske navnelov fra 1904 
blev folk i stedet opfordret til at tage et 
»fast kaldenavn«, typisk inspireret af, 
hvor de stammede fra. Så blev det i 
stedet til »Peter Kolding« eller »Peter 
Østergaard«, hvis familien kom fra en 
gård med det navn. Lovgiverne 
forlangte imidlertid et fyrsteligt gebyr 
på fire kroner ved navneskift, og det 
afholdt mange fra at skifte efternavn. 
De nøjedes i stedet med at tage 
kaldenavnet som mellemnavn. Så selv 
om sen-efternavnene i øjeblikket 
forsvinder med et-to procent om året, 
er de trods alt stadig de mest udbredte 
i Danmark,« forklarer Michael Lerche 
Nielsen - der egentlig aldrig har 
spekuleret på, om han skulle skille sig 
af med sig eget. 

Men kunne det faktisk tænkes, at nu 
hvor verden igen står over for en 
gennemgribende »-isering«, at 
velafprøvede, gamle danske efternavne 
kunne komme til ny ære og 
værdighed? At de netop kunne være en 
vigtig identitetsmarkør, når man skal 
ud og gøre sit personlige brand 
gældende i den store, voldsomme 
verden? 

Geir Aasgaard Hansen er 
marketingdirektør i Visit Denmark 
under Danmarks Turistråd. Han 
behøver ikke at tænke sig længe om: 

»Når vi taler USA, så forbinder man i 
alt fald de skandinaviske -sen-navne 
med alt muligt godt. De mange, der 
udvandrede til Amerika fra 
Skandinavien, beholdt også i vid 
udstrækning deres efternavne og er 
stolte af dem. I USA er Skandinavien 
for de fleste synonymt med 
velfungerende mønstersamfund med 
høj livskvalitet og sunde mennesker. 
Den generelle goodwill har Connie 
Nielsen, Ole Henriksen, Helena 
Christensen og Viggo Mortensen 
formentlig også nydt godt af, da de 
skulle slå deres navn fast 
internationalt,« vurderer 
marketingdirektøren. 

Der direkte beder om at blive citeret 
for, at han selv er »super-duper-stolt« 
af at hedde Hansen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

B  10 

 

De skiftede navn - her 
er deres beretning 

 

Jens Nielsen, Danmark 
Der er absolut ikke noget usædvanligt 
i at hedde Jens Nielsen. 

Jens er det mest almindelige fornavn 
til en mand i Danmark. Og 
kombinationen af Jens og Nielsen, er 
en af de almindeligste overhovedet. 

Det usædvanlige ved Jens Nielsen i 
Sejrøgade er, at han er 25 år. Navnet 
hører nemlig hjemme i den højere 
ende af aldersskalaen. Derfor bliver 
der færre og færre Jens Nielsener, som 
årene går. 

Den 25-årige specialestuderende i 
medievidenskab på Aarhus 
Universitet, har ingen planer om at 
anskaffe sit et mere fancy navn. 

»Jeg er godt tilfreds. Jens er sådan et 
solidt navn. Og det passer rigtig godt 
sammen med Nielsen. Det er fint for 
mig at have et helt almindeligt navn. 
Faktisk har jeg haft et franskklingende 

mellemnavn, men det strøg jeg af 
familiære årsager,« siger han og 
fortsætter: »For mig har Jens aldrig 
lydt specielt gammeldags. 

Det er mere navne som Poul, Svend-
Aage og Verner, der gør det. Jens lyder 
lidt mere moderne.« I børnehaven 
fornemmede han, at Jens Nielsen både 
er en klassiker og et efterhånden 
usædvanligt navn for hans 
aldersgruppe. 

»En af pædagogerne kaldte mig Jens 
Nielsen, Danmark. 

Hun syntes, jeg var så dansk, som man 
kunne blive -for 20 år siden. Måske 
også fordi jeg var lyshåret dengang. 

« Efter studiet kunne det blive jobs i 
reklamebranchen eller i et 
produktionsselskab, der lokker Jens 
Nielsen. En verden med hang til lidt 
mere specielle navne. 

»På et tidspunkt kan Jens Nielsen 
sagtens blive et specielt navn. Der jo 
ikke mange på min alder, der hedder 
det. Jeg har aldrig mødt nogen. 

