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Om stednavne.
Den i det følgende givne orientering om stednavne og Geodætisk Instituts danske navnekontors arbejder er udarbejdet til
brug for topografeleverne, men kan forhåbentlig tillige blive til
nogen nytte i tegnesalene og under udkommando, hvor der, sideløbende med nymåling eller rekognoscering (kortrevision), foretages indsamling af stednavne.
En ordliste er vedføjet.
-oOo-

o

For at få klarlagt betydningen af nogle almindelig brugte
udtryk, der daglig høres under udkommando, må man tænke sig et møde mellem ejeren af en gård et eller andet sted i landet og topografen, der vil have oplysning om gårdens navn, ha. og ejendomsskyld og eventuelt oplysninger om andre navne på søer, skove, gravhøje etc., beliggende på ejendommen. Ejeren vil gerne vide, hvad
oplysningerne skal bruges til; han får da at vide f.eks., at navnet på gården muligvis skal skrives på det til sin tid udgivne
kort, og at navnets størrelse her afhænger af gårdens størrelse.
Gården hedder f.eks. 11 Skovgård 11 , og topografen spørger, om
navnet står i ejerens skøde. Ejeren svarer måske både ja og nej;
det kan han ikke rigtig huske; men navnet er skam tinglyst, fordi
naboen påstod, det var hans gård, der hed n skovgård". Skødet med
matrikelkortet ligger i øjeblikket hos sagføreren, der skal ordne
udstykningen af nogle grunde (parceller) fra ejendommen ved den
gamle eierlavsgrænse.
Ejendomsskyld: er en samlet vurdering i kroner af hele ejendommens
værdi, (jord og bygninger) skønnet af myndighedernes vurderingsmænd, der foretager sådanne skøn med nogle års mellemrum til brug
for skatteansættelsen af ejendommen. Ejendomsskyld har intet med
eventuel gæld på ejendommen at gøre. Skyld betyder i denne forbindelse: skat eller afgift.
Skøde: er ethvert dokument, der overdrager ejendomsretten til en
bestemt fast ejendom (eller en del af en ejendom) fra sælger til
køber. For at nyde retsbeskyttelse, tinglyses eller tinglæses det.
Tinglysning: foretages af underretsdommeren, der som "Tinglysningsdommer" fører en "Dagbog" og en "Tingbog", ligesom han sørger for,

- 2 at der opslås en '1 Tinglysningsliste" på et for offentligheden tilgængeligt sted. Endvidere udgives der et offentligt "Tingblad 11 •
Alle dokumenter vedrørende fast ejendom, der anmeldes til tinglysning, skal indføres i dagbogen og tingbogen, kundgøres i tingbladet og opslå s på tinglysningslisten. Tingbladet folger som løst
tillæg til Statstidende.
Når et navn på en ejendom tinglyses, så det nyder retsbeskyttelse, udfærdiges et særligt dokument. Man skal blot huske, at
navnet 11 Skovgård 11 nok kan sta i det for ejendommen tinglyste skøde,
uden at det er ensbetydende med, at selve navnet er tinglyst. Der
er kun ligesom mere fasthed i, at ejendommen virkelig hedder "Skovgård" og ikke et andet navn.
Hvis det kan lade sig gøre uden for megen tidsspilde for
topografen, er "Stednavneudvalget" interesseret i at få oplysning
om i det mindste årstallet for det tinglyste skøde og stavemåden
af gårdnavnet der; :f.eks. "Skovgård; står i skøde: 1945".
Matrikel: Under landbrugsministeriet hører matrikelvæsenet; her
findes bl.a. Matriklen, der er en fortegnelse over et lands faste
ejendomme. En sådan fortegnelse er i ældre tid navnlig udarbejdet
af hensyn til paligning af grundskatterne.
Matr.Nr. : (1'-latrikel nummer): er en e j endoms nummer i matriklen.
Den fuldstændige matrikelbetegnelse for en ejendom består af matr.
nr. og navn på ejerlav, sogn, herred og amt, f.eks. matr.nr. l a,
Birkerød by og sogn, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt.

O

Matrikelkort og udstykning. Hvis f.eks. en landbrugsejendom deles
i mindre parceller, foretager en landinspektør den fornødne opm ~
ling i marken, konstruerer et kort over hver parcel samt et samlet
kort over alle parcellerne, og sender d is se sammen med et andragende om udstykning til landbrugsministeriet. Matrikeldirektoratet her
foretager den fornødne juridiske undersøgelse, om der er noget, der
eventuelt kan være til hinder for udstykningen. Bliver udstykningen
approberet (godkendt), overføres de nyudstykkede parceller til matriklens eget matrikelkort, og får egne matr.nr. Hvis den oprindelige landbrugsejendom f.eks. havde matr.nr. lb Ordrup by og sogn,
får parcellerne matr.nr. 1ba, 1bb, 1bc o.s.v. Ordrup by og sogn.
En køber i dag til f.eks. matr.nr. 1bc Ordrup by og sogn
skal altid i sit skøde have et af matriklen attesteret kort over
parcellen med matr.nr., mål og areal påskrevet. Kortet er retsgyldigt i modsætning til topografens kort.

- 3 Andre matrikler (ikke under landbrugsministeriet).
Efter genforeningen i 1920 fik Danmark udleveret hele det
preussiske katastervæsens protokol- og kortmateriale vedrørende de
sønderjyske landsdele. Der oprettedes matrikler i Sønderborg, Tønder, Åbenrå, Haderslev og Toftlund. Udstykningssager i Sønderjylland
godkendes af amtslandinspektører, hvoraf en i Haderslev samtidig ·
fungerer som Stiftslandinspektør, der tager sig af mere principielle sager.
Staden København kom ikke med i matriklen af 1688; men i
år 1690 fik København sin første Stadskonduktør. Dette embedes indehaver har siden forvaltet matrikelvæsenet i staden.
I 1925 fik Frederiksberg Kommune en lignende ordning som
København. Matriklen her ledes af en Stadslandinspektør.
På gamle matrikelkort over landbrugsejendomme og gamle bykort fra udskiftningstiden findes ofte værdifulde oplysninger om
stednavne. De gamle bykort, der tidligere opbevaredes af den største lodsejer i hvert ejerlav, ses dog nu sjældent. På gamle og ny
skovkort findes ofte navne, hvis optagelse på kortet må bero på
topografens skøn.

o

Ejerlav (bylav)_g_g e,jerlavsgrænse: Ejerlav er en tidligere overalt
i landet før 11 udflyttertiden" (udskiftningstiden) forekommende og
fra en fjern fortid nedarvet organisation af en landsbys gårdmænd
(granderne). Formand var oldermanden, der indkaldte til møder om
bl.a. driften af jorderne i og uden for byen, der blev drevet i fællesskab. Grænserne for de fælles jorder kaldes ejerlavsgrænser.
Uden for købstæderne udgjorde desuden større gårde med tilliggende
hvert sit ejerlav. (Tilliggende: er et antal ejendomme tilhørende
gården). Navnene på ejerlavene bevaredes også efter udskiftningstiden. Ejerlavet har som regel dannet udgangspunkt for matrikelnummereringen på matrikelkortene, der næsten alle omfatter et enkelt ejerlav. Et sogn består af et større eller mindre antal ejerlav. Sognegrænsen kan dog sommetid e r dele et ejerlav. Institutets
gamle byblade (målt af Generalstaben fra år 1843-1887) er normalt
målt ejerlavsvis.
Den administrative inddeling af landet
samlingen: sogn; herred; amt.

