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20.000 slægtsnavne i Danmark Per Billes\u00f8 Hent PDF Bogen indeholder en oversigt over de fleste
danskeres efternavne. Hvor mange er der af hvert navn, og hvor i landet bor de enkelte "navnebærerne"?

Tabellerne er en kilde for "slægtsforskere" og andre interesserede i danskernes navne. Bogen indeholder også
en kort historisk gennemgang af navneudviklingen og de nugældende regler for navngivning og

betingelserne for at skifte efternavn. Der gives en masse spændende oplysninger om udbredelsen af de enkelte
navne. Lange navne, korte navne og udviklingen siden 1971 til i dag for de 100 mest almindelige navne. - De
20.000 efternavne, der er omtalt i bogen omfatter 4,8 mill, eller 91,48% af befolkningen. - Danmark har i alt
146.668 forskellige efternavne. - 48.604 personer er helt alene om at bære sit efternavn. - Jensen, Nielsen og
Hansen udgør 16,7% eller 887.153 personer. - 59% af befolkninger har et -sen navn. - Danmarks længste

navn er Arulmurugananthavadivel. - Der er 112 forskellige navne på to bogstaver.
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