Bare navnet lagrer længe nok, skal det 
nok blive specielt. Om 20 år måske,« 
siger Jens Nielsen. 
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Claus blev til August 
Han var en ung mand på 20 år, da han 
anskaffede sig bogen, »Hvad skal 
barnet hedde?« og begyndte at pløje 
sig igennem den. Ikke fordi han skulle 
have barn. »Barnet« var ham selv -han 
ville ikke længere hedde Claus. 

Så det hedder han ikke mere. 

De sidste otte år har han heddet 
August. Og ikke August som i August 
Strindberg. 

 

August som den sene sommermåned 
derimod. 

»August er en klovn. August er en 
dejlig måned -det er den, jeg gerne vil 
associeres med,« siger August 
Jungersen, der er sygeplejerske. 

Stor modstand 

Men hvorfor skifte navn?  

»Med et nyt navn ville jeg markere et 
skift. Jeg havde været på en mislykket 
verdensomrejse, og min kæreste 
gennem mange år var gået fra mig. Jeg 
var kommet til et nyt sted i livet, og 
det ville jeg fejre med et nyt navn. 
Claus havde jeg aldrig været glad for -
og i dag hader jeg at skulle sige det 
navn,« siger August Jungersen. 

Venner og familie syntes, det var noget 
mærkeligt noget, da Claus begyndte at 
snakke om, at han ville have et nyt 
navn. Der var absolut ingen opbakning 
til det projekt. 

»Mange syntes, jeg var åndssvag, men 
da først jeg havde skiftet, bredte det 
nye navn sig som en steppebrand. Det 
var noget, der optog mange - og det 
tog ikke lang tid, før alle, jeg kendte, 
vidste, at jeg nu hed August. Efter 
nogle år, sagde en af mine gamle 
kammerater endda: »Godt du skiftede 
navn. August passer meget bedre til 
dig.« Andre er formentlig fløjtende 
ligeglade med, om syge plejersken 
hedder Claus eller August.   
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August - det er mig 

»Men når jeg præsenterer mig selv, 
betyder det enormt meget for mig, at 
jeg hedder August. Det er en stor 
glæde for mig. Jeg har selv valgt 
navnet. Det er noget særligt. Og det 
synes jeg jo også, at jeg selv er. 
Selvfølgelig er der også noget 
selvoptaget i at skifte navn,« siger 
August Jungersen. 

Han husker stadig fornemmelsen, da 
han gik fra kirkekontoret, hvor han 
havde set sit nye navn blive skrevet 
ind i registeret på skærmen. 

»Jeg tænkte: Jeg hedder August, men 
det er der ingen, der ved endnu. Jeg så 
meget frem til at få nyt 
sygesikringskort med nyt navn med 
posten. Da jeg kom hjem, loggede jeg 
mig på min Telmore-konto. Telmore 
er åbenbart koblet op på CPR-
registeret. Så der stod mit nye navn 
allerede: August Jungersen.«  

»Det var en god fornemmelse. « 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kattenhøj ligger på 
lager til nye 
generationer  
Til daglig kalder hun sig Karna 
Nielsen. Går det højt, svinger hun sig 
op til Karna Elmstrøm Nielsen. 

Skal vi have det hele med, så hedder 
den 63 årige kontorassistent på Galten 
Bibliotek faktisk hele fem navne: 
Karna Margit Elmstrøm Kattenhøj 
Nielsen. Og så er hun i øvrigt født 
Jensen. 

Nielsen har hun giftet sig til, 
Elmstrøm fik hun efter sin mor i 
konfirmations-alderen. 

Kattenhøj kom til for fem år siden. 

»Karna Kattehøj. Det lyder da lidt sejt, 
ikke?«. 
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Fortid og fremtid 

Sejt eller ej: Det er ikke et navn hun 
bruger. Så hvorfor? »Min far hed 
Kattenhøj Jensen. Da han døde, og 
man kunne få et ekstra navn gratis, 
tænkte jeg: Nu gør jeg noget ved det. 
Jeg tager det navn,« siger Karla 
Nielsen og fortsætter: »Der sker noget, 
når ens far dør. Slægten forsvinder 
ligesom lidt, og man vil godt holde 
fast. Og Kattenhøj er et navn, min 
farfar havde med sig. Det stammer vist 
fra en gård på Mariager-egnen. 