l

forbindelse med navneind-

Sogn: Betegnelse for et landområde, hvis beboere har en fælles kirke. Sognet har altid et navn f.eks. Lendum Sogn. Danmarks sogneinddeling er ældre end herredsinddelingen, ældre end kirkernes opførelse og kristendommen. Ordet sogn kommer af verbet "søge 11 ; det betyder egentlig kun 11 Søgning", derefter "flok mennesker, der søger
s arnmen" (f.eks. for at holde ret e l ler for at dyrke deres gud).
Der har stadig fundet og finder stadig sogneomlægninger
sted. Dels ændres sognegrænser ved f.eks. regulering af vandløb,
dels ved bl.a. deling af sogne samtidig med opførelse af ny kirker.
Sogn blev tillige grundlag for den verdslige kommuneinddeling, da denne blev indført i år 1803.
En sognekommune (besLående af et eller flere sogne) styres
normalt af et sogneråd eller en kommunalbestyrelse. Et sogn i en
købstad er kun en kirkelig inddeling.
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Herred: Betegnelse for en inddeling af landet, som er opstået på
folkevandringens tid i Danmark og flere tilgrænsende lande. Et herred har altid et navn f.eks. Fjends Herred.
Herred var vistnok skabt som en militær inddeling, idet det
egentlig betyder "hærrid t''; senere: "det arnrade 7 hvorfra en ridend e
hærskare kommer". Den militære betydning ophørte ti~lig.
Herred udgjorde de oprindelige retskredse omkring herredstinget som retssted, og på denne inddeling hviler endnu retskredsene i Danmark. Ved oprettelsen af birker, blev herredets område 1ndskrænket, og fra år 1660 sammenlagde man efterhånden herreder indbyrdes eller med birker eller købstadsområder til større retskredse. Efter retsplejeloven af 1916 er landet delt i større retskredse og noget mindre politikredse, begge dog med herredet som grundlag og til dels med bevarelse af herredernes gamle navne. Et herred
kan indeholde et større eller mindre antal sogne. Somme tider kan
herredsskel skære gennem et sogn, så de to dele hører til hvert sit
herred.
Herredet danner også grundlag for landets gejstlige inddeling i provstier.
Amt: Betegnelse for en overøvrighedskreds f.eks . Ringkøbing Amt.
Benævnelsen amt fandtes i hertugdømmerne allerede i middelalderen.
Amt er middelalderdansk og kan betyde embede; København har siden
år 1660 været en selvstændig overøvrighedskreds. Overøvrighedsforretningern e er delt mellem overpræsidenten og politidirektøren.
Hele kongeriget er nu delt i 22 amter. Disse indeholder et
forskelligt antal sogne og herreder.
I spidsen for hvert amt står en amtmand, nogle har titel af
stiftamtmænd. t1ed undtagelse af visse funktioner har de den civile
administration i amterne. Under amterne fungerer bl.a. amtsvejinspektoraterne og amtsvandinspektoraterne.
Som en ny tænkt situation, besøger man denne gang ejeren af
en gård i Jylland, der oplyser, at ejendommen kaldes og staves
"Stervbogård 11 • Lydmæssigt ligner det navnet på en gård, man tidligere malte i et andet sogn, der kaldtes nster re bo g\rd" og 8ndnu en
gård i et tredje sogn, der hed "Stja;rbogård". Stav et så forskelligt~
skal der jo nogen fantasi til at gætte, at dlsse na·.me er identi.:ke.
Oversat til dansk, ~liver de alle til "Dødsbogård", (afledet af C. et
germanske "s terben") ; og så er man kommet lige ind i s tednavne problemerne.
I grove træk og i kon centreret form skal der nu fortælles
om dette meget omfattende emne.
Hvad er et stednavn ?
Under udkommando støder man på landsbynavne som f.eks.
Lundby, Hjortdal, Skovlunde o.s.v. og gurdnavne som f.eks. Granly,
Egelund, Enggård o.s.v. De indeholder en eller anden betegnelse
for et naturforhold, som mere eller mindre stemmer med de lokale
forhold. De er ikke meget f8~tasifulde. Her er ingen tydningsproblemer. Det ville have være~ mere int e ressant, hvis man havde over-.
ført de gamle marknavne fra før "udflyttertiden" til opkaldelse,
mere malende navne som f.eks. Spangsager, Stenkildeager, Låddenhøj,
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- 5 Bramstofte, Slåenbjerg, Kilshoved o. s. v., men selv sådanne navne er
det ikke, man tænker på, n~r talen er om studiet af stednavne; det
er derimod de meget gamle navne, f.eks. Hwalimo, Kvalmen, Iursnes,
Gorwe o.s.v., der er os overleverede fra arilds tid, ganske vist
ikke altid lige godt, men det er dem, der i nutiden bliv er studeret
med stigende intensitet, fordi 8M1le stednavne i ethvert land har
noget at fortælle om landets fortid, dets kulturudvikling, bebyggel-.
se og opdyrkning. Gamle stednavne er at betragte som "oldfund 11 , der
melder om kvægavl, kornavl, landbrug i det h e le, gudsdyrkelse, retspleje, borge, fæstninger, broer, vadesteder o. s .v. Man forstår så
ved et stednavn, at det er et navn, de pågæld ende beboere bruger om
en ell er anden lokalitet, lande, landsdele, steder i terrænet, eng,
ager, skov, sø eller fiskepladser, grunde, vige, bugter, bælter, fjorde, vandløb o.s.v.; men her kan komme usikkerhed, om et navn skal
betragtes som et virkeligt egennavn (proprium) eller blot som et
fællesnavn (appellat iv). De bofaste vil naturligt tale om f.eks.
"Mosen", altså et egennavn; alle kender den bestemte mose, men for
fremmede, der ikke kender de lokale forhold, vil den stå som et fællesnavn. Af den grund vil der med tiden blive knyttet andre bestemmelser til ordet, så man lettere kan a dskille d et fra andre moser i
samme sogn; så skabes der navne som Skratmose, Maglemose, Ullemose,
Tagmose, Brøkkelmose, Skindermose o.s.v. Her er stednavne, der kan
nedarves fra slægt tj_l slægt.
Hvis man vil udforske diss,e navne, søger man gennem kildestudier at skaffe sig et materiale at bygge på. Dette arbejde p~
tager den moderne stednavneforskning sig.
Kilderne.
Gamle danske stednavne er ret vanskeli ge at udforske og tolke, da de er senere overleverede i skriftlig form end adskillige andre landes. I værker om f • . eks. tyske stednavne, støder man på navneformer fra før 9' og 10' århundrede, men i Danmark må man være
glad, om man kan find e navneformer fra det 12' århundrede. Det vigtigste led i stednavnetolkningen er, at man ikke indlader sig på nogen tolkning, før man har skaffet sig viden om, hvordan man skrev
det pågælde nde navn i middelalderen. I dag vover man ikke at bygge
på moderne skriftfo rm.
Som kild 8r skal nævnes de tre "Matrikler" fra 1664, 1668
(landmålingsmatrikle n) og 1844; de er unge og deres filol ogis ke
(sprogvid enskabelige ) værdi ikke stor , siges det. Om tiden før 1600
gælder, at d or nok findes jordebøger og skattelister med noget nav-
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nemateriale, men ellers e r der næsten kun dokumenter, især breve,
at udnytte.
Jordebog: bog med fortegnelse over et gods' ejendomme og angiv8lse
af brugernes vilkår, således at indtægterne af godset fremgår af
jordebogen.
Det vigtigste kildemateriale er de midde lalderlige "Diplo~" omfattende tiden 1085-1450 og 1451-1513; indtil år 1400 på
latin; først omkring 1500-tallet udelukkende på dansk; herunder er
der også dokumenter, der ikke er egentlige breve, me n skøder, tingsvidner, testament er og lignende. Offentliggørelsen heraf er først
begyndt år 1938 med værket "Diplomatarium Danicumn. En sideløb e nde
serie er en dansk oversættelse: "Danmarks Riges Breve 11 • Alle kendte
diplomer er registreret i den store "Fortegnelse over Danmarks breve fra middelalderen" (Repertorium Regn i Dani c i Mediævalis). Nu er
det på ingen måde ligegyldigt, om en navneform er overleveret som
original eller blot som afskrift. Der e r mange muligheder for fejl.
Af historisk litteratur har Saxo særlig betydning, fordi
hans navneformer er udmærket overleveret.
En vigtig samling med meget navn estof i mange bind er
"Scriptere s Rerum Danicarum", der blev påbe gyndt år 1772 og sluttedes 1878. Her tryktes brevbøger fra forskellige klostre, jordebøger
fra bispasæder etc. Den blev senere udgivet i en bedre udgave af
Oluf Ni el s en.
"Kong V ald~ars Jord ebog" fra år 1231 er det næstvigtigste
kildemat eriale, man har, og det betragtes som en pålidelig afskrift .
Den er en fortegnelse over god s tilh ør e nd e kon gen, ordnet h e rr~ds
vis. He r e r en rigdom af stednavne, som h ar den alle r s tørste be tydning.
Lige så vigtig er "Roskildebispens Jordebog" fra ca. 1370
med mange sjællandske navne.
En meget kendt kirkeliste for Ribe Stift er et værk, kaldet
"Ri b e Oldemod er". Et andet kendt værk e r: "Es rum Klosters Brev bog ".
I markbøge r til "Christian V' s matrikel 1688", der opbevares i Rigsarkivet og består af 1850 store protokoller, er en mængde natur- og marknavne af stor værdi. Lokaliteterne er dog ofte
vanskelige at stedfæste.
Inte ressen for f.eks. marknavne er i hastig stigning; h er
kan h j a rns t avn sforsk e r e find e e t interessant arbe jds f elt, da de gi· ·
ver en skat af oplys ninger 01 gamle dages landbrugsforhold og hå ndværk. Nogl e eksempl er s kal lige nævn es : Møgelage r (møgel=stor),
Skroldager {skrold =pukke l;top), Tve rdrav (drav=sump;mos e ), Vringel-

- 7 have (vringel=kroget jordstykke), Skindertoft (skinder=garver),
Suderborg (suder=skomager) o.s.v. I det tidligere danske Skåne er
der i "Lunds Stifts Landebog" tusinder af navne på landsbyer, vange,
små agerstykker og englodder.
Det er et stort arbejde at indsamle de gamle skriftforrner.
Det overstiger enkelt mands kræfter, hvis der skal være systern i
det. I Danmark har man derfor centraliseret arbejdet i "Stednavneudvalget" (S.U.), s om gennem årene har indsamlet et vældigt materiale
og udgivet adskilligt deraf i den stort anlagte skriftserie "Danmarks Stednavne". Gunnar Knudsen var her den mand, der først og
fremmest har indlagt sig fortjeneste ved at organisere arbejdet og
redigere en mængde af udvalgets skrifter.

o

Stednavneudvalget, {In sti tut for Navnefors kning) :blev nedsat 1910 af
undervisningsministeriet til undersøgelse af danske stednavne. Det
behandler spørgsmål om retskrivning af stednavne, navneændringer og
fastsættelse af nye navne, og foretager videnskabelige navneundersøgelser. Det ud gi ve r skriftrækkerne ''Danmarks Stednavne" og "Navnestudier" sarnt fortegnels er over stednavne til praktisk brug.
Stednavneudvalget samme nsættes af repræsentanter for ministerier og andre statsinstitutioner samt af en række personlige medlemmer udpeget af undervisningsministeriet. Det daglige arbejde udføres af et fast,vid e nskabelig uddannet personale, der for tiden
ledes af universitetslektor dr. phil A.P. Bjerrum.

Udtale af dialekter.
IJu er det jo ikke nok at skaffe sig adgang til disse gamle
skriftformer, som langtfra dækker alle gamle navne. For at tolke et
navn, hvis oprindelse man ikke på forhånd kan sige noget sikkert om,
må man skaffe sig underretning om den s t edlige .ud tale. Det kan hænd e,
O at denne bevarer spor af mere oprindelige former. Som aln.indelig regel gælder, at der tillægges de skriftformer særlig værdi, der st emmer med den stedlige udtale. For optegnere af udtaleformer, gælder
det om at få fat i de ældre beboer e, hvis udtale har størst chance
for at afspejle en ældre og rigtigere tradition end hos de unge, der
er mere påvirket af skole, radio, rejs er etc. Det samme gælder for
topograferne under udkommando , at de om stednavne søger til de ældre
på egnen ellBr til personer, der interesserer sig for hjemstavnsforskning. Det er vigtigt, at få beboerne selv ti l at sige navnene
først, inden man ved en forkert eller altfor bogstavret udtale har
forvirret dem , således at de bosatte måske tror, at det e r sådan,
navn ene skal udtales. Den egentlig 11 rigtige " form er ofte gemt i de L
daglige tale blandt egnenes befolkninger, medens gamle, skriftlige former er mere eller mindre ufuldstændige gengivelser af navnene.
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For særlig uforståelig udtale, vil det tit være klogt, at
bruge det skema for lydskrift, som står i "Rekognosceringsbestemmelserne".
Kendskab til den stedlige udtale af et stednavn er ofte af
afgørende betydning for stednavnets retskrivning. Den hævdvundne regel er, at stednavnet skrives efter udtalen, henført til oprindelsen.
Eksempelvis kan nævnes staveformerne Fjeldbro og Fjælbro. Hvis staveformen kun skulle dække udtalen, er det vist temmelig ligegyldigt,
hvilken af de to staveformer, man vælger, men ikke, når staveformen
ikke blot skal dække udtalen, men også henføres til oprindelsen.
I tilfælde af denne art kan dialekten give fingerpeg om den rette
stavemåde.
De, der studerer stednavne, skal altså have et fyldigt kendskab til d~ske dialekter, og det er kun få personer, der kender dem
alle; men i hvert fald må de kende de vigtigste grundtræk i hoveddialekterne og så iøvrigt rådspørge "Kort over danske folkemål" og
stedkendte specialister.
SErogkendskab.
Foruden udtalekendskab og en omfattende sprogviden er for .
forskerne også deres almindelige kendskab til sprogvidenskabens principper og metoder af vigtighed; de er også fortrolige med bl.a. gammeldansk og oldnorsk-oldisland sk (vestnordisk) tillige med olddansk og
oldsvensk (østnordisk) samt ikke mindst med sprogenes slægtskabsforhold
og de mest sikre årsager til sprogforandringer .
Interesserede lægfolk, der studerer stednavne, har nok for()
nemmelsen af, at de bør bygge på de gamle skriftformer; og det er
yderst almindeligt, at der slås op i ordbøger over beslægtede sprog
for at finde paralleller, som også skal bruges; men oftest radspørges
"oldnordiske 11 ordbøger, d.v.s. ordbøger over oldnorsk-oldislandsk
sprog, idet der fejlagtigt gås ud fra, at dette sprog er modersproget
for dansk. Omkring år 800 kan man tale om et særlig dansk sprog; før
den tid talte man samme sprog "urnordis k " i hele norden. Den sprogæt,
som dansk hører til, kaldes den indoeuropæiske sprogæt, fordi disse
sprog taltes og tales i et område, der strækker sig fra Indien til
det vestlige Europa. "Oldnordi sk " siges at være en uheldig betegnelse,
derfor bruges de mere neutrale benævnelser ves tn ordisk og østnordisk.
Som eksempel kan nævnes, at et af mange kendt ord "vi" næsten altid
oversættes som helligdom; men ofte kan "vi" være 11 ved" i betydningen
skov, eller "vi e -" i betydning piletræ. En hollænder påstår, at 11 vi"
i Vibæk ikke er he lligdom, da han pure afviser, at end~:!lser som -bæk
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og -vad har noget med gudsdyrkelse at gøre. Det forstås, at der er
mange faldgruber ved beskæftigelsen med stednavne.
Forskeren skal dog også have kendskab til topografi, og her
er topograferne til stor hjælp for ham, idet de kommer på "gernings-·
stederne" for navnenes tilblivelse. Det navnemateriale med bemærkninger, som topografen hjembringer gennem tiderne, er værdsat af
navneforskningen, der som før nævnt er centraliseret i "Stednavneudvalget"~ hvor navnenes oprindelse, betydning o g stavning tolkes"
Topografernes opgave afgr:---nses t: l at indsamle og h,jemta.ge navnerl_i?_;
som de får dem hørb_ stavet og set, og samtidig til at iagttage en_.ke l theder og lokal i tete r i terrænet, der muligt kan have forbinde]_·se med navnene, samt at hjembringe en genstandsbetegnelse (kløft .
dal, bakketop, landsby, gårde, huse o.s.v.) på den lokalitet eller
det område, navnet knytter sig til. I uforståelige stednavne kan
også gemme sig et person- eller familienavn af større eller mindre
ælde.
Til stednavnene knytter sig ofte gamle sagn, som kan sige
noget om navnenes tilblivelse og topografiske tilknytning.
De navne, der står på kortene i forvejen, må man aldrig gå
ud fra er rigtige; de skal kontrolleres igen, med mindre de står i
en af Stednavneudvalgets "Fortegnelser over Stednavne"; så må der
ikke ofres for megen tid, da det er nær ved at være tidsspilde, fordi disse navne er så grundig undersøgt, inden de bliver autoriseret af statsministeriet. Da topograf~n også skal komme hjem med et
kort over egnen, er det begrænset, hvad der kan blive af tid til
omfattende undersøgelse af navnene.
De navneforskere, somme tider lægfolk, der er nået videst,
har foruden sprogkundskab også haft fantasi, dristighed og kombinationsevne. Der kan i denne forbindelse nu nævnes nogle af de mest
kendte forskc:re.
Stednavneforskere.
Den angelsaksiske munk Ælnoth omkring år 1100, der skrev
Knud den helliges levned, havde en tydelig interesse for danske
stednavne, der forklaredes på latin. Hos Saxo Grammaticus finder
man enkelte navneforklaringer, brugt til at stedfæste sagn med.
Erik Pontoppidans "Grammatica Danica", år 1668 er interes s:1nt . Hi-storikeren Stobæus udgav år 1706 en afhandling om det gamle Skåne
på latin. Det var ham, der i gttog, at bl.a. -hem og -um har sarrm~
oprindelse og betyder "bosted", medens -rum er et efterled for sig
og betyder "rum"; samt at -ryd er et sted, der er ryddet for skov

