
Kan den historiske Viden om vore Sted
navnes Oprindelse have praktisk Betydning 

for Landmændene? 
Af Fr. Hjort. 

De videnskabelige Undersøgelser og Forskninger 
i vort Land er ofte og paa mange Omraader kommet 
det praktiske Liv og Arbejde til Hjælp. Paa samme 
Maade er det ikke. udelukket, at det Arbejde, vore 
historiske Samfund udretter, ogsaa kan komme det 
praktiske Liv til Nytte. 

Ingen vil nu nægte, at Teorien om de landØkonomiske Proble
mer, som de i den nyere T.i.d er blevne docerede gennem Land
bohØjskolen og de mange Landboskoler rundt om i vort Land, 
har haft og endnu har en mægtig Betydning for det praktiske 
Landbrugs store og heldige Udvikling gennem de sidste Par 
Menneskealdre. 

Et lille Bidrag i samme gode Retning mener jeg, Landmæn
dene i vore Dage kan have af at fØlge og forst.aa det Arbejde, 
som den historiske Forskning i den nyere Tid har udrettet ved 
UndersØgelsen og Granskningen af vore gamle Stednavnes Op
rindelse og Udbredelse . 

.Det gælder jo om at være vaagen og dygtiggØre sig, hver i sin 
Gerning, baade for, om det er muligt, at undgaa Modgang og Be
kymringer, ligesoon ogsaa, dersom man alligevel kommer ind i 
Besværligheder, da paa lempeligste Maade atter at komme ud 
derfra. 

Den ulykkelige, store Krise, som alle Landbrugere her hjemme 
a lt nu i længere Tid har kæmpet med, er i det væsentligste for
aarsaget af de meget stæi~~t faldende Priser paa Landbrugets 
Produkter, der atter i nogen Maade er foranlediget af Kriser i de 
Lande, vi sælger ti l. Men naar Krisen her hjemme er gaaet saa 
dybt, som den er, og har faaet saa stor Udbredelse, som den har, 
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saa kan man ikke nægte, at en meget stor Del af Landmændene i 
nogen Maade ogsaa selv har nogen Skyld i Kalamiteterne. 

Jeg ser bort fra, at mange har kØbt deres Ejendomme for 
dyrt, n a ar THlen er om Brug paa længere Sigt; dog var det maa
ske ikke for dyrt i det Øjeblik, Handelen afsluttedes. Men naar 
mange KØb af Landejendomme baade fØr og efter Krigen, fØr, . 
under og efter HØjkonjunkturerne, er sket til for hØ.i Pris, saa 
ligger det i overmaade mange Tilfælde deri, at en meget stor 
Procentdel af de kØbende Landmænd li.der af en manglende 
Evne til paa betryggende Maade at kunne bedØmme en Land
ejendom til dens virkelige Værdi som Brugsejendom. Jeg tænker 
her ikke paa de Ejendomme, som af en eller anden Grund særlig 
egner sig for "Handel og Vandel", men Ejendomme, som man 
tænker paa at beholde for KØberen og hans Efterslægt gennem 
Genemtioner. For saadanne Ejendomme har det ikke alene over
maade meget at sige, hvilken Kultur Jorden befinder sig i i Øje
blikket, men det betyder ogsaa meget, hvilke Betingelser der er 
tilstede for, at Kulturarbejdet, der nu og senere udfØres, med 
noget Haab kan ventes at vi lle lykkes og bære Frugt. En Hoved
betingelse for, at dette kan ske inden ·for en ri:t:nelig Tidsfrist og 
uden altfor store Udgifter og meget Arbejde, vil være at sØge i 
Jordbundsforholdene. Navnlig har det stor Betydning at vide, 
om Undergrunden er Ler, Sand eller Tørv m. v., og endnu støræ 
Betydning har det at vide, hvor dybt et Lag af Muld (gl. Kultur
jord, formuldede Planterester) der ligger ovenpaa den raa Jord. 
- 'Det vil, især for store og udstrakte Arealers Vedkommende, 
ofte være baade besværligt og meget bekosteligt at faa disse For
hold betryggende undersøgt, - og det tager Tid. 

