
1. Ivaana  

2. Pipaluk  

3. Nivi  

4. Paninnguaq  

5. Ivalu  

6. Naasunnguaq  

7. Julie  

8. Ane  

9. Isabella  

10. Kimmernaq  

 

 

 

 

1. Malik  

2. Aputsiaq  

3. Minik  

4. Hans  

5. Inunnguaq  

6. Kristian  

7. Nuka  

8. Salik  

9. Peter  

10. Inuk  & Ivik 

 

www.stat.gl 

 

 

 

 

 

10 mest populære navne 

i Grønland  

perioden 2001 — 2010  

Hvis man vil 
navngive på 
grønlandsk 

Inuit Aqqinik Akuersisartut 

Personnavneudvalget 

 
Oqaasileriffik 
Sprogsekretariatet 

Links: 

 

Godkendte grønlandske navne: 

http://oqaasileriffik.gl/da/soeg/navne  

 

Godkendte danske navne: 

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

/soeginavnelister/godkendtefornavne/ 

 

Oqaasileriffik 

Manutooq 1 - Postboks 980  

3900 Nuuk 

Oqarasuaat: + 299 362320 

E-mail: oqaasilerifik@nanoq.gl 

www.oqaasileriffik.gl   
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http://issuu.com/oqaasileriffik/docs/atsiisarnermut_ilitsersuut


 Alle navne som er nedskrevet i bogen  

’Fortegnelse over grønlandske navne’ 

kan anvendes overalt i Grønland. 

 

 Danske, europæiske og bibelske navne 

skrevet på grønlandsk såsom Juulut eller 

Joorut (Jørgen), Kaalat (Karen), Piitaq 

(Peter), Sakiu (Sakæus) osv. kan anven-

des. 

 

 Tilhæng der traditionelt tilføjes fornavne 

såsom –nnguaq (kære el. lille) kan an-

vendes.  

 

 Navne der ikke forekommer i 

’Fortegnelse over grønlandske navne’ 

kan kun bruges ved navngivning efter 

forud indhentet tilladelse.  

 

 Navne der kan befrygtes at blive til ulem-

pe for bæreren kan afvises.  
 

 Det anbefales, at man ikke giver sit barn 

mere end i alt 5 fornavne. 

 

 Ved navngivning skal gældende retskriv-

ningsprincipper anvendes, både i ny og 

gammel retskrivning. 

 

 Hvis man skal navngive med et fremmed 

navn, skal man godtgøre at man har en 

særlig tilknytning til navnet. På denne 

måde respekteres navnelovgivning i an-

dre lande.  

 

 Vedrørende navne af ikke grønlandsk 

oprindelse henvises til den danske  

      navnelovs principper.       
        (http://www.familiestyrelsen.dk/samliv/navne/lovgivning/) 

 

 
 

Retningslinjer ved 

navngivning Hvis du ønsker at navngive 

på grønlandsk... 

  

                  

 

 ved dåb, navngivning eller navneændring 

kan du forhøre dig på det lokale præste-

kontor, for at se om navnet er godkendt. 

 Hvis navnet ikke er godkendt, kan du via 

Oqaasileriffik / Sprogsekretariatet hen-

vende dig til Inuit Aqqinik Akuersisartut /  

Personnavneudvalget og ansøge om at 

få navnet godkendt. 

E-mail: oqaasileriffik@nanoq.gl  

 Bemærk, at Personnavneudvalget kun 

tager stilling til navne af grønlandsk op-

rindelse. 

 For at få godkendt navne af dansk og 

europæisk oprindelse skal du sende en 

ansøgning til Kirkeministeriet i Danmark 

E-mail: ITK-P-support@km.dk  

 Sager omkring efternavne behandles ved 

henvendelse til Rigsombudet.  

E-mail: ro@gl.stm.dk  

   Hvordan gør man? 
 Hvis du vil navngive på grønlandsk skal 

du henvende dig til dit lokale præstekon-

tor eller til Oqaasileriffik. 

 Husk at den skriftlige ansøgning skal 

sendes senest 21 dage før evt. dåb.  
Inuit Aqqinik Akuersisartut 
Personnavneudvalget - Oqaasileriffik  / Sprogsekretariatet  
Box 980 - 3900 Nuuk - e-mail: oqaasileriffik@nanoq.gl  

mailto:riomgr@gl.stm.dk