- 10 eller sten. Navne, hvor efterleddet er -terp, -torp, -rup og -arp
betegner udflyttere fra ældre landsbyer. Stobæus var den første,
der inddelte stednavnene efter endelser og alder.
Bas mus Rask 1 s egen produktion om s tednavne siges ikke at
være så betydelig, men hans indsats i sprogvidenskaben var forudsætningen for, at N.M. Petersen kunne komme med det afgørende fremskridt,
der udkrystalliseredes til principper, der stadig lægges til grund
ved studiet af stednavne. Den afgørende landvinding kom først med
Johannes Steenstrup i slutningen af det 19' århundrede. Dat var Steenstrup, der, blandt meget andet, kom til det resultat, at man ovaralt
kan udskille tre store grupper af navnetyper.
l. -lev, -by, -sted, -inge og -løse, der overalt har det største
hartkorn, der dog kan variere i
enkelte egne.
2. -torp og -skov ••••...•.•. • . . . . • . det mellemste hartkorn og
3. -halt og -rød ••.•••.•...••....•. det meget lille hartkorn.
Hartkorn (Hårdtkorn): egentlig navn på den kornsort (rug, byg; ikke
havre, der er blødt korn), som fæstebond en betalte "landgilde" med
(korn eller penge ) som årlig afgift til ejeren af den gård, han drev.
Hartkorn anvendes nu kun i statistik; det vil snart helt udgå.

O

Han viser også, at gudenavne aldrig indgår i stednavne,
hvis efterled betegner primær bebyggelse f. eks . -bo, -by, -lev,
-st ed og4orp; måske er der undtagel~er. Derimod er gudenavne sanmensat med ord for naturgenstande eller naturforhold som -ager, -bj erg,
-lund, -kilde, -ved etc. Yd erligere viser han bl.a., at stednavne,
der er sammensat med personnavne, kan deles i to hovedgrupper; en
ældre bestående af -lev og -sted, og en yngre, der omfatter -torp,
-bøl og -rød.
Steenstrups lille populære værk "De danske Stednavne", år
1908, der for sin tid betragtedes som en A.B.C. for lægfolk, synes
nu at være forældet.
Præsten Johannes Kok skrev en bog i år 1867 om "Det dan s ke
Folkesprog" i Sønderjylland. Oluf Nielsen var medarbejder til den
store ud gave af middelalderlige kildeskrifter, hvis vigtigste resultater er skrevet i "Bidrag til fortolkning af danske Stednavne" 1881.
Nævnes skal også Emil Madsen, der omkring år 1900 bl.a.
fremhævede betydningen af topografi s k ke ndskab ti l de stader , hvis
navne man vil behandle, og hans iagttagelse, at f.eks. -løse aldrig
sammensættes med personnavne, og at det hører hjemme i lavtliggende
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terræn, vidt udstrakte moser, enge etc. Emil Nadsen var oberst og
chef for Generalstabens Topografiske Afdeling, og har her sat sit
præg på reglerne for beskrivningen af kortene.
Af nyere forskere nævner man P. Skautrup, Gudmund Schlitte,
Marius Kristensen, Gunnar Knudsen, Svend Åkjær, Kristian Hald og endnu flere. Kristian Hald har skrevet en populær bog: 11 Vore Stednavne",
udgivet 1950, der vistnok skal betragtes som en afløser af Steenstrups populærværk.
Retskrivning.
De stednavne, der kan tolkes i nutidsord, følger den til
enhver tid gældende retskrivning. Derfor ser man f.eks.,at "e" i
-bjerg bliver til "æ 11 og nu igen til "e". "Å" indføres i stedet for
"Aa 11 • Loddenhøj bliver til Låddenhøj; Faxe til Fakse; Hjælm til Hjelm;
Skræderhøj til Skrædderhøj; Kærlykke til Kærløkke o.s.v.
Statsministeriet bestemte 17/1 1949 i cirkulære til samtlige øvrige ministerier om stednavnes retskrivning, at bl.a. alle stednavne skrives med stort begyndelsesbogstav, også hvor navnet består
af flere adskilte ord. F.eks. kan nævnes: Kirke Helsinge, Det Plessenske Overdrev, Kalundborg Købstads Landdistrikt, Klosterris Hegn,
Århus Vor Frue Sogn, Næsby Ved Skoven, Søllerød Sogn o.s.v.
Noget nyt i den ellers stramt anlagte forskningslinie er,
at kommuners ønsker om deres byers stavemåder bliver efterkommet i
dag af Stednavneudvalget; der tænkes her på "j "s gen indførelse i f.
eks. Skjern; Skelund i stedet for Skelum; det germanske "au" i Daugård i stedet for "av" o.s.v.
Bemærkninger.
I Stednavneudvalgets autoriserede for t e gnt:lser ove:r stednavne anføres selve stednavnet altid med fed skrift og genstandsbetegnelsen med tyndere skrift . Den mere specielle skalnen mell am gårde ,
huse, bolsteder, større eller mindre gårde, som topografisk afdeling
ønsker oplysning om, viser fortegnelserne ikke. Stednavneudvalget
skriver f.eks. Lb (landsby); det betyder, at det kan være en landsby
i dag, men det kan også være en oldtids- eller middelalderby, som
topograferne måske i dag ville betegne som garde og huse. Efter topografisk afdelings bestemmelse skal afgørelse om genstandsb~tegnelse
altid træffes i marken.
Hvis der i en af fortegnelserne f.eks. står "Kærhuse, se
Agdrup Kær", er det selvfølge] ·_g "Agdrup Kær", der er det gældende.
Fortegnelsen "Rin gkøbing Amts Stednavne" er lidt anderledes
udformet end tidligere udkomne fortegnelser over andre amter.
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Den skal fortolkes således, at stcdnavnl,jt er ''hov ~:3d led". Topograferne kan da i marken tilføje andre bestemmtls er til f.eks. hovedleddet
"Sevel", som Gammel Sevel, rstre Sevel, Store Scvel, Sevel Gårde,
Sevelhuse, Sevelskov, Sevel Bæk o.s.v. med genstandsbetegn0lse.
I samme fortegnelse ses også et ret stort antal "Kirkeby 11 ,
i de allerfleste tilfælde med sognenavnet anvendt foran "Kirkeby",
f.eks. Vandborg Kirkeby. Ved beskrivning af kortene anvender navnekontoret i almindelighed den hidtil fulgte regel, hvoreft e r "Kirkeby11 oftest udelades og kun sognenavnet skrives. Kun hvor der foruden
"Kirkeby"også forekommer "Stationsby", "Mej eriby" o.l., kan det være
naturligt, at også 11 Kirkebyn skrives. Her må topografens oplysningt;r
fra arbejdet i marken, om hvor almindelig anvendt "Kirkeby" er, t illægges afgørende vægt ved beslutningen, om "Kirkeby" bør optages på
kortet eller udelades.
Antallet af stednavne, der skal hjembringes, retter sig
efter, hvor tæt kortene i forvejen er beskrevet med navne. I navnetætte egne har ny, mindre mark-, vandhuls - 7 hus- og bolstednavne ingen interesse; kun i navnefattige egne medtages de, hvis de kan hjælpe til en hurtig orientering på kortene. De gamle navne af denne kategori, som står på kortene i forvejen, optages dog igen i navnelisten, når de endnu kendes, og genstanden for dem stadig findes.
Hvor kendte de indsamlede stednavne er, betegnes i navnelistens vedtegning med
a. (Almindelig kendt på egnen).
b. (Mindre kendt i området).
c. (Kun kendt af enkel te) •
d. (Ukendt såvel af ejer~n som pa egn2n).
navnekontoret afgor ved hjælp af disse bogst3.vbctc:gnelser,
hvilke navne - h vis der f.eks. er 2 ens navne i samme sogn - der
·skal anvendes på kortet. Kun det ene og mest kendte, normalt også
det ældste, beskrives på f.eks. 4 cm-kortet. Oplysningerne bruges
også ved udvælgelsen af navne til kort i mindre målestok.
"d" navne, (ukendt såvel af ejeren som på egnen) optages
ligesom de øvrige n av n e i n 8. vn e liston; kun når lokali tet8n ikke findes mere, skrives de i rubrikken "udgå.ade navne".
Navne med spottende klang hjembringes, men optages kun und·tagelsesvis på kort~ne.
Binde s treg mellem næ .e bruge s ikke på kortene.
Fællesnavne, som Trsf, Smedie, Lægebolig, Prb, Pgd, Vandrer-h jern o. s. v. , se: "Rekognoscerings bestemmelsern e" .

