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Disposition: 
 
 

1. Stednavne som kommunikation. 

2. Stednavne og kommunikationsmåder. 

3. Stednavne der betegner færdselsårer. 

4. Hvordan man kan anvende stednavne i 
samfærdselsforskningen – 2 eksempler. 

 
 



OH 1 

 

Stednavne som mentalt landkort: ’Søgård’ foran sin sø; ’Sønæs’ bagved. 



OH 2 

 

 

- Skjern, opr. ånavn: -n afledning af adj. skær ’ren, klar’ > 
’Den rene’. 

 

- Søgård, gårdnavnetype: sammensat af sø + gård > 
’Gården ved søen’. 

 

- Roskilde: sammensat af gen. af mandsnavnet Rōir + 
og kilde > ’Kilden der hører under Rōir’. 

 

- Svogerslev: Sammensat af gen. af mandsnavnet 
Swavar (< SwabahariaR ’kriger fra Svaben’) + lev 
’arvegods’ > ’Swavars arvegods’. 

 

- Dødkunte, marknavn: sammensat af død + kunte 
’vagina, kusse’ > … 
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Billede af mosen Dødkunte. Hvad sigter navnet mon til? 
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Hvorfor anvende stednavne kommunikations-
forskningen? 
 
 

- Vi ved forholdsvis lidt om tidligere tiders vejforløb 
og kommunikationsmåder.  

 

- Først detaljerede kort på slutningen af 1700-tallet. 

 

- Arkæologiske udgravninger vores sikreste metode, 
men dyrt! 

 

- Billigere alternativ er at gennemgå 
stednavnematerialet 

 



OH 5 
Stednavne hvad er det? 
 
 

- Forskellige typer af stednavnedannelser:  

 

- Sammensat stednavn (fx Broeng):  

• a) et hovedled der angiver lokalitetens art (eng), 

og 

• b) et beskriverled (bro) der karakteriserer 

lokaliteten ud fra hvad navngiveren fandt værd at 

bemærke ved netop dette stednavn. 

 

- Usammensat, fx Vad. Hér angives kun lokalitetens art. 

NB! Et usammensat navn kan godt være dannet af et 

sammensat ord, fx Adelvej . 

 

- Afledning, fx Kolding, af glda. kald ’kold’ + ung  

 > ’Den kolde’ (opr. fjordnavn). 
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Kort over Skuldelev sogn og omegn. 



OH 7 

 

 

 

Eks. 1.: Færdselsbetegnende og -beskrivende 
stednavne i Skuldelev sogn. 

 

- Færdselsbetegnende stednavne i Skuldelev sogn (26) 

a) Veje (9) 

-vej:        (4: Dalbyvejen, O, + Herredsvejen, O, +;  Møllevej, S, +;  

Selsøvej, S, +) 

-sti:         (2: Høvedsstien, S, (÷); Kirkestien, S, (÷)) 

-stræde: (2: Loppestrædet, S, (÷); Syltebøttestræde, S, (÷)) 

-kætte:   (1: Lille Fårekætten, O, ?)  
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Kortbilag til stednavneoptegnelse fra Skuldelev sogn. Bemærk de 
to indtegnede stier, nr. 8 og 9, se også disse på næste bilag, OH 9. 
(Fra: Stednavneudvalgets stednavneoptegnelse 1921-22) 
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Side fra tekstbilag til stednavneoptegnelse fra Skuldelev s. 
(Stednavneudvalgets stednavneoptegnelse 1921-22) 
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b) Broer, vadesteder, m.m. (13) 

-bro: (8: Buskebjerg Bro, T, +; Børreholmsbro, S, ÷; Fjællebro, 

S, +; Lundebro, S, ÷; Onsvedbroen, S, +; Præsteled 

Bro, S, +; Stokkebro, S, + Tørslevbroen, S, +) 

-(anløbs)bro: (2: Skuldelev Anløbsbro, S, (+); Torpbroen, T, 

(+)) 

-kås: (1: Bjernekås, S, ÷) 

-vad: (2: Bjernevad, S, ÷; Sænkevad, S, ÷) 

 

 

c) Led, låger, m.m. (4) 

-led: (4: Lundeled, S, ÷; Præsteled, S, ÷; Præsteleddet, S, (÷); 

Svummeled, S, ÷) 
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- Færdselsbeskrivende stednavne (10) 

• Brostykker, S, + 

• Brødlænde, S, +,  

• Gadeager /-stykker, O, ?,  

• Ledager, S, + 

• Ledenge, T, + 

• Spangsagre/-ås, S, + 

• Spangsgærde, S, + 

• Stisagre, O, ÷,  

• Stistykker, S, +,  

• Stætteager, S, ÷ 
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Kort over Nybro og området nord for. 



OH 13 

 
 
Samme kortudsnit, men kun med de vigtigste stednavne indtegnet. 
Hovedlandevejen løber over Nybro. Navnet i sig selv indikerer at denne 
bro er efterfølgeren for en ældre af slagsen. 
De to navne på Spanghøj indikerer at der har været en gangbro i 
området. De to navne Bi-lidt og Snur-om er såkaldte imperativiske 
navne, en navnedannelsestype der tit bruges om kronavne. Af de to har 
kun Snur-om officielt haft udskænkningstilladelse. 
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Nærbillede af den sydlige Spanghøj (nederst i venstre hjørne). Krydset 
markerer vikingetidsbroens omtrentlige fundsted (fundet i 1998). 
Bemærk højdekurvens forløb syd for broen og øst Spanghøj – kunne 
være resterne af en gammel vej.  
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Matrikelkort (u. år). Udsnit af ’Søviggaards Mark’. Bemærk at der helt 
mangler færdselsspor mellem Heltoftgård og Søvigbæk. 
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Udsnit fra Videnskabernes Selskabs Conceptkort fra 1798-
1800. Bemærk vejforløbet fra Vittarp til Heltoft. 
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Akkumulering af data:  
Muligt alternativt vejforløb over Søvigbæk. De to Spanghøje synes at 
referere til den sidste udnyttelse af et ældre kendt vejforløb som 
vikingetidsbroen muligvis er den tidligste eksponent for. 
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Konklusion: 

 

Kan stednavne bruges som kilde til belysningen af 
tidligere tiders kommunikationsmåder? 

 

- Ja!, men… 

 

 

- Materialet skal behandles med forsigtighed, idet: 

• stednavneelementer der indikerer 

kommunikationsmåder har ofte flere betydninger 

• man skal være klar over at stednavne normalt kun 

giver ’punktvise nedslag’, dvs. at fx færdselsårers 

forløb kun angives i kortere afsnit 
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Hvor stammer kilderne fra? 

- Afdeling for Navneforsknings topografiske samling 

- Afdeling for Navneforsknings indberetningsarkiv  

- Landbohistorisk Selskabs Adkomstregistrering. 

 

 

 

To bøger: 

- Bent Jørgensen: Stednavne og samfærdselshistorie. 

Navnestudier 18. Kbh, 1979. 

- Bente Holmberg: Stednavne som kulturhistorisk kilde. 

En samfærdselshistorisk undersøgelse. Navnestudier 

19. Kbh, 1980. 

 