Men det er også et sjovt navn -og hvis 
jeg ville sikre, at mine efterkommere 
kan tage det engang, måtte jeg jo selv 
have det. Kattenhøj ligger på lager hos 
mig. Måske kommer der en 
kunstnertype i familien en gang i 
fremtiden, der kan bruge navnet.« Fru 
Kattenhøj? Nej tak! Karna Nielsen 
kunne sagtens have heddet Kattenhøj 
fra dåben. 

»Men da mine forældre blev gift i 
Aarhus i 1947, ville min mor ikke 
hedde Kattenhøj Jensen. Hun ville 
hellere være Asta Jensen end fru 
Kattenhøj. Det lød for aparte. 

Vi var nok også blevet drillet i skolen, 
hvis vi havde heddet Kattenhøj. Alle de 
andre hed jo Nielsen, Hansen og 
Jensen til efternavn,« siger Karna -
Kattenhøj -Nielsen. 

Margit og Elmstrøm Og hvad så med 
de øvrige navne? »Margit bruger jeg 
kun, når jeg laver fejl. Så er det Margit, 

der har gjort det. Det er meget 
praktisk« »Og Elmstrøm bruger jeg 
kun i Syddjurs Kommune. 

Der kalder jeg mig Karna Elmstrøm, 
når jeg ringer til plejehjemmet i 
Ryomgård for at høre, hvordan det går 
med min mor. Så ved de, hvem jeg er. 
Min bror, der bor på Djursland, smed 
Jensen væk for mange år siden og 
hedder Elmstrøm. Og ham kender de i 
Ryomgård,« siger Karna Nielsen -som 
kvinden med flere navne, end der er 
plads til at skrive ind i passet, kalder 
sig i resten af verden. 
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§ 
Det siger loven 
Den danske navnelov er forholdsvis 
liberal i forhold til, hvad man må i 
andre lande. Den er ikke så restriktiv.  

Udgangspunktet er, at alle skal have et 
fornavn og et efternavn. Man kan have 
flere fornavne og mellemnavne, men 
kun 1 efternavn. Og så skal nybagte 
forældre sørge for, at barnet har 
mindst et fornavn og et efternavn, 
inden det er fyldt 6 måneder. 

Man kan ikke bare kalde sig, hvad man 
vil. For det første skal et navn være på 
listen over godkendte navne. Den 
fulde liste kan findes på 
www.familiestyrelsen.dk. Nogle af de 
godkendte navne er beskyttede  - det 
vil sige, at man ikke bare må kalde sig 

det pågældende navn, selv om det er 
godkendt. 

På de følgende sider gennemgår vi 
hovedlinjerne i den danske navnelov, 
hvad angår en voksen, der ønsker at 
skifte navn. Der er særlige regler for 
navneændring, når man bliver gift og 
ønsker at tage sin ægtefælles navn. De 
regler berører vi ikke her. Det samme 
gælder for transkønnede, hvor man 
kan søge om at må tage et navn er 
modsatte køn. 

Der er også særlige regler, hvad angår 
adopterede og navneændring af børn. 
De regler kommer vi heller ikke ind på 
her. 

Ikke beskyttede efternavne 

Efternavne, der her i landet bæres af 
mere end 2.000 personer, er ikke 
beskyttede og kan tages af enhver.  

Beskyttede efternavne 

Efternavne, der her i landet bæres af 
2.000 personer eller færre, er 
beskyttede og kan ikke tages af andre.  

Slægtsmæssig eller lignende 
tilknytning til efternavnet 

Et navn kan tages som efternavn, hvis 
en af følgende betingelser er opfyldt: 

1) Navnet har tidligere været dit 
efternavn. 

2) Navnet bæres eller har været båret 
som efternavn af dine forældre, 
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bedsteforældre, oldeforældre eller 
tipoldeforældre. 

3) Navnet er eller har været dit 
mellemnavn. 

4) Navnet bæres som efternavn af din 
mors eller fars nuværende eller 
tidligere ægtefælle, når den 
pågældende stedfar eller stedmor er 
indforstået.  

5) Navnet bæres som efternavn af din 
nuværende eller tidligere plejemor 
eller plejefar, og er indforstået med, at 
du tager navnet.  

6) Ansøgeren har kendskab til og har 
indhentet godkendelse  fra alle, der 
her i landet bærer navnet som 
efternavn. 