Her paa dette Punkt er det, jeg mener, at Historien i nogen 
Maade kan komme den unge og uerfarne Landmand til Hjælp 
med Oplysninger, der vil lette ham BedØmmelsen og UndersØ
gelsen af den paagældende Landejendom. 

Sagen er nemlig den, som iØvrigt li·gger lige for, at jo længere 
en Landejendom har været dyrket paa kulturmæssig Maade, desto 
dybere bliver Muldlaget, og dermed des rigere bliver Jorden paa 
tilgængelige og letoplØs·elige Plantenæringsstoffer, hvilket betin
ger de store Afgrøder. - I nogen Maade kan vel disse Plante
næringsstoffer tilfØres Jorden ad kunstig Vej, ved GØdskning med 
Stald- og KunstgØdning, men det koster baade Penge og Ar·bejde. 

11" 
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Heraf fØlger, at jo dybere Muldlaget er, desto værdifuldere og 
formaalstjenligere vil Landejendommen være under iØvrigt lige 
Forhold til andre Sider. 

Det har taget umaadelig lang Tid under Fortidens primitive 
Landbrug at faa dannet et nogenlunde tilfredsstillende Muldlag. 
Det gaar meget raskere nu under de fremskredne Kulturformer 
og Driftssystemer. Men ikke desto mindre finder vi dog endnu i 
vore Dage Jorder, som man ved har været drevne i flere Hun
drede Aar, men hvor der desuagtet kun er meget lidt Muld, endog 
maaske saa lidt, at Muldlaget slet ikke l"an maales, men man maa 
nØjes med at betegne det paa den Maade, at man siger, at Plov
furen ( Plovfurens Dybde) er "muldblandet" ; og dersom Mulden, 
der findes i Plovfurens Dybde, kun udgØr en lille Procentdel af 
hele Massen, betegner man det ved at sige om Jorden, at den er 

"bal"". 
Af disse forskellige Oplysninger vil man i nogen Maade kunne 

slutte sig til, om man kan vente, at Jorden vil kunne give 5 a 10 · 
Fold, eller om man maaske endogsaa kan haabe paa indtil 20, 
j.a 30 Fold! 

Hvor skal man nu paa .Porhaand kunne vide, om der paa en 
ukendt Egn findes mere eller mindre "bar" Jord, eller om der 
muligvis er Grund til at vente et ret betydeligt og udbredt Muld
lag? - Det sidste vil man have et begrundet Haab om at finde, 
hvis Jorderne har været beboet og dyrket fra de ældste Tider, 
flere Tusinder af Aar. Derimod vil man sjældent eller aldrig 
finde videre Mulddybde i Egne, hvor Jorden først sent op i Tiden 
er taget i Brug af Landmænd, sa•aledes som det bl. a. er Tilfældet 
i alle Skovegne. 

Hvorvidt Ejendommen rettest bØr henregnes til den ene eller 
anden Kategori, vil ofte være vanskeligt at afgøre for den ueu
farne og paa Egnen ukendte Landmand. Til Hjælp ved BedØm
melsen af disse Forhold vil man ofte kunne finde et let og ud
mær-ket Hjælpemiddel i vore gamle Stednavne, i Navnene paa 
vore Landsbyer, Gaarde og Huse m. v. - Sagen er, at v .idenska
ben gennem lange Undersø.gelser er kommen til · det Resultat, 9-t 
man gennem de forskellige Tidsperioder har brugt særlige Nav
neformer, som i det væsentlige hØrer den paagældende Periode 
til, og som væsentlig adskiller sig fra den paafØl·gende, der atter 
er ulig den nyere Tid og saaledes fremdeles. 
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De ældste Stednavne her hjemme, som ogsaa i nog,Je af vore 
Nabolande, har Endelsen - inge (Eks . Verninge, Veflinge). Man 
ved ikke rigtig, hvad disse Navne betyder; Videnskaben er ikke 
helt enig derom; men Byer med disse Navne er meget gamle, 
maaske op til 6 a 8000 Aar! 