- 13 Alle ny stednavne (aldrig fællesnavne) understreges med
rødt i navnelisten.
Hver gang et gammel t stednavn ændres, selv et enkel t bogstav, skrives en begrundelse i navnelistens vedtegningsrubrik for
ændringen. Ændringen understreges med rødt.
En bebyggelse på f.eks. 4 gårde, 3 bolsteder og 2 huse kal-des f.eks. Ravnholt; dette navn må ikke forv e ksles med postadressen,
der også er Ravnholt, da en postadresse oftest omfatter et større
område med flere ejendomme.
Efter topografisk afdelings bestemmelse fra 1959 skrives
ikke mere "Kæmpehøj 11 ; men "Gravhøj 1' i navnelisten.

()

Navnelisten.
Alle navnebptegnelser fra de forskellige arbejder i marken,
som hjembringes, føres på navnelister. De skal indeholde så fyldige
oplysninger som muligt om alle de stednavne og fællesnavne, som efter topografens skøn e nten bør optages på instituttets kort eller
udgå, så der dannes det bedst mulige grundlag for en senere navnebahand lin g .
I rubrikken "navn" skrives navnet tydeligt med blokcursiv.
Ved sammenheftning af navnelister må ikke bruges Speedfix
eller lignende.
Om "Navnelistens udfærdigelse" se iøvr1gt: "Skemaet" i
rekognosceringsbestemmelserne.
Efter endt navnebehandling arkiveres alle navn elist er efter kortblad nr. og årstal i navnekontorets box.

Instituttets danske navnekontor.
Hvert år, før topografisk afdeling sender topograferne ud
i landet på rekognoscerings- og opmålingsarbejder, udfærdiger navn ~ 
kontoret "Uddrag af navn eblokke" og "Uddrag af Trap: Danmark". Navnene, der står på disse uddrag, undersøger topograferne i marken for
stavning, betydning og stedfæstelse.
Uddrag af navneblokke.
Navnekonton;t gennemgår de til målebordene hørende "Navneblokkeu. Navn for navn eftersøges på sidste udgave af målebordet.
Hvis navnet ikke findes beskre vet på målebordet, eftersøges det på
den rekognoscering eller måling i det år, navnet sidst er hjemkommet.
Navne, der ikke findes på malebordet eller navne, om hvilke der kan
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herske tvivl f.eks. om stavning eller nøjagtig placering, opføres
på målebordstryk in duplo. Det ene blad får topograferne med i marken tll undersøgelse, om navnene findes eller ikke; det andet forb li ve r i navnekontoret og får betegne l sen: 11 Arkiv blad".
t\_rki v blad.
Bladet blev indført i år 1940, og skal efterhånden udarbejdes for hele landet. Det er foreløbig et målebordsblad, der senere
bliver afløst af det ny 4 cm kortblad. Foruden at være et nyttigt
hjælpekort, når navnene skrives på kortene, bliver det også et historisk materiale. Det kommer til at indeholde alle stednavne, hjemkommet gennem tiderne. Tillige har det farvelagte sogne-, herreds- og
amtsgrænser og er inddelt i rektangulære referencefelter.
Q~ag af Trap: Danmark.
Den sidste udgave af værket "Trap: Danmark" gennemgås for
ornråd6t, der skal måles eller rekognosceres, og efter en vis frasortering, optages de navne, der ikke står i navneblokkene. De ordnes
sognevis alfabetisk og medsendes til undersøgelser i marken. Resultatet af undersøgelserne optages i de almindelige navnelister, hvis
navnene stadig findes. Findes navnene ikke mere i marken, skriver
topografen en bemærkning herom i 'Uddrag af Trap: Danmark", der samme n med "Uddrag af navneblokke" (også med bemærkninger) afleveres
til navnekontoret efter udkommando.
Navneblokkene for landet blev udarbejdet mellem år 1901 og
06 (dog senere for Færøernes vedkommende) på grundlag af Generalstab ens topografiske afdelings ark i v af navn elister, "Præs tebreve",
navne fra Danske Atlas og fra Videnskabernes Selskabs kort m.m.
Præstebreve er indberetninger med oplysninger om stednavne fra præster i landet. Brevene ophørte i begyndelsen af århundredet.
Der findes en navneblok for hvert målebord. Navneblokken er
sammensat af sedler, een seddel for hvert stednavn med kortfattede
oplysninger om navnet og genstanden gennem tiderne, samt i hvilket
sogn navnet findes, og om hvordan man let og hurtigt finder navnet·
på arkivbladet. Der er 910 navneblokke for hele landet (heraf 71 navneblokke med arkivblade for Færøerne). For Island findes 243 navneblokke.
I navneblokkene er det altid det sidst skrevne i navnerubrikken, og den sidst skrevne genstandsbetegnelse , der er gældende.
Navneblokkene er normalt det eneste gyldige stednavnemateriale, når kortene skal beskrives .

- 15 Navneblokke og arkivblade er at betragte som originalmateriale, der bør behandles med omhu.
Navnekartoteker.
Der føres 2 alfabetiske kartoteker med samtlige hjemkomne
stedn·a vne.
Kartotek I med kort i æsker og Kartotek II, der omfatter
27 springbind med løse blade, indeholdt ved opgørelse i 1954 ca.
122.000 stednavne for Danmark med oplysning om navn, genstand, sogn
og på hvilket kort, navnet findes.
Navnerettelsdsblade.
· Navnekontoret modtager eksemplarer af alle instituttets
kortblade. På et eksemplar af hvert af disse indføres ny navne og
navnerettelser. Ved nyoptryk indsendes navnerettelsesbladene til
teknisk afd~ling, der foretager rettalser på trykplader etc.
Navnemateriale, som kommer til Geodætisk Institut udefra.
Institutioner og privatpersoner sender jævnlig meddelelser
og anmodninger om navneændringe~ og tilføjelser. Landbrugsministeriet sender meddelelser om tinglyste navne for hele landet. Kan navnekontoret ikke stedfæste disse sidste, foretages henvendelse til
matrikeldirektoratet.
Navnebehandlirr..g.
Det efter udkommando hjembragte navnemateriale sammenlignes nu med oplysninger fra arkiv og navneblokke, postadressebog,
stednavneudvalgets publikationer, dialektordbøger, etymologiske
værker m.m., (Etymologi: Videnskab, der undersøger ordenes afstamning og oprindelse) og man finder frem til en foreløbig form og stavemåde. Flerleddede navne skrives - delt eller samlet - efter særlige regler, særegne for alle Geodætisk Instituts korttyper. Der
skrives navn~loksedler for ny navne, og gamle sedler før~s
jour
for tidligere kendte navne. Tillige føres kartotekerne
jour.
Der arbejdes efter et bestemt program, og når et passende
antal måleborde er navnebehandlet, sendes navnelister, navneblokke
og arkivblade til Stednavneudvalget, der så gennemgår materialet og
eventuelt foreslår ny stavemåder og tilbagesender materialet med
bemærkninger. Disse gennemgås i navnekontoret, som forbereder sag~r
ne til topografisk afdelings chef, der er medlem af Stednavneudvalget. Chefen træffer afgøralsen om navnenes form; men kun for navne,
hvorom Stednavneudvalget ikkP har udgivet autoriserede navnefortegnelser. Stedn~vneudvalgets arbejdsform er der gjort rede for i et
skrift fra 1935: "Stednavneudvalget gennem 25 år".
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- 16 Efter tilbagekomst fra afdelingschefen foretag8s de sidste
eventuelle ændringer i navne blokkene. Næ.rnene er nu klar "til indf.øT:Lng
i kartoteker og til anvendelse på de forskellige korttyper.
Særlige regler under navnebehandlingen vedrørende sammensætning af
leddene i stednavne.
Man undres ofte over det udseende, stednavnene får på de
udgivne kort, og bemærkningen~ "Sådan kom navnene ikke hjem i navnelisterne", høres tit. Af praktiske grunde e r der regler for sammensætning af leddene i stednavne, som man antydningsvis skal gøre
rede for her.
Normalt bruges ikke den "bestemte endelse 11 ved beskrivning
af s tednavne. F.eks. bl i v er "Østergården n til "Østergård", 'Enggården" til "Enggård 11 o.s. v., men i en del stednavne, der betegner naturforhold, og som kun består af et led, træffer vi den sommetider
i f.eks. Fedet, Dåsen, Jernen, Sudden o. s .v. samt i fællesnavne,
der bruges som egennavne f-eks. Grenen, Sukkertoppen, Svineryggen,
Frihedsstøtten o.s.v.
Man kan godt betegne et sted ved et eneste ord, f.eks.
landsbyer, der kaldes Ås, Birk, Bæk, Eg, Lund o.s.v. Der er undtagelsen; men tilsyneladende etledsnavne viser sig ofte at være sarnmentrukne taledsord. F.eks. kan "Kvongrt komme af "Kovang" og "Garns t"
af "Gamsted" o.s.v. Oftest består stednavne af to eller flere led.
Taledsord består af et forled og et efterled; begge er navneord.
F.eks. Hjelm-ager, Sanc~.-bjerg etc. Der findes ganske vis t også. nm-ne hvis forled kan være tillægsord, der på en eller anden nåde k~
rakteriserer efterleddet, som f.eks . Bred -høj, Grøn-høj 1 Høj-bj~r G ,
Lang-holm, Rød-kilde o. s. v.; disse sammensætninger siges dog a-'c være
færre end navneordssammensætningerne. Sammensatte tingsnavne danne ~
normalt ikke stednavne .
Tit ses ejeform "s" som f.eks . i Skovs-hoved, Karrebæksminde o.s.v., men i meget gam.le navne finder man ikke altid "s" som
i f.eks. Ebbe-skov.
På mange forespørgsler til navnekontoret om sammentrækning
af leddene i stednavne, gives tit som svar e n grov rege l, idet rr1an
siger: "I alle ordled, der sammansat kan dF.tnne et stednavn, skal
forleddene eller efterleddene kunne stå ale n e". F. eks. Nørupgård
bliver beskrev et Nørup Gd, da Nørup sagtens kan være et stednavn og
stå alene .
Og man skriver Smedgard og ikke Smed Gd, Bagergård og ikke
Bager Gd, da normalt smed og bager ikke er stednavne og derfor ikke
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Andre eksempler på sammentrækning_gf led i stednavne.
På "Alstrup Hede 11 ( skriftart: stående kap i tal eller rotunde),
der kan være en hede, ligger 11 Alstruphede 11 (liggende rotunde), der
betegner en bebygg8lse af gårde, boJsteder og huse. I denne bebyggelse ligger en almindelig eller en mindre gård, kaldet "Alstrup Hedegård" (liggende cursiv); navnet bliver ofte trukket sammen til 11 Alstruphede Gd" (Alstruphede var stednavnet på egnen). ·
Hvis "Alstrup" f.eks. er en landsby (normalt beskrevet med stående eller liggende rotunde for henholdsvis Kirkeby (sogneby) eller
almindelig landsby) og en gård i eller uden for kaldes 11 Alstrup Hedegård", stryges ofte "Alstrup", og gården beskrives kun "Hedegård".
Mange gårde her omkring kaldes jo Alstrup Vestergård, Alstrup Nørregård o.s.v. Det er for mange gentagelser af 11 Alstrup".
Et hu~ eller bolsted kaldet "Tulstrup Hedehus '' (liggende cursiv; mindste skriftstørrelse) bliver beskrevet ''Tulstruphede Hs"; men
hvis samme lokalitet bliver beskrevet "Tulstrup Hedehus", betegner
d et normal t en gård (liggende c urs i v; trediemindste skriftstørrelse).
Ser man f .eks. 11 Nyrupgård" (liggende cursiv: mindste skriftstørrelse), betegner navnet et hus eller et bolsted; men ser man
"Nyrupgård '' i stor skriftstørrelse, (s tå end e eller liggende rotunde)
kan det betegne et slot; en herregård; en landsby; gårde, bolsteder
og huse.
Hedder en almindelig gård f.eks. "Hvarregård" (liggende cursiv),
beskrives den "Hvarre Gd", hvis Hvarre er et stednavn på egnen; men
hedder en almindelig gård f.eks. Gammel, Ny, Store, Vester eller 0mer o.s.v. Hvarregård, beskrives den Gl, Ny, St, vr 8ller ør o.s.v .
Hvarregard.
I navnelisten er hjemkommet "Næsbjerg". Det er f.eks. en bakketop. Hvis nNæs" er et stednavn på egnen, beskrives bakketoppen "Næs
Bjerg'1 • Hvis "Næs" ikka er et stednavn på egnen, beskrives bakketoppen "Næsbjerg 11 på kortet.
Præstegård er normalt et fællesnavn, der beskrives Pgd på kortet; men det skal beskrives 11 Præstegård 11 , hvis det optræder som egennavn.
Navne på større kendte hedearealer, som f.eks. Kvong Hede,
Hallum Hede, Katbøl Hede o.s.v. bevares s å længe som muligt i to ord
på kortene, (skriftart: stående kapital a ller stående rotunde) selv
om hederne næsten er opdyrket.