I øvrigt kan en mand ikke uden videre 
tage et navn på en kvinde - eller 
omvendt. 

Nydannede efternavne 

Navne, der ikke bæres som efternavn 
her i landet, kan tages som efternavn, 
medmindre navnet let kan forveksles 
med et beskyttet efternavn,  indgår i 
eller let kan forveksles med navnet på 
et selskab, en forening, et varemærke 
eller lignende, er et almindeligt kendt 
kunstnernavn, er navnet på en 
almindeligt kendt udenlandsk eller 
historisk person eller let kan 
forveksles hermed, er et egentligt 
fornavn eller "er upassende eller kan 
vække anstød." 

Patronymnavne og andre 
efternavne 

Som efternavn kan endvidere tages 

1) en af forældrenes fornavn med 
tilføjelsen -søn eller -datter, 

2) en af forældrenes fornavn med en 
anden tilføjelse, der viser slægtskabet, 
hvis navnet har tradition i en kultur, 
som tillader dette, eller 

3) en af forældrenes, 
bedsteforældrenes eller ægtefællens 
fornavn, hvis navnet har tradition i en 
kultur, som ikke skelner mellem for- 
og efternavn.  

Uanset hvad gælder her også den 
generelle regel, at et efternavn ikke må 
betegne det modsatte køn i forhold til 
den, der skal bære navnet. 

Dobbelt efternavn 

To navne, der hver for sig kan tages 
som efternavn, kan sammen tages som 
efternavn, hvis navnene forbindes med 
bindestreg. 

Bortfald af efternavn 

Et efternavn bortfalder, hvis der tages 
et andet efternavn. 

Mellemnavne 

Som mellemnavn kan tages: 

1) Et navn, der tidligere har været 
personens mellemnavn. 

2) Et navn, som den pågældende kan 
tage som efternavn. 
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3) Et navn, der bæres eller har været 
båret som mellemnavn af forældre, 
bedsteforældre, oldeforældre eller 
tipoldeforældre. 

5) Et navn, der bæres som 
mellemnavn af mors eller fars 
nuværende eller tidligere ægtefælle, 
når den pågældende stedfar eller 
stedmor går med til det.  

Et mellemnavn kan ikke tages, hvis det 
navn, der ønskes, er et patronymnavn 

Fornavne 

Enhver skal have mindst et fornavn. 

Et fornavn må ikke betegne det 
modsatte køn i forhold til den, der skal 
bære navnet. 

Social- og integrationsministeren 
offentliggør en liste over drenge- og 
pigenavne, der kan tages uden 
godkendelse.   

Efter ansøgning godkendes et navn, 
der 

1) er et egentligt fornavn, 

2) ikke er uegnet til at blive anvendt 
som fornavn her i landet og 

3) ikke er upassende eller kan vække 
anstød. 

Straffebestemmelser 

Den, der uberettiget benytter et navn, 
straffes med bøde. Men der rejses dog 
kun en sag, hvis en anden person 
forlanger det - eller hvis almene 

hensyn kræver det. For eksempel hvis 
navnet er "anstødende". 

Kilde: Navneloven. Find den på 
www.retsinformation.dk. 
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Sådan gør du 
Når man har fundet et navn, kan man 
gå på kirkekontoret i det sogn, man 
hører til, og bede om navneændring.  

Det kan også ske elektronisk via på 
Familiestyrelsens hjemmeside -
www.familiestyrelsen.dk .  Eller ved at 
sende et brev, hvor du har udfyldt en 
særlig formular. Den finder du på 
sidste side i denne guide. 

På www.familiestyrelsen.dk kan du 
finde lister over alle godkendte 
fornavne og over de efternavne, man 
frit kan vælge.  

Hvis du ønsker et fornavn, der ikke 
står på listen, kan du søge om at få det 
godkendt.  

Det samme er tilfældet, hvis du har 
komponeret dit helt eget efternavn, 
som ingen andre danskere bruger i 
forvejen.  

Ønsker du at hedde for eksempel Strid 
Vestenvind, skal du have godkendt 
både  for- og efternavn. 

Skridt for skridt: 

1. Udfyld blanketten på sidste side i 
denne guide.  

2. Du skal have følgende papirer klar: 
Fødsels- og dåbsattest eller fødsels- og 
navneattest 

3. Blankette sendes til det sogn, hvor 
du bor. Du kan finde adressen på 
www.sogn.dk. Er du fødselsregisteret i 

Sønderjylland, skal du være 
opmærksom på, at du skal sende 
blanketten til den kommune, hvor din 
fødsel er registreret. Kommunen 
fremgår af din fødsels- og navneattest. 