Betydelig yngre er Bynavne med Endelsen - lev (Eks. Haars
lev, Balslev), der antages at have sin Opr.indelse fra Tiden fØr 
Begynde.lsen af Folkevandringstiden ( altsaa fØr Kristi FØdsel), 
hvilket vil sige, at de er mindst 2 a 3000 A.ar gl. Jevnaldrende 
med disse Byer mener man at være Stednavne med :Endelsen 
- løse (Eks. Stenløse, Barløse). 

Noget yngre • end de her nævnte, men dog sikkert omkring 
1500 a 2000 Aar, skulde saa fØlge Stednavne med Endelsen - sted 
og - stad (Eks . SØllested, Langsted, Ørsted) og - um (Eks. 
Dalum, Sanderum, Hessum) . 

Op imod den historiske Tid, men dog forud for Vikingetiden, 
fremstaar der en meget talrig Samling af Stednavne, nemlig de, 
der har Endelsen - by Eks. Aaby, Broby) og - tofte (Eks. Flens
tofte, Vedtofte). Disse Byer her hjemme, ved man, er ældre end 
Vikingetiden; thi da de Danske erobrede England og Nord
Frankrig og slog sig ned her i Byer, gav de disse Steder Navne, 
som endte paa - by og - tofte, og derfor ma·a man antage, at de 
var vant til at benytte disse Navne i deres Fædreland. Og disse 
gamle Navne i England og Nordfrankrig eksisterer endnu den 
Dag i Dag - som Minder om de gl. "Normanner". Imedens vi ei· 
ved Omtalen af Navne med Endelsen - by, skal det dog bemær
kes, at der ogsaa inden for den Klasse kan findes helt nye Loka
liteter, som vi kender det fra vor egen Tid i de den Dag i Dag 
opstaaende Byer omkr.ing de fleste Jernbanestationer, der oftest 
ender paa den eller den - Stationsby. Endvidere kan man ogsaa 
midt inde i en gammel Skovegn ofte finde Stednavne med Endel
sen - by, saaledes f. Eks. i Vissenbjerg Sogn, hvor vi træffer paa 
"Skovsby", og i Ubberud Sogn, hvor "Radby" ligger. - Dette 
hænger sammen med, at disse Stednavne har en Naturlokalitet 
til Ophav, og at det oprindelige Navn godt kan staa alene og an
tagelig fØrst senere hen, n a ar · Indbyggerne er bleven flere, har 
faaet Endelsen - "by" hæftet til; ligesom man ofte ser, at denne 
Endelse igen kan falde bort, som vi bl. a . træffer det i "Næsby" 
i Sandager Sogn, der nu i vore Dage som Regel alene benævnes 
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"Næs"; og det samme er Tilfældet med "Ham·e" i Tanderup Sogn, 
som tidligere hed "Haarby" o. s. v. Saadanne Ting maa nærmere 
overvejes og undersØges. 

Langt yngre end de her omtalte gamle Stednavne er de Byer 
med Endelsen - rup, --torp, - ager, - mark, - bØlle, - holt, 
- rØd, - brænde, o. s. v. De fleste af disse Navne har i sig nogen 
Forbindelse med Skov og hentyder derfor til, at de er opstaaede 
ved Rydning af gammel Skov. De fleste af de her sidst nævnte 
Stednavne er næppe meget over l 000 A ar gamle, flere af dem 
sikkert b.etydelig yngre. Derfor kan man ikke vente i Alminde
lighed at finde noget videre dybt Muldlag i Jordlaget, der omgiver 
disse Byer. Som Regel vil man derimod have mest Udsigt til at 
finde mere eller mindre "bar" Jord. - De11imod har man Grund 
til at tro, at der i og omkring de gamle Byer, som man ved er 
æ ldre end Vikingetiden, kan findes et ret betydeligt Muldlag, 
stundom helt op til baade en og to Alen. Men ligesom man endnu 
ofte finder nyere Stednavne som nære Naboer til de gamle By
Navne, saaledes kan vi ogsaa endnu i vore Dage finde "bar Jord" 
ret nær opad de gamle Byer. 