- 18 Følger man udviklingen af sådanne arealer, der oprindelig er
hed e, og h vis ikke "Ilet Danske Hedeselskab" har overtaget arealerne
til beplantning, ses de en overgang som dyrkede arealer og pletvis
som hedearealer. Der bygges derefter veje og foretages store udstykninger, og f.eks. statshusmandsbrug eller anden bebyggelse opstår.
Hvis navnene overgår til de ny bebyggelser, beskrives de nu
Kvonghede, Hallumhede, Katbølhede (liggende rotunde). S0nere kan
navnene skifte igen til f.eks. Kvongmark, Hallummark, Katbølmark
o.s.v. (liggende rotunde), da der på land~t i nutiden bemærkes en
uvilje mod endelsen -hede.
Navne på større, kendte engarealer eller mosearealer, som f.
eks. Mølby Kær og Mølby Enge bevares så længe som muligt i to ord
(stående kapital eller stående rotunde). Når de efter afvanding helt
er kultiveret til agerjord, bliver de beskrevet Mølbykær og Mølbyenge (stående kapital eller stående rotunde).
Stednavne på små enge, moser, hedearealer etc., der helt er
afvandet og opdyrket, optages i navnelisten, men beskrives normalt
ikke mere på kortet.
Skematisk opstilling.
Grønbjerg Hs,

o

men ikke

Grønbjerghus,
Grønbjerg Gd,
Grøn b j erggård,

"

11

11

11

"

11

Grønbjerg Skov,
Grønbjergskov,

11

"

"

11

Sundbyøster,
Kel s trup Strand,

11

"

11

11

Håbet s Sten,
Dalby Kær,

11

11

11

11

Ravndal Bæk,

"

"

Grønbjerghus,
Grønbjerg Hs,
Grønbjerggård,
Grønbjerg Gd

Grønbjergskov,
Grønbjerg Skov

hvis det er et hus eller et bolsted.
hvis det er en gård.
11

"

11

!l

"

IT
IT
et hus, et
bolsted, en større
gard, en landsby, anstalter o.l.
hvis det er en skov.
11
bebyg" 11 11 gelse.
11

Sundby Øster,
Kelstrupstrand,

11

TI

11

11

Hå betssten,
Dalbykær,

rr

11

11

11

11

"

Ravndalbæk,

11

11

11

" " bydel.
" et areal

strand.
en sten.
11
eng,
mose etc.
en bæk.
ved

- 19 I tredelte ord trækker man ofte de to forled e ller de to eft erled
sarrunen .
Munkebjergby Sø,

....

o

o

men ikke

Lillekalvehave Skov,

11

11

Lillegødding Gd,

11

11

St. Karrebækstorp,

11

11

Munke Bjergby Sø,

hvis det
en sø.
Lille Kalve have Skov hvis det
en skov.
hvis det
Lille Gødding Gd
en gård.
Store Karrebæks Torp, hvis det
gårde og
m.m.

Navne, der e llers skrives .i to ord, me n ikke mere har
lige betydning•
Kelstrupstrand,

men ikke

Kelstrup Strand,

Islevmark,
Tialbykær,

11

11

Islev Mark,
Dalby Kær,

11

11

Mølbyenge,
Mariagerkloster,

11

11

11

11

Ordruphøj ,

"

11

Ordrup Høj,

Alslevkro,

"

"

Alslev Kro ,

Nøragermølle,

11

11

Nørager Mø lle,

Møl by Enge,
Mariager Kloster,

~r

er
er
er
huse.

deres~~

hvis det er en bebyggelse.
11

11

"

"

11

et areal
eller
bebyggelse.
hvis det er e t areal.
11
11
" en gård
m. m.
11
en gård,
"
"
et bolsted, et hus
etc.
hvis det er en gård,
et bols ted , et hus
etc.
hvis det er e n gård,
et bolsted, et hus
etc.
11

"
en

11

Af pietetshensyn skrives stadig i to ord:
Kongens Bro; Kongens Port; Grevens Høj; Præstens Bro o.s.v.

Foranståend e 11 regler 11 er omtalt for at give topografen en
forståelse af navnekontorets arbejde , og for at stimulere til bedre
og fyldigere navn einds amling, - men husk: if ølge rekognosceringsbestemmels erne skal topografe n indsamle navn e , ikke navnebehandle.
-- ooOoo--

- 20 Stednavneudvalgets autoris erede
foreløbig udkommet for:

"Forteg~aelser

over Stednavne" er ··

Samsø. 1922.
Frederiksborg Amt. 1929.
Sjællands Stednavne. 1932.
Lolland, Falster, Fyn og Bornholm. 1938.
De Sønderjyske Landsdele. 1948.
Vejle Amt. 1951.
Viborg Amt. 1951.
Randers Arnt. 1953.
Ålborg Amt. 1957.
Århus og Skanderborg Amter. 1958.
Ringkøbing Amt. (Foreløbig udgave) 1960.
Færøerne. 1960. (Dansk og Færøsk udgave).
--oOo--

Kilder til dette hefte:
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Kristian Hald: Vore Stednavne.
Aage Houken: Håndborg i danske stednavne .
Steenstrup: De danske Stednavne.
W. Ulrich: Stednavne.
Topoerafisk afdeling.
m.fl.

- "21 Liste over ord, der som forled eller efterled

ind~r

i stednavne.

Forkortelser: glda=gammeldansk; vn=vestnordisk; æda=ældre dansk;
no=norsk.

o

ager (vn. akr.) = dyrke t mark.
al- (glda. athæl) bruges i sammensætninger i betydning "hoved"; det
vigtigste.
al (glda. aluær) =lag af sand; sten m.m. under muldjorden.
bakke (banke) (æda. bakkæ) = jævnt stigende forhøjning i jordsmonnet.
balle (glda. balgh) = skede; svulme. 3 betydninger: jævnt stigende
forhøjning i terrænet; afdeling af landsby; forhøjning langs en strand, revle.
birke (æda. birk) = bevoksning af birk •
. bjerg (glda. biargh) =bakke; forhøjning. Hvor stavelsen danner efterl~d i
bynavne, vil forleddet hyppigt ses at være et gudenavn.
blege (v n •. bleikj a) = k rid t; kalksten; kalk j ord.
bo l) (glda. bo) =hus; gård; bolig; ejendom.
2) (glda. both) =bygning til midlertidigt opholdssted; dels skure til dyr; (svensk) fæbod (en slags sæterhytte).
3) (vn. bui) =person, d~r bor et sted; bonde. Afledt af verbet
bo, jfr. substantivet nabo og personbetegnelser
som fynbo, molbo, vendelbo etc. Herfra er udviklet stednavne; der betegner det område, hvor de
pågældende bor.
4) (glda. bothæ) = grund; klippeskær.
bod: se bo.
borg (glda. burgh) betydning: bakke (uden hensyn til befæstning);
befæstet by; fæstning; hoved- eller kongsgård.
Forled: oftest fællesnavne; ikke personnavne.
Anselige bebyggelser.
bro (vn. bru) = en af træ, sten etc. bygget overgang over vandløb.
brænde (verbum) =brændt; om afsvedet jord.
bråde (glda. broti) = dynge af fællede træer.
bul (bol) (vn. bulr) = træstamme; betydning: noget trindt; i jysl· ;
noget stort, svært, tykt.
bund (vn. botn) = om den inderste del af en fjord eller dal.
bur (vn. bur) = forr å dshus; hytte; lade.
bus: jysk betydning:fjorgammelt, vissent græs.
•
by (vn. byr) afledt af roden i verbet bo = berede; bringe i orden,
specielt til besiddelse og brug. Forled: oftest
fællesnavne; ingen gudenavne; mange landsbynavne.
bæk (vn. bekkr) = mindre vandløb. Forled: plante- og dyrenavne samt
tillægsord. Bebyggelsesnavne.
bøge (glda. bogh) = bevoksning af bøg.
bøl (glda. boli) kan betegne bosted, enkeltgårde, bol, mindre bebyggelser. -bølle på øerne. -bol i Jylland. De fleste
-bøl h ar personnavnB til forled; en del har fællesnavne.
bølling (glda. boling) = beboer.
dige (glda. diki) =grav eller vold (i ældre dansk).
diger (glda. dighær) (adj ektiv) =tyk; stor.
drag (glda. draugh) ~ landtunge, der forbinder en halvø(odde) med
hovedl rrndet.
drup: se torp.
dy (vn. dy) = dynd. jysk: de ·· =mudder.
dys(se) =hob af sten.
~ås = nu oftest en høj eller langstrakt højde.
ege (glda.~ki) =bevoksning af eg.