4. Send ansøgningen sammen med 
følgende relevante attester: 

A.Fødsels- og navneattest eller 
fødsels- og dåbsattest. Er du født eller 
navngivet i Sønderjylland, vedlæg 
fødsels- og navneattest. Personer, der 
er født i Danmark uden for 
Sønderjylland efter 1960, behøver ikke 
at vedlægge fødsels- og navneattest 
eller fødsels- og dåbsattest. 
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B. Er du gift, vedlæg vielsesattest, er 
du i registreret partnerskab, vedlæg 
partnerskabsattest. 

C. Har du tidligere fået navneændring 
ved navnebevis, vedlæg navnebeviset. 

D.Søger du om en slægtnings navn, 
vedlæg fødsels- og navneattest eller 
fødsels- og dåbsattest for den 
pågældende  slægtning og de 
mellemliggende slægtled. 

E. Er du adopteret, og ønsker du at 
bære navn efter din biologiske slægt, 
vedlæg adoptionsbevilling. Vurderer 
den statslige myndighed, at der er 
behov for yderligere dokumentation, 
vil de kontakte dig. 

Ændring af fornavn 

Hvis det fornavn, du ønsker, ikke er 
med på listen over godkendte 
fornavne, skal du give en kort 
begrundelse for, hvorfor du ønsker at 
bære navnet. 

Tilknytning til navn 

Efternavne, der bæres af 2000 
personer eller færre, er beskyttede og 
kan kun tages af andre, hvis ansøgeren 
har en slægtsmæssig eller lignende 
tilknytning til navnet. Et navn, der kan 
tages som efternavn, kan også tages 
som mellemnavn. 

Hvis du vil tage et sådan efternavn, 
skal du forklare, hvilken tilknytning du 
har til det ansøgte navn. 

Stedfars eller stedmors navn 

Stammer navnet fra din stedfar eller 
stedmor skal vedkommende give sit 
samtykke til, at du bærer navnet. 

Ved en stedforælder forstås fars eller 
mors nuværende eller tidligere 
ægtefælle, registrerede partner eller 
samlever. 

Plejemors eller plejefars navn 

Stammer navnet fra din plejemor eller 
plejefar, skal vedkommende give sit 
samtykke til, at du bærer navnet. 
Udover samtykke fra plejeforældrene 
skal der vedlægges en plejetilladelse 
som dokumentation for plejeforholdet. 

Det koster det 

Pr. 1. januar 2012 koster det 480 
kroner at ansøge om nyt navn. Du får 
ikke pengene tilbage, hvis din 
ansøgning bliver afvist. 

Betaling kan ske elektronisk, hvis du 
udfylder den elektroniske blanket. 
Ellers kan du bruge girokortet, der 
følger med blanketten på sidste side i 
denne guide. 

Når sognet har modtaget din 
ansøgning, tager 
personregisterføreren først stilling til, 
om din ansøgning skal behandles af 
sognet eller statsforvaltningen. Hvis 
din ansøgning skal behandles af 
statsforvaltningen, sender sognet din 
ansøgning videre til 
statsforvaltningen. Herefter behandler 
den relevante myndighed din 
ansøgning og træffer afgørelse i sagen. 
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Top 20: Kvinde- og 
mandenavne, samt 
efternavne 
Kvinder 

1 Anne 47.466 

2 Kirsten 45.268 

3 Hanne 40.595 

4 Mette 39.225 

5 Anna 36.001 

6 Helle 34.665 

7 Susanne 31.949 

8 Lene 31.617 

9 Maria 28.183 

10 Karen 28.063 

11 Inge 27.946 

12 Marianne 27.689 

13 Lone 26.001 

14 Bente 25.664 

15 Camilla 24.705 

16 Pia 24.605 

17 Inger 24.458 

18 Jette 24.207 

19 Charlotte 23.911 

20 Louise 23.881 

 