Dette hænger sammen med, at man i gamle Dage kun dyrkede 
meget. smaa Arealer, det meste fik Lov at ligge hen til Græs og 
Skov, som fØrst langt op i Tiderne efterhaanden er bleven op
dyrket, hvorfor P lovfuren endnu kun er naaet til at blive blan
det med mere eller mindre Muld, hvilket især er Tilfældet i de 
til de gamle Byer hØrende "Udlodder" og "Udmarker". 

Ved nu at tænke lidt nærmere over disse Forhold vil man 
forstaa, at et vist Maal af Kendskab hertil ikke vi l være uden 
Betydning, naar man kØber sig en Landejendom, som man tæn
ker paa at dyrke og med sin Familie leve af. 

For "Historisk Samfund"s Medlemmer vil det sikkert have 
nogen Interesse at betragte det her medfØlgende Kort over en 
Del af Fyn. Ved at se nØjere efter vil man finde det ejendomme
lige Forho.ld , at store Dele af det indre af Fyn fØrst meget sent 
er blevet befolket og beboet og dermed opdyrket, hvilket Sted" 
navnene noksom aabenbarer for os . . Dersom vi nu tænker os 
kommende nordØstfra og paa Vej hen imod Harritslev Syd for 
Bogense og fØlger den paa Kortet fuldt optrukne rØde Streg og 
gaar imod SydØst og stadig fØlger Stregen, vil man finde, at vi 
hele Tiden, lige til vi naar helt rundt til Baaring i Vest, stadig 
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vil finde en Mængde gamle Stednavne paa vor venstre Haand, 
medens vi paa den hØjre Side kun finder udelukkende yngre og 
helt unge Stednavne, der noksom fortæller os, at der her har 
ligget en mægtig stor .Skov, som fØrst er bleven ryddet og delvis 
opdyrket i den historiske Tid. - Gaar vi nu et Stykke ind i denne 
gamle Urskov og f. Eks. begynder ved Elvedgaard og fØlger den 
rødstiplede Linie sydom Glamsbjerg og helt vundt, til vi atter 
fra Vest naar Elvedgaard, saa vil vi have indkredset et meget 
stort Areal, hvor Skoven endnu i nogen Maade behersker hele 
Egnen, og alle Stednavne, uden Undtagelse, som vi her støder paa 
indenfor Kredsen, er af de aller yngste, ligesom al Jorden er mere 
.eller mindre "bar". 

Ved nærmere Eftersyn vil man finde, at alle Kirkebyerne, 
ligesom skyer og flyer fra denne store Urskov, thi selv om store 
Dele af en halv Snes Sogne har det 'fi(este, undertiden op til 9/w 
af deres Areal liggende inde i Skoven, saa ligger Kirkebyerne 
længst muligt i den yderste Ende af Sognet, borte fra den store 
Skov.1 

). 

Kun et eneste Sogn, det største af alle fynske Sogne, nemlig 
Vissenbjerg, ligger helt inde i den store Skov, med sin Kirke midt 
i det runde Sogn, der ved sin Form og Beliggenhed helt adskiller 
sig fra alle andre af Egnens Sogne, som er mer eller mindre lang
trukne. -

Der ligger lige uden om Vissenbjerg Sogn 6 Kirker, betegnet 
paa Kortet med hver et X. men de er alle helt nye - hØjst 
ca. 60 Aar gamle, byggede for at raade Bod paa de fØr nævnte 
uheldige Forhold, at Sognekirkerne ligger i den yderste Spids af 
Sognet. 

Denne mægtige Storskov, som har strakt sig fra Odense til 
Gelsted og fra Bogense til Verninge og Køng, har i Datiden været 
en mægtig Gene for Forbindelsen mellem Landsdelene, navnlig 
naar henses til de primitive Samfærdselsmidler. - Paa den Tid 