-

o

o
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espe (æda. asp) = bevoksning af asp; esp.
fald (glda. fal) = samling af agre.
•
far (vn. far) = overfartssted.
fed (vn. fit) = lav landstrækning ved have, især landtunge; smalt
næs.
fjæl (glda. fjall) = udmark; større udyrket s t rækning.
flak (adjektiv) = flad. Som navneord = sandgrund i have t, der ligger t ør ved ebbetid.
flo (vn. floi) =bugt; fjord; sted på hede, mark, mellem klitter og
lignende, hvor vandet bliver stående en stor del af
året.
fæ (vn. fe) =kreatur.
fællæ = sted, hv or man har fældet træerne.
gab (glda. gap) = å bning i gærde, dige eller hegn; hvor en å eller
flod udmund e r.
gade (glda. gata) = gade; jordstykke, der er eller har været indgærd et.
galge (glda. galle) = bøjelig gren; stang.
gevn (glda. ~iafn) i dansk= kløft.
gil (vn. gil) = kløft.
gisl (vn. g{sli) = stav; odde.
grav (glda. graf) = gravede og naturlige fordybninger.
gren (vn. grein) = udløbend e odde.
grib (æda. gribsjord) =et s t ykke jord, som e j er r e bet, og hvoraf
enhver kan tage.
grind (glda. grind) =grus; ledpæl eller lignende.
gryd(e) (glda. gryt) =sten; gryd eform et hulning omgivet af højt
t e rræn.
gyde (glda. giud e ) =revne; smal indhegnet eller inddiget vej.
gård (kendt i middelalderen) kan be tyde: indhegnet område, når gård
er e ndelse i landsbynavne. Indtil 19' årh. var det
kun he rregårde og enke ltgård e , der havde navne. Udflytt ert i dens g~rd e fik efte rhånden navne, der endt e pa -gard.
hage (glda. haki, haka) = fremspringe nde hjørne af en lille halvø.
hald (glda. hal(l)) =klippe (skrænt); skråning.
hale (glda. hali) = landtunge; smal landstrimmel; smalt jordstykke.
hals (glda. hals) =hals; indsnævring.
hammer (vn. hamarr) = sten; stejl klippe; s t e net bakke4
harth (glda) = skov.
has = gærde og ske l, som sættes om en jord, der afsondres fra den
almind8lige fælled til græsning for en sommer.
hat = bakke og fj eldtoppe.
have (glda. haghi) = indhegning; almindeligt efterled i marknavne;
små bebyggelser.
hed (vn. heidr) = hedei på S jælland = skovløst land.
begned (glda. hæghnæth) = indhegnet område.
hjelm (glda. hielm) =hvad, der skærme r, beskytter.
ho (glda. ho) = s kov.
hol (glda. hol) = hul.
hole (glda. holæ) =hule; smalle dybe sænkninger og hulveje.
holk (hulk, hylk(e)) (glda. hulk) =hulning; sænkning i jorden og i
havbund.
holm (æda. holm) = lille ø i å, sø eller hav.
holt (glda) betyder: lille skov, lund. Forled: oftest et fællesnavn,
gern e dyre- e ller plantenavn. Bebyggelser; skove.
I nordsj æ ll 2.~1 d tit afsvække t til -elt(e), -alt.
horn (glda. horn) =hjørne eller fr emspring, særlig om et næs.
hov (vn.hof) ~ tempel; gud~hus.
hoved (æda. hovæth) fremspringende hjørne af skov eller . isoleret
jordstykke.
')
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hulk (plattysk, hok, huk)= høj; brat landtunge; næs; pynt; forbjerg.
hvam (vn. hvammr) = lille dal.
hvarre; jysk betydning = sted i e n strøm, hvor der er en hvirvel;
åbning i en sandkyst eller klitrække.
bælle (glda. hællæ) =flad sten.
høj (glda. betydning ubestemt). Ofte i gravhøjestednavne. Forled:
f ællesnavne og gudenavne, per&On- og marknavne.
Sener e udflytterbebyggelser.
høl (glda. hyl) =dybt sted i et vandhul.
håb (vn. hop) = lille, indelukket vig.
inge (den ældste af dans ke endels er :fra såkaldt 11 urnordisk ingia 11 ) ;
uklar betydning. Forled: mest naturnavne. -inge på
øerne; 4ng i Jylland. Anselige bebyggelser.
jerne (glda. iathær) = kystrand; kant; gærde.

o

o

junge =hængedynd.
jynd = indgår i jysk for en stendysse; jyndovn.
karl = fribonde; voksen mand.
kast (æda. kast) =noget sammenkastet; brændebunke; korndynge; vold;
dige etc.
kil (vn. kill) = smal vig.
kin (glda. kinne)
må ske: revne; sprække; kløft.
kis =grus.
kius (kys) (vn. kjoss) = klø:ft; dal; bugt; vig; hulhed.
klak (æda. clac) =forhøjning; også fiskeplads.
klank (no. klank) = klump.
'
klap (vn. kle ppr) = klump; om grund elle r h olm i havet.
!•
klev (glda. klif) = ste jl bakke.
klov (vn.klof) = kløft; fordybnin g mellem bakker, i gravhøje.
knude =frems prin g på kyst en.
knud(e) (vn. knutr) =hævelse; større forhøjning i terrænet; lille
bakke.
knøs (vn. knauss) = l i lle høj.
kol(d) (vn. kollr) = afrund et bakke .
kold (glda. kald) = sur, fu gt i g j ord.
kors = mærke ved vej kryds, på pynt er eller på str a ndbredde n.
krig (vn. kr{kr) = bøjning; bvgt; krog.
kring (vn. kringr) = indkredset, indhegnet jord.
krog (glda. krak) = krumning; bøj ning af va ndløb, vej etc.
kul (æda. cull).Si~ter i steånavne til kulbrændln g .
kum(b)l (runedansk) = tegn; mærk e .
kvissel (vn.kv{sl) =forgr e ning af vandløb; s ammenløb af to åer.
kær (glda. kiar) = sump.
køb (middelalderlig navnetype) be tyder: købt ej endom. Forled: oftest
personnavn e e ller personbetegne lser; findes næsten
kun i nord s jælland.
købing (glda. køp i ng) = købs tad.
kås (no. kås) = dybt sejlløb mellem banker.
.f:
lej(d) (glda. leid) = jord, der nu ligger brak.
le j e (æda. l eghæ) = liggeplad s for skibe.
lev (german s k) be tyd e r: noge t efte rladt. Forled: oft est mandsnavne;
in gen gudenavne. Anselige bebyggelser.
'l
li (glda. liidh; lith) =høj; skr ånend e side a:f bakke.
lim (vn. lim) = ka lk.
lund (vn. lundr) = lille s k ov. Forled: pers on-, gud e-, dyre- og naturn avn e . Oftest s må bebygge l ser.
løgh (vn. laug ) = vaske va nd; ind går i s tednavne på fugt ige stader.
løkke ( glda. lycke , lykki) = i ndhe gning; i nd går i marknavne, ofte i
l

b e by g~e ls es navn e .

'\
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løse (ubestemt oprindelse) (senere -els e) kan betyde ager; indhegning;
græsgang. Måske beslægtet med verbet lude = hældning; skråning. Mest i Sjælland og i Skåne. Bebyggelsesnavne.
lå (lo) (vn. la)= rende i havbund tæt ved kysten.
lådden (glda. loden) = terræn med buske, stridt, tottet græs eller
.
lignende.
made (glda. math) = eng•
m~ (glda. mær) = grund og sumpet vig.
mar (glda. mar) =hoppe; hest.
mark (glda. mark) = skov; ødemark; beslægtet med latin: margo = rand.
snarere: rydning; måske: grænse. Forled: personnavne; også fællesnavne og tillægsord. Bebyggelser.
medel (æda. mæthæl) =midterst. F.eks. (Melby, t1ejlgård, Melholt).
minde (æda. mynnæ) = smalt indløb til bredere farvand.
mjeld (glda. miald) = flyvesand; sandstrækning.
myr (æda myr) = sumpet strækning; mose.
møgel (glda. mykæl, myklæ) = stor.
nakke (vn. hnakki) =kam; ås eller smalt, højtliggende land, som
strækker sig ud i havet.
nor (glda nor) = vig af havet, der ved en smal åbning forbindes med
dette.
næb (glda. næb) =fremspring; pynt.
næs (vn. nes) =fremspring; næse. Mange -næs navne ender på-ens(e),
-ns eller -s. Forled: dyre- og plantenavne samt
tillægsord; sjældent personnavne. Bebyggelser.
odde (glda. oddæ) = fremspringende spids af land f.eks. ud i havet.
old (æda. oll) = udmark, der ligger til græsning; overdrev.
ore (glda. oræ, wara, wore) = øde strækning; overdrev.
orne (urne) = ore; overdrev; lille isoleret skovstrækning.
os (æda. os) =munding; udløb af et vandløb.
pamp (svensk pamp) = tyksak; stor karl.
pande (glda. pannæ) = fremspringende bakkepartier.
pepel (jysk peppel) afledt af verbet pible = lille bæk.
plet (æda. plet) = enge eller små holme; småøer, mosestykker etc .
pold (æda. pul) = lav forhøjning i terrænet; bevokset plet; tue.
pug(ge) (glda. pugge) = skruptudse; frø.
pynt = fremspring; spids af land.
ram (svensk dialekt ramm) = fugtig eng; sump.
rand (vn. r9nd) =bakkekam: ås.
rav (vn. hrap) = hældning.
rende (glda. rænna) = smalt sejlløb.
rimroe (glda. rimæ) = jordryg; langstrakt forhøjning.
rind (no. rind(e)) = jordryg; høj banke.
rink (vn.rekkr) = kriger.
ris (glda. ris) =kratskov. Ikke så hyppigt i bebyggelsesnavne.
rum (vn~ synes at betyde: åben plads, fremkommet ved rydning.
rup: se torp. Usikre forled . Store gamle landsbynavne.
rød (sjællandsk dialekt) (glda. ruth, rythia) = rydde (ryddet skovgrund). Forled: dels person-,dels fællesnavne.
Bebyggelser.
røgel (glda. rykil) = hob, især dynge af korn; også langstrakt lav
fordybning .
røn (vn.hraun) = en holm el ler lille ø eller en på lavt vand liggende, af store sten dækket grund.
rør (vn. (h)reyrr) = stendynge som grænsemærke; også om stendynge
over oldtidsgrav. Rør = siv.
røse (no. ro(i)s, raus) =dynge af sten; i navne på undersøiske
stendynger; grunde.
rå (glda. rå) = pæl eller stok til forskellig anvendelse; dyrenavnet
rå.
.. _,..