Mænd 

1 Jens 50.697 

2 Peter 50.336 

3 Lars 46.209 

4 Michael 45.617 

5 Henrik 43.258 

6 Søren 42.498 

7 Thomas 42.258 

8 Niels 40.048 

9 Jan 39.639 

10 Jørgen 38.145 

11 Hans 38.062 

12 Christian 37.318 

13 Martin 37.291 

14 Anders 34.987 

15 Morten 34.423 

16 Jesper 34.307 

17 Ole 34.130 

18 Per 33.613 

19 Erik 32.885 

20 Mads 30.277 
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Efternavne 

1 Jensen 268.346 

2 Nielsen 267.030 

3 Hansen 223.478 

4 Pedersen 168.268 

5 Andersen 162.563 

6 Christensen
 122.199 

7 Larsen 119.299 

8 Sørensen 114.366 

9 Rasmussen
 96.958 

10 Jørgensen 90.695 

11 Petersen 82.195 

12 Madsen 65.686 

13 Kristensen 61.623 

14 Olsen 49.522 

15 Thomsen 39.557 

16 Christiansen
 37.763 

17 Poulsen 32.667 

18 Johansen 31.702 

19 Møller 30.357 

20 Knudsen 30.019 

 

 

Nyeste fornavne i juli 2012: 

Kvinder: 
    Reta 

Mænd: 

    Majad 

    Mickie 

    Aiden 

    Sölvi 

    Shwan 

    Milou 

    Mariuz 

    Vladimir 

    Lutfi 

Det kan man faktisk også hedde: 

    Tran (mand) 

    Tommilise  (kvinde) 

    Charlot  (mand) 

    Saxo  (mand) 

    Hannaan  (kvinde) 

    Chiedozie  (mand) 

    Jagdishwari  (kvinde) 

    Harda (kvinde) 

    Emilian  (mand) 

    Novar  (mand) 
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Listen over godkendte for- og 
efternavne kan findes på 
www.familiestyrelsen.dk. Pr. 31. juli 
2012 var der: 

25.738 godkendte fornavne. Heraf 
var 14.604 pigenavne og 11738 
drengenavne. 604 navne måtte tages 
af både mænd og kvinder - altså var 
ikke kønsbestemte fornavne. 

188 godkendte og frie 
efternavne. Det vil sige efternavne, 
som mere end 2000 personer i 
Danmark bærer. De efternavne, som 
færre end 2000 personer har, skal 
man søge om lov til at tage ud fra de 
regler, vi har gennemgået på de 
tidligere sider.  

 

Kilder: 

http://www.dst.dk/da/Statistik/emn
er/navne/HvorMange.aspx 

http://www.familiestyrelsen.dk/saml
iv/navne/soeginavnelister/ 





Samtykke til brug af mellemnavn (gives af ægtefælle/samlever, stedmor/far eller plejemor/far)
Jeg giver hermed samtykke til, at ansøger kan antage mit navn

UnderskriftDato/md/år

Navneændring

Side 2 af 2 sider

Ansøgers underskrift
Underskriften af ansøgningen indebærer samtykke til, at, personregisterføreren, statsforvaltningen og Familiestyrelsen kan indhente akter vedrørende
ansøgerens tidligere navnesager fra andre navnemyndigheder.
Underskriften indebærer også samtykke til, at personregisterføreren, statsforvaltningen og Familiestyrelsen kan indhente akter i Udlændingeservice til belysning
af ansøgerens navne- og slægtsmæssige forhold.
Afgivelse af urigtig erklæring kan straffes efter straffelovens §163

Udfyldes af navnemyndigheden
Navnemyndighedens bemærkninger

Ansøgningen modtaget

Navneforandringen er foretaget med hjemmel i

Ansøgningen videresendes til

Fornavn(e)

Mellemnavn(e)

Efternavn

UnderskriftDato/ md/ år

Fulde navn efter navneforandringen

UnderskriftDato/md/år

Samtykke til brug af efternavn (gives af ægtefælle/samlever, stedmor/far eller plejemor/far)
Jeg giver hermed samtykke til, at ansøger kan antage mit navn

