Dahlerup, Verner & Johannes Steenstrup. 1903: Navnebog. Til vejledning ved
valg af nye slægtsnavne. København.
(Listen med de ca. 16.000 forslag til efternavne. På
www.danskernesnavne.navneforskning.ku.dk kan I se, om navnet i
dag anvendes, og i hvilket årti (fra 1900-) navnet kom i brug.)

Gode opslagsværker:
Billesø, Per. 1999: 20.000 Slægsnavne. Værløse.
(Værket indeholder en detaljeret liste over 20.000 slægtsnavnes
udbredelse i Danmark.)
Hornby, Rikard. 1978: Danske personnavne. Gads fagleksikon. København.
(Opslagsværk med både for- og efternavne. Er man interesseret i
lidt ældre slægtsnavne, er dette et godt værk at gå til. Værket har
desuden overskuelige kapitler om helgennavne, græske, latinske,
frisiske, engelske m.m. (for)navne, men behandler også
efternavne.)
Lerche Nielsen, Michael. 2007: Hvad skal barnet hedde? København.
(Nyeste opslagsværk med godkendte fornavne, og en lang række
fornavnes betydning. Desuden en overskuelig indledning om
navnets historie)
Søndergaard, Georg. 2001: Danske for- og efternavne. Betydning. Oprindelse.
Udbredelse. Vanløse.
(Indeholder ca. 10.000 slægtsnavne og 7.000 fornavne. Desuden en
indledning, der forklarer, hvilke navnetyper vi har og deres
kulturhistorie)

Bøger:
(Er man interesseret i en historisk og dybdegående indførelse i dansk navneskik,
er nedenstående værker gode. Man får en god fornemmelse for, hvordan og
hvorfor vi hedder, som vi gør.)

Hald, Kristian. 1971: Personnavne i Danmark. Oldtiden. København.
Hald, Kristian. 1974: Personnavne i Danmark. Middelalderen. København.
Kousgård Sørensen, John. 1984: Patronymer i Danmark 1. Runetid og
middelalder. København.

Kousgård Sørensen, John. 1997: Patronymer i Danmark 2. Nyere tid og nutid.
København.

Nyttige artikler:
Eggert, Birgit. 2003: ”Torp-navne som skabelon for efternavneforslag” fra
NORNA-rapporter. 76. s 265-275.
(Om de konstruerede efternavneforslag dannet med forbillede i
stednavne fra Navnebogen 1903. Artiklen er temmelig ”teknisk”.)
Kousgård Sørensen, John. 1980: ”Danmarks ”lærde” slægtsnavne” fra Studier i
nordisk filologi. 62. s 158-173.
(Om de latiniserede efternavne fra 1500-1600-tallet. Berører også
den latinisering af navne, der fandt sted i middelalderen.)
Meldgaard, Eva. 2008: ”Efternavnets historie”. Kan læses her:
http://navneforskning.ku.dk/upload/application/pdf/6b85e294/DDSO
%20Efternavnets%20historie.pdf
Pedersen, Karl Peder. 2001: ”Navnet, det er stadig Jensen” fra Personalhistorisk
Tidsskrift. Årgang 121. s 200-221.
(Om danske navneregler og om stiftende tiders muligheder for at
ændre navn.)

Relevante hjemmesider:
Afdeling for navneforskning: www.navn.ku.dk og
www.danskernesnavne.navneforskning.ku.dk Her kan man se, hvor mange der
bærer et givent navn fordelt på tiår igennem 1900-tallet.

Danmarks statistik, hvor man kan se, hvor mange der har et særligt navn m.m.:
http://www.dst.dk/Statistik/Navne/HvorMange.aspx

Familiestyrelsens hjemmeside, hvor man bl.a. kan se ”listen over frie efternavne”
http://www.familiestyrelsen.dk/samliv/navne/soeginavnelister/frieefternavne
/
Udbredelseskort over efternavne kan ses her:
http://xpoint.experian.dk/navnekort

Mangler I yderligere litteraturhenvisninger vedr. personnavne og især
efternavne, er I velkomne til at kontakte mig: Line Sandst: sandst@hum.ku.dk