~ -~-
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saks (glda. saks) = sten; klippe.
sal (glda. sal) . måske: en stormands sædegård; måske: hus på en
sæter.
sid (adjektiv) (vn. sittr) = lavtliggende og fugtig, sumpet.
sig (glda. sigh) = mindre lavning, der i fugtige perioder er fyldt
med vand, og hvor jorden derfor er sur.
sind (vn. sinn) = retning; gang; snarest vej i stednavne.
skage (glda. skaghi) = rage frem; odde; fremspring.
skalle (sv. og no. dialekt skalle) = nøgen lyngbakke; øde, ufrugtbar strækning •
. skam (glda. skam(bær)) =kort.
\ skar (glda. skar) = åbning i dige-; revne i jordoverfladen; kløft,
der gennemskærer en bakke ved havet; stejl brink i
klitten.
skarp (vn. skarpr) = indskrumpet; jordbund: ufrugtbar, på grund af
sten og sand i overfladen.
skef (vn. sk{fa) = stok; stav; noget kløvet sigtende til palisadeindhegning eller lignende (byen: Skive).
skern (af verbet skære) = en lokalitets beliggenhed ved et vandløb.
sketh (vn. skeiff) grænse.
skib " (glda. skip)
måske hentydning til skovhugst ved skibsbygning.
skiden (glda. skitæn)~ Bruges i stednavne om ukrudtsbevoksning.
skiver (jysk skjøver) = lille vandløb i enge, uden vand om sommeren; bæk; leje.
skjold (glda. skiold). I stednavne om forhøjninger i terrænet; sted,
der ligger åbent og frit.
skov (glQa. with) betyder skov.
skræ (vn. skra). I stednavne måske : tørt areal; tørt skind; lovbog.
skær (adjektiv~)(æda. ski(æ)r) =ren, klar.
slag (glda. slag(h), slaw) =i dialekt i betydning: fordybning;
sænkning i jordsmonnet; måske: vej.
slet eller slette (glda. bestemt form: slættæn) betydning: fladt
terræn; rydning. Forled: undertiden ord, der forlængst er forsvundet af sproget. Landsbyer.
slettang (afledt af adjektivet slet)= flad strækning; måske: slåning.
smør (æda. smør). Teori om gammel frugtbarhedskultus og ofring; udsættelse a:f fedt eller smør til "de underjordiske"?
snabe (glda. snapi) = spids af ager eller strimmel skov, der strækker sig ind i marken.
snag (no. dialekt: snag) = noget spidst; fremspringende.
sned (glda. snith) = skovlysning.
snæver (glda. snæfuer) = smalning modsat bredning.
sol (glda. sol) = sump; beslægtet med: søle.
sor (glda. sør) = sumpet terræn; beslægtet med sur.
spang (æda spang) = smal bro over vandløb; gangbræt.
spital (æda. spital) = forkortet af hospital, hvoraf ordet spedalsk
er udviklet.
·
stad (vn. st9a) = landingsplads; strandbred.
staf. I stednavne med betydning: stav; skov, hvor man henter gærdestave.
stampe (middelnedertysk stappe) = fangstfælde.
stavn (glda. stafn) = fremspringende højde.
stavre (æda. stauær) = §ærdestav.
sted (glda. stath) er afledt af roden i verbet: stå. Kan betyde: opholdssted; b~sted. Sammensat med personnavne på
øerne, i Sk&; ~ 3 og i østjylland; med fællesnavne og
tillægsord i nord~ og vestjylland. Bebyggelser.
steg (glda. stigh) = pæle, nedrammede i vand.
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stjøvl (støvl, styvl, stivl) (æda. stiøfl). I dialekter: vandingsst ed; gad e kær.
stok (æda. stok) = træstamme.
stolpe: se torp.
s trup: s e torp.
stub (glda. stubbæ) ~ træstub.
stue (glda. s tuwæ, stouæ) = badstue; ovnstu e .
sudde (nyi s landsk suddi) = fugtighed; ælte; søle.
sund (æda. sund) beslægtet med: svømme. Et sted, man kan svømme over .
swarf ~ drejning; svarve: dreje.
svej (glda . swegh) = bøjelig; smidig; krum.
svinning (vn. sviuningr) = afbrændt stræknin g .
sylt (glda. sylt) = saltholdig væske; flad, lav fugtig kyst s trækning.
sæde (glda . sætæ) = opholdssted.
sø {glda . sø, siø, sio. æda. sion, syo, sæ) = indsø; sumpland.
tag (æda. t(h)ag) = langhalm; rør.
tang, sideform til t ange = lang, lav, smal odde, der stikk8r frem
i s øen.
tap (glda. tapp) =fremspring på kystlinie; lille odde. etc .
tavl (glda. tafl) ~ firkantet jordstykke.
tind (æda. tind) = fjeldtop; bakketop.
tjær(n) (no. tjern)
fugtig sted; kær. (sve nsk tja:cn) =dam; lille
sø.
toft (glda), sideform til tomt; senere i be tydning: jordstykke
umiddelbart ved gårde. Forl ed: oftest marknavne;
tit personnavne. Adskill ige byer.
torp (glda. thorp) (rup,
(s)trup, drup, t arp, terp, stolpe) betydning ub e sLemt, måske: land gård. Forled: dels personnavne, kulturnavne, fællesnavne og tillægsord.
Ingen gudenavne. Mindre byer.
tras(e) (svensk trasa) = las; pjalt.
trug (glda. trwgh, tru) = udhulet træstamme; fordybninger i terrænet.
try (æda . thry) = gammel intetkønsf orm af talordet tre.
tun (æda. tun) = ~ærde; (vn. tun) = gårdsplads.
tved (glda. thwet) =skæring; afskæring; rydning; et jordstykke, afgrænset af to vandløb eller ma llem to skovde J .
dyrket j ord, som har uopdy r ks t. land. på sine s i -· r.
Størstede le n find es pa Sjælland og i Vcndsyssc 1
I en række tilfælde er-tved bJe · 0t t~l -sted i QJæJlandske og fynske s tednqv ne . -tved h ar været ~a 
bredt især i egne, hvor -rød har !T18nglet, f. e K"' • ..:.
nord- og østjylland. Fo"'l5t : rlels per s or::1 av r f:-a
før den kristne tid; fællesnavne O:S lsær plant e··
navne. Bebyggelser.
tveng (tving) (æd a. tvænge) = skotvinge; noget indsnævr6t, sma-'- ·.
areal.
tykke (æd a. tycke ) = tæt indre del. af skov.
um (vn. hem, heim)
maske: hjem. Kan bet e gne: gård eller lanu. !.Jl.J;
bygd; befolket omrade. Store landsbyer. Af 250 er
114 sognenavne~ for størst ed elens vedkomme nde i
Jylland.
vad (æda. wath) ~ vadest8d.
wal(l) (vn. v9llr) =græsgang .
vang (glda. wang) = krumning; herfra i betydning: indhegning eller
indhegnet skov.
varp (glda. varp) = (ret til) fiskedræt.
warthæ (vn. vardi) = vard e ; k8 gleformc t stendynge.
vase (glda. vase) = nog8t, d Gr er dannet ved fl8tning; knippe; vikle
nog0t uord0ntligt ~amme n . En stensat dæmning (evt.
med vuj)over fugtig grund.
::J

o

·J

j

l

!
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ved (glda. with) = skov. (Moderne former: -it; -et; -ede).
vejle (vedel) (æda. weil(e)) =vadested; landtunge mellem ø og fastland.
ver (vn. ver) = fangstplads.
vese (glda. wis)
måske: sump; pyt.
vi(ve) (æda. wi) =helligdom; offersted. Ofte vanskelig at holde ud
fra vie = pil og with = skov.
vig (æda. viik) = mindre havbugt.
virke (vn. virki) ~ befæstning.
wisk (oldengelsk) = sump.
viv (afledning af et verbum svarende til vn. v1fa) = dreje; krumning i terrænet.
vrå (glda. wrs) =krog; hjørne.
wærth (oldengelsk weorp) = højtliggende jordstykke, egnet til bebyggelse. (F.eks. Bagsværd).
ø = ø.

Q

ø. I stednavne = lav strækning ved vand.
øl = vandløb; kilde; jfr. jysk øle = lille vandløb.
ør (glda ar) = sandet strandbred.
ør = grus.

APR 1974

TOPOGRAFISK AFDELING

•

o

MIDLERTIDIGE BESTEMMELSER FOR

Forord.
Nærværende bestemmelser fremkommer i forbindelse med organisatorisk
. ()omlægning af de hidtidige navnekontorer, men i øvrigt på et tidspunkt, hvor det ikke er muligt fuldt ud at

oversku~

udviklingen i sted-

navnesagernes behandling ved Geodætisk Institut. Dette er forårsaget
af såvel interne som eksterne forhold, af hvilke ingen forventes at
finde en snarlig løsning.
For så vidt angår behandlingen af danske stednavne går bestr,æbelserne
i retning af, at der på grundlag af de traditionelle navneblokke tilvejebringes udskrifter, der anordnes på en måde, der både tager hensyn
til den stedfundne overgang fra målebordsblade til 4 cm blade som grundkort og til en for databehandling velegnet opdeling af informationerne.

.

r Selve omfanget af arbejdet (ca.

150 000 registrerede stednavne) i re-

lation til den forhåndenværende kapacitet, herunder økonomiske muligheder og datamatiske ressourcer og erfaringer, taler for, at ændringstiden bliver langvarig.
Endeligeregistreringsformer og procedurer vil også blive påvirket af
en påbegyndt overvejelse af en omlægning af Det Grønlandske Stednavneudvalg (GSU) og institutets placering deri samt en forventet etablering
af et selvstændigt Færøsk Stednavneudvalg; sandsynligheden taler også
for en ændret form for arbejdet og registreringen ved Det Danske Sted( 'navneudvalg (SU).
Der er således god grund til at betegne bestemmelserne som midlertidi-
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0
ge, og når de udsendes på nuværende tidspunkt, skylde s det nødvendigheden af netop i en vanskelig og lang overgangsperiode at h ave styr
på udførelsen af i hvert f ald visse mere rutinemæs s ige funktioner.
Samtidig med at være bestemmelser som grundlag for Stednavnekontorets
daglige arbejde, er der også indeholdt forhold, d e r berører Topografisk
Sektion.

I.

Generel t.
l. Fra l FEB 1974 sammenlægges det hidtidige Danske Navnekontor

o

og Det Grønlandske Navnekontor under fællesnavnet
STEDNAVNEKONTORET (SNK)
2. Kontoret sorterer direkte under Topografisk Afdeling og ledes
af en erfaren, alsidigt uddannet topografisk medarbejder med
indgående kendskab til proceduren i forbindelse med rekognoscering og navneindsamling. Øvrige medarbejdere efter behov .

3. Sags- og navnebehandling sker på grundlag af Stednavneudvalgenes principper, som disse kommer til udtryk i publikationsrækken "Fortegnelse over Stednavne

()

l

•

•••••

11

m.fl. og i fornødent

samarbejde med Topografisk Sektion (TS).
Vedrørende Stednavneudvalgenes oprettelse og hidtidige arbejde
henvises til det i bilag la og lb anførte. Formelt varetager Det
Danske Stednavneudvalg fortsat også behandlingen af færøske stednavne, men udviklingen har medført, at den praktiske del af arbejdet finder sted ved Akademiet i T6rshavn.
4. SNK sagsbehandler og registrerer alle indgåede navnesager
i overensstemmelse med i det følgende anførte, og tager i denne forbindelse stilling til, i hvilken fo r m navne kan op-

o

tages på GI kortblade.