UnderskriftDato/md/år

Samtykke fra barn der er fyldt 12 år

UnderskriftDato/md/år

CPR-nummer

CPR-nummer

Barnets underskrift, hvis ansøgningen vedrører et barn

Embedets stempel



Navneændring
Vejledning

Navneændring
Du kan søge om at ændre dit eller dit barns fornavn,
mellemnavn eller efternavn via blanketten ”Navneændring”.
Det er dog en forudsætning, at du har forældremyndigheden
over det barn, du ansøger om navneændring for.
Du skal have følgende papirer klar:
Fødsels- og dåbsattest eller fødsels- og navneattest.
Du skal sende blanketten til:
Send blanketten til det sogn, hvor du bor. Du kan finde
adressen på www.sogn.dk. Er du fødselsregisteret  i
Sønderjylland, skal du være opmærksom på, at du skal sende
blanketten til den kommune, hvor din fødsel er registreret.
Kommunen fremgår af din fødsels- og navneattest.
Send ansøgningen sammen med følgende relevante
attester:

1.Fødsels- og navneattest eller fødsels- og dåbsattest. Er du
født eller navngivet i Sønderjylland, vedlæg fødsels- og
navneattest. Personer, der er født i Danmark uden for
Sønderjylland efter 1960, behøver ikke at vedlægge fødsels-
og navneattest eller fødsels- og dåbsattest.

2.Er du gift, vedlæg vielsesattest, er du i registreret
partnerskab, vedlæg partnerskabsattest.

3.Har du tidligere fået navneændring ved navnebevis, vedlæg
navnebeviset.

4.Er du udlænding og har fast bopæl i Danmark og har varig
tilknytning til Danmark, vedlæg opholdstilladelse eller
redegør for opholdets længde og formål.

5.Søger du om en slægtnings navn, vedlæg fødsels- og
navneattest eller fødsels- og dåbsattest for den pågældende
slægtning og de mellemliggende slægtled.

6.Er du adopteret, og ønsker du at bære navn efter din
biologiske slægt, vedlæg adoptionsbevilling.

Vurderer vi, at der er behov for yderligere dokumentation, vil
vi kontakte dig.
Ændring af navn for børn under 18 år
Børn under 18 år
Er der truffet aftale/afgørelse om eneforældremyndighed, skal
der vedlægges dokumentation herfor.
Der skal gives oplysning om navn og adresse på den af
forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden.
Bærer barnet samme mellem- eller efternavn, som den af
forældrene der ikke har del i forældremyndigheden, skal der
indhentes en erklæring fra denne.
Børn mellem 12 og 18 år

Ønsker du at ændre navn for et barn , der er fyldt 12 år, skal
barnet selv skrive under på ansøgningen.

Du skal også underskrive ansøgningen, som indehaver af
forældremyndigheden.
Børn under 12 år
Ønsker du at ændre navn for et barn under 12 år, skal du
oplyse om barnets holdning til at navnet bliver ændret.
Navnemyndigheden tager størst muligt hensyn til barnets
holdning og kan indkalde barnet til en samtale.

Ændring af fornavn
Hvis det fornavn, du ønsker, ikke er med på listen over
godkendte fornavne, skal du give en kort begrundelse for,
hvorfor du ønsker at bære navnet.
Tilknytning til navn
Efternavne, der bæres af 2000 personer eller færre, er
beskyttede og kan kun tages af andre, hvis ansøgeren har en
slægtsmæssig eller lignende tilknytning til navnet.
Et navn, der kan tages som efternavn, kan også tages som
mellemnavn.
Ansøgeren skal forklare, hvilken tilknytning han/hun har til
det ansøgte navn.
Samlevers eller ægtefælles/registrerede partners navn.
Stammer navnet fra din ægtefælle/samlever eller registrerede
partner, skal vedkommende give sit samtykke til, at du bærer
navnet.
Dette gælder også, hvis partneren bærer et kønsbestemt navn,
som søges i en anden kønsbestemt form, eller det ansøgte
navn er et fornavn, og navnet har tradition i en kultur, som
ikke skelner mellem for- og efternavne.
Samlevende skal afgive en erklæring om samlivets karakter og
længde. Erklæringen findes på www.personregistrering.dk
Stedfars eller stedmors navn
Stammer navnet fra din stedfar eller stedmor skal
vedkommende give sit samtykke til, at du bærer navnet.
Ved en stedforælder forstås fars eller mors nuværende eller
tidligere ægtefælle, registrerede partner eller samlever.
Samlevende skal afgive en erklæring om samlivets karakter og
længde. Erklæringen findes på  www.personregistrering.dk
Plejemors eller plejefars navn
Stammer navnet fra din plejemor eller plejefar, skal
vedkommende give sit samtykke til, at du bærer navnet.
Udover samtykke fra plejeforældrene skal der vedlægges en
plejetilladelse som dokumentation for plejeforholdet.
Persondataloven
Som led i sagsbehandlingen indsamler, behandler og
videregiver personregisterføreren personoplysninger. Hvis
personregisterføreren under sagens behandling forelægger eller
videresender sagen til statsforvaltningen eller Familiestyrelsen,
eller hvis der klages til Familiestyrelsen, vil disse myndigheder
også kunne foretage behandling m.v. af personoplysninger.

Efter persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000) har
registrerede personer følgende rettigheder:

- ret til at bede om indsigt i de oplysninger der behandles

- ret til at gøre indsigelse mod at oplysningerne behandles
- ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af
oplysninger der er urigtige, vildledende eller på anden måde er
behandlet i strid med lovgivningen

Hvis du ønsker nærmere oplysninger om lovgrundlaget for
persondataloven, kan vi henvise til Datatilsynets hjemmeside
www.datatilsynet.dk.

Om betaling af navneændring, se næste side.



KVITTERING

84698857 84698857

Den 16. maj 2007 trådte lov om ændring af navneloven  

gebyr for ansøgning om navneændring 480 kr. 

Da gebyret betaler for selve behandlingen af din ansøgning, 
skal gebyret være indbetalt, inden du indsender din ansøgning. 
Og gebyret tilbagebetales derfor ikke, hvis ansøgningen ikke 
kan imødekommes. 

Med Dankort. Betalingen foretages direkte på 
www.personregistrering.dk. Det gælder både, hvis du vælger 
at sende ansøgningen digitalt, og hvis du sender ansøgningen 
med almindelig post eller selv indgiver ansøgningen til 
personregisterføreren,

Via bank eller posthus. Betalingen skal ske med girokort, du 
må ikke betale via Netbank/Homebanking. På ansøgnings-
skemaet ”Navneændring” på www.personregistrering.dk  
fremgår det kontonummer, som gebyret skal indbetales på. 
Dokumentationen for, at du har indbetalt gebyret, vil være 
den kvittering, som du har fået på posthuset eller i banken, 
og denne skal være vedlagt ansøgningen om navneændring. 

Som udgangspunkt betales der gebyr for alle ansøgninger 
om navneændring. 

Dog betales der ikke gebyr for navneændringer, der sker i 
forbindelse med vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 

af forældrenes navneændring. 

betales gebyr for hver ansøger. 
Spørgsmål om gebyr skal rettes til personregisterføreren.  
Søg evt. adressen på: www.sogn.dk

 ægtefæller 
 
 søskende eller plejebørn under 18 år.

Læs mere om, hvornår der skal betales gebyr, og hvornår 

http://www.familiestyrelsen.dk/samliv/navne/gebyr/

–  En familie; far, mor og 2 mindreårige børn skal have lavet 
forskellige navneændringer. Moren og faren skal have  
hinandens mellemnavne, herudover søger familien om  
ændring af stavemåde i deres fornavne. Samtlige navne- 
ændringer kan foretages for ét gebyr. 

–   henvender sig og ønsker navneæn-
dring i forbindelse med deres kommende vielse på selve 
vielsesdagen. Der skabes ikke navnefællesskab ved navne-
ændringerne. De skal betale ét gebyr. Navneændringen  
kan ikke ske gebyrfrit, idet der ikke skabes navnefællesskab,  

samlevende. 
–  henvender sig. Manden ønsker at få 

kvindens mellemnavn som mellemnavn: der skal betales ét 
gebyr og kravet i navnelovens § 5, stk. 2 skal være opfyldt. 

–  To søskende søger samtidig om navneændring. Den ene er 
19 år, og den anden 12 år. De ønsker hver et nyt fornavn.  
De skal betale to gebyrer. 

–  En mand fra eksempelvis Somalia søger om et nyt fornavn, 
og hans tre mindreårige børn skal have navnet som mellem 

betales kun ét gebyr. 
–  En person bærer adresseringsnavn og ønsker at slette dette. 

Denne ændring – som sker ved bopælsfolkeregistret – er 
gebyrfri. 

Personregistrering.dk 

Familiestyrelsen
Kristineberg 6
2100 København Ø

Familiestyrelsen
Kristineberg 6
2100 København Ø

2012