5. Sagsbehandlingen sker for hver af de t r e sproggrupper Dansk,
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o
Grønlandsk og Færøsk, for hvilke der gælder separate procedurer.
6. Forhold om fysisk optagelse, placering, skriftstørrelse etc.
er et redaktionelt anliggende og falder uden for SNK

II.

regie~

SNK informationskilder.
l. SNK modtager materiale vedrørende danske stednavne som følger
fra:

·o

a. Topografisk Sektion: De i forbindelse med 4 cm-rekognoscering udarbejdede:
Navneb ilag I med samtlige optagne og udgåede navne.
Navnebilag II (navneliste) med nye og/el. ændrede navne med rekognoscentens kommentarer.
b. Landbrugsministeriet (Matrikeldirektorat et) : Skrivelser om

\

foretagen notering af tinglyste navne.

l

c. De sønderjyske Amtslandinspektører: Skrivelser om tilsvaren-

\

de noteringer i Sønderjylland .

l

·o

d. Officielle eller private kilder , der fremsæt t er supplerende
eller kritiske bemærkninger til navnebehandlingen på GI
kort.
Sammenlignende kildematerialer udgøres af:
St ednavneudvalgets publikationer, (SU)

\

l

l
\

J.P. Trap- Danmark,

(TRAP)

Post- og Telegrafadressebogen,

(PA)

Diverse statisti ske og topografiske publikationer.
2 . SNK modtagne materialer vedrørende grønlandske og færøske

stednavne fra:

o
'

a . Lej l ighed svis e opmålings- og navneindsamlings eksp editioner .
b . Offici ell e e lle r priva te kilder, de r skrif tligt elle r
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o
mundtligt fremsætter supplerende eller kritiske bemærkninger til navnebehandlingen på GI kort.
Sammenlignende kildematerialer udgøres af:
De respektive Stednavneudvalgs publikationer.
Diverse videnskabelige/topografiske og statistiske
publikationer.
III. Arbejdsgrundlag, procedure, registrering.
l. Arbejdsgrundlag.

o

SNK arbejdsgrundlag udgøres primært af det i forbindelse med
rekognoscering hjemtagne materiale - jævnfør pkt. II la og
2a - der tidligst muligt afleveres til SNK.
Dette materiale er resultatet af og udtrykket for rekognoscentens personlige observationer på stedet, i fornødent omfang suppleret og udbygget med information fra lokalt ho·l d
(enkeltpersoner eller myndigheder). Denne information er
afgørende og relevant, fordi den kan omfatte ikke tidligere
indsamlede eller autoriserede navne. Rekognoscenten hjemta-

o

ger den uanset om den er i uoverensstemmelse med det, der
måtte fremgå af udleverede arbejdsgrundlag, idet der i denne f orbindelse forudsættes, at han i sine kommentarer er realistisk og kildekritisk indstillet.
Kommentarerne tillægges overordentlig stor vægt, da de gør
det muligt for SNK i sine registreringer at notere GI observationer og tidspunkter for disse; for nyere navnes vedkommende kan kommentarerne desuden yde et bidrag til at fastslå deres oprindelse.
Ændringer, som SNK måtte foretage - jævnfør efterfølgende

o

pkt. 2 - motiveres, hvilket har til formål at rekognoscenten ikke opfatter rettelser som en desavouering og forledes
til at betragte s it arbejde som mindre betydningsfuldt.
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o

2 . Procedure .
2. 1 . :Danmark.
2.1 .1. SNK procedure omfatter gennemgang og vurdering af arbejdsgrundlaget , herunder sammenligning med øvrigt kildemateriale - jævnfør II l (b .-e . ) - og beslutning om endelig
fo r m og stavemåde .
Beslutningen anføres på Navnebilag II (bil ag 2) som følger:

o

a . Hvor den e r identisk med det hjemtagne navn, markeres
dette med + .
b. Hvor den afviger fra det hjemtagne navn , markeres dette med -.
c. Den ønskede form tilføjes af SNK med evt . kommentarer,
idet navneli sten samtidig s uppleres med stednavne og
stednavneændringer , der er indløbet fra anden side og
som skønnes at have indflydelse på navneredaktionen.
2 .1. 2 . Når SNK beslutning m. v . er anført på N.avnebilag II , returneres dette til TS til foransta l tning sammen med øv-

o

r i gt derfra modtaget navnemateriale .
I konsekvens af ovenstående påhviler det TS - foruden ansvaret for navneredaktionen - også at sikre korr ekt udvalg og overførsel i over ensstemmelse med såvel SU-ret-

l

i

skrivningsregl er som generel nutidig retskrivning og de

l

i afdelingsbefaling nr. 1/1968 påpegede forhold for de

l
l
l

stednavne, der ikke er optaget til behandling på N.avne-

l

l

bilag II .

l

\

2 . 2 . Grønland og Færøe'rne.

o

Proceduren indskrænkes her til en sammenligning mellem de
hjemtagne og de autoriserede navne (de i det grønlandske
navnearkiv/færøske navneblokke a llerede optagne navne), idet
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o

alene sådanne må optages på kortet. Forslag til nødvendig
autorisering af indsamlede navne foranlediges af TOP fremsendt til de respektive stednavneudvalg (autoriteter).

3. Registrering.
3 .1. Danmark (hidtidige system).
Registrering af behandlede og besluttede navneformer er
hidtil sket ved indføring i
a. Navneblok.

o

Systemet indførtes i 1901 og består af en blok for hvert
MB (i alt 910).

Hver blok rummer et antal navnesedler, en for hvert navn
med oplysning om stavemåde, genstandsbetegneiset kildeangivelse, placering (geografisk og administrativ) og skriftgruppe, samt senere tilgåede oplysninger (tinglysninger
etc.).
b . Arkivblade.
Visuelt supplement til blokkene, d.v.s. MB der ud over de

o

trykte navne har fået påført håndskrevne oplysninger om
supplementer/rettelser . Hvert blad er f orsynet med et lokalt referencenet.
c. Kartotek .
Alfabetisk på landsbasis af hensyn til visse eksterne ser-

\

l

vicefunktioner . Oprindeligt lister i springbind, men se-

l

nere overført til kartotekskort .

l

l
l

l

l

I forbindelse med en tidligere forsøgsvis omlægning til
4 cm kartotekskort blev sidstnævnte dog i midten af 60 'erne ove rladt til SU.

o·

3. 2. Danmark ( f remtidig regi s trering) .
Den fremtidige regi s t rering a f dans ke stednavne , f or hv ilken re tningsli nier er anført nedenf or, ad skill er sig i pr i n-
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o

cippet fra den hidtidige på følgende punkter:
-Registreringen omfatteralenenavne 1 der er optaget/evt.
vil kunne optages på GI kor tblade. Der registreres således i kke længere med henblik på udførelse af servicefunktioner af mere generel art.
- Registreringen baseres på 4 cm bladinddeling.
- Registreringen tager sigte på en evt. senere overgang til
EDB.

o

Registreringen udføres i øvrigt som følger:
a. 4 cm kartotek (bladvis).
Baseret på eksisterende materiale fra navneblokkene, suppleret med inJormationer fra rekognoscering, tinglysning
m.v.
b. Landsarkiv (alfabetisk indordnet).
Etableres ved gennemslag af de under pkt. a. nævnte
kort; vedligeholdes tilsvarende.
c. Arkiv-rettelsesblad.
Et blad af det til enhver tid

o

gældend~

grundkort (nuvær.

4 cm), suppleret med UTM-net til brug ved evt. EDB.

3-3· Grønland.
Registreringen omfatter
a. Navnekartotek, opdelt efter breddegrader, med angivelse
af navne, objektbetegnelse, baggrund for navnet og registreringsnummer.
b. Oversigtskort med navnets registreringsnummer.
c. Alfabetisk kartotek (for hele Grønland).

3.4. Færøerne.

o

Registreringen omfatter
a. Navneblokke (som de danske).
b. Arkiv-rettelsesblade (MB).
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o

Omlægning af de under pkt. 3.3. og 3.4. nævnte registreringer kan jævnfør forordet først blive aktuel i forbindelse med omlægningen af områdernes overordnede navnebehandling.

3.5. Databehandling.
Databehandling er endnu kun under forberedende overvejelse,
men for så vidt angår danske stednavne (pkt. 3.2.) - aktualiseret i forbindelse med udarbejdelse af nyt l cm kort

o

(kode 4.0.1.) - vil der i samarbejde mellem SNK, UPK og TS
blive tllstr.æbt tilvejebragt en tidssvarende model for

~'

og 4 cm kortene.
For det grønlandske og færøske navnemateriale g.ælder det
under pkt. 3.4. anførte, idet iværksættelse af databehandling under alle omstændigheder først vil

ku~e

påbegyndes,

når der foreligger realiteter fra de danske områder.

o

o

T. Wenzel-Petersen

2

Bilag l.a.

o
DET: DANSKE STEDNAVNEUDVALG (SU)

der er oprettet i 1910 har til opgave at lede en indsamling af oplysninger om stednavnenes former, samt udgive en fortegnelse over den skrivemåde, der bør fastslås for alle praktisk
vigtigere navne. I udvalget er institutet repDæsenteret ved to

med~

lemmer (direktør og chef for topografisk afdeling).
Stednavneudvalget undersøger hvert enkelt navn's sprog( 'lige og historiske baggrund og har på denne måde ændret adskillige
indgroede navneformer - men har i dette arbejde set sig nødsaget til
at gå varsomt frem, idet opgaven til tider afstedkommer konflikter
mellem det tilvante på egnen ("daglig tale") og SU's videnskabeligt
betingede afgørelse - et problem som de fleste rekognoscenter er bekendt

med~

SU's afgørelser autoriseres af kulturministeriet (tidl.
statsministeriet) og er publiceret i en række hefter som "Forteg-

c

nelse over Stednavne".
Den autoriserede stavemåde skal til enhver tid respekteres af statsinstitutioner, herunder SNK (stednavnekontoret), hvorfor helt ekstraordinære forhold må foreligge, før en afvigelse
kan forekomme; dette sker ved forelæggelse i afdelingen, subsidiært SU.

Bilag l.b.

o
DET GRØNLANDSKE STEDNAVNEUDVALG (GSU)

Den langt overvejende del af de grønlandske stednavne
er i årenes løb blevet indsamlet eller

11

opfundet 11 af forskellige eks-

peditioner til området, og de er ofte blevet publiceret første gang
i tilfældige beretninger eller rapporter med en ofte snæver interessekreds. Tilsvarende blev det i forbindelse med den første opsendelse af opmålingsekspeditioner fra GI pålagt medarbejderne, side( 'ordnet med det egentlige opmålingsarbejde, også at indsamle navnemateriale til de kommende kort. Arbejdet blev i princippet tilrettelagt på samme måde som i det øvrige Danmark.
Situationen med de mange, ofte forskelligartede og modstridende navneformer samt den manglende koordinering af procedurerne blev i det lange løb ganske uholdbar, hvorfor der i 1934 blev
nedsat et Grønlandsk Stednavneudvalg (GSU), jævnfør bekendtgørelse.
GI har to repnæsentanter i udvalget.
Det første arbejde måtte bestå i at samle alle eksisterende navne( ' lister og ekspeditionsrapporter m.v. og gennem kontakt med indsamlerne søge at finde frem til baggrunden for de anvendte navneformer.
Dette og andre sekretariatsarbejder for GSU blev indledt ved GI, idet
der blev tilknyttet medarbejdere med kendskab til det grønlands ke
sprog.
Efterhånden som et område (en breddegrad) var gennemgået
og bearbejdet, blev materialet - i form af et efter breddegrader
(separat for øst- og vestkysten) anlagt kartotek (kartotekskort med
navn, nummer, objekt, baggrund) samt et oversigtskort med navnets

~ nummer - sendt til godkendel se (autorisation) ved GSU. Senere er der
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tilvejebragt et alfabetisk kartotek over hele Grønland.
Proceduren i forbindelse med navngivning i Grønland er i
dag den, at institutioner eller enkeltpersoner, der føler behov for
at foreslå et objekt navngivet, indsender et specielt ansøgningsskema herom. Dette skema stiles til GSU, der -henset til at sekretariatsfunktioner og kildematerialer indtil videre fortsat beror ved
GI - oversender det dertil for at få oplyst, om den foreslåede navneform allerede findes og om det foreslåede pbjekt i øvrigt er ube-

c

nævnt. På grundlag af besvarelsen og forslagsstillerens motivering
for navnet, tager GSU derefter på et møde eller ved rundsendelse
til medlemmer stilling til forslaget. Afgørelsen meddeles forslagsstilleren og interesserede parter.

o

o