1 ) Landets store Skove var oprindelig Kongens (eller Kronens), men 
ifølge Saxo solgte Svend Tveskæg Skovene for at skaffe sig en Løse
sum til Udkøbelse af sit Fangenskab, og Skovene købtes da af 
private Familier i Jylland og saaledes sagtens ogsaa her paa Fyn, 
der som Regel betragtedes som hørende sammen med Jylland. -
Lignende Beretning bekræftedes ogsaa af Svend Aagesim. Øst for 
Store Bælt gjorde andre Regler sig gældende angaaende Ejendoms
retten til de store Skove. 
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var Vandet ingen Hindring for Trafiken, tværtimod, dette var 
netop Oldtidsfolkenes rette Element. Derimod . skyede man de 
store Skove, mosede og bakkede Landskaber, hvor det var saa 
besværligt at komme frem ad de daarlige Veje, man da havde, og 
med daarlige Vogne. Men særlig de store Skove næ rede man 
Respekt for, efter som disse som Regel kun var befolket med 
Stimænd og Røvere.2 ) Dette var Anledningen til, a t man kaldte den 
her omhandlede Skov for "Røverskoven", af h vilken der endnu er 
en saaledes betegnet Rest tilbage midt i Vissenbjerg Sogn (paa 
Kortet betegnet med en rØd O). Disse Røverbander, som huserede 
i de store Skove, blev sta dig forøgede og fornyede ved Tilgang fra 
Landets forskellige Domstole, der henviste Forbryderne enten til 
~Øen eller til de store Skove, der var den Tids Straffeanstalter.3 ) 

Det va r selvfØlgelig meget ubehageligt for de Rejsende paa den 
Tid, om de var n Ødt til at lægge Vej en gennem denne sto re Skov, 
hvor man · va r udsat for at blive udplyndret og lemlæstet eller 
maaske s iaaet h elt til dØde a f Røverbanderne (hvorom der paa 
Egnen lever mange Fortællinger). Derfor undgik de Rejsende, 
som kom Østfra og skulde over Odense til J ylland, mest muligt 
Skoven. Dette kund e ske ved at lægge Vejen over Bellinge, Ve r
ninge og KØng ( KjØinge) til Asnæs, eller der hvor Assens nu 
ligger, og saa derfra til SØs naa over til SØnderjylland. 

Men skulde man til NØrrejyi.land, var denn e Vej for lang, 
hvorfor man da hellere tog fr a Næs byhoved over Broby og Vi
gerslev til Elvedgaard, der vel laa lidt inde i den store Skov, men 
dog paa det smalleste St ed, og her var tillige et "Hospit", et Her
berg, hvor der var nogenlunde sikkert, ligesom de Rejsende her
fra kunde blive lodset videre ad Indslev og Roerslev til Overfarts
stedet ved Middelfart eller S trib . - Senere hen i Tiden blev der 
ogsaa et Overfartssted ved Føns - "Fønsføre", hvorfra en mere 
lige Linie blev forsøgt brudt igennem den store Skov ved Rug-

2 ) Man ved fra det gamle Gildevæsen, at naar en Gildebroder havde 
begaaet Drab eller anden svær Brød e, d a sørgede Gildesbrødrene 
for at skaffe ham af Vejen ·for at undgaa Straf og medgav ham da 
paa Flugten enten en Baad til Flugt ad Søvejen eller en H est til sit 
Ridt til de store Skove, hvor h an sammen med andre var godt gemt ! 

3 ) Allerede i St. Knuds Gildeskraa omtales saavel Skovrøvere som Sø
røvere, og paa Kong Nielses Tid klages der over Røvere og Sti
mænd, der foruroliger Landets Indre. 
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lap lB'raluruo{ Irpaq:plod ZI F 0I euudo un>L,raprof areq,,
apa>1.r.{pdo luas ep ued ueur ue>l BBs .plo.f gZ p 96 Eur.r4uro rals/q
raprofrnllny alue8 Fo aFrrplnru ap eed apuaeeFtuauues uBru
rBEu lB 'apr.,l aprnq Fr1et1/y,r1as ap 1u/>1s ,i!Øq agtt Juarlruo raprof
aFr11a>1sro; 1s"rap^,t sau8g assrp raraprn.l Eo raras{€J apuaeeFureu
-ua8 a8eq aroa I salapuarJ ap lB pua ,p1oq.rog essrp JB asloBBJS
-rod I arapr^ laeBu ra a{>Ir nupuo Fop ,p1d>1spun-rg Eo _sruop
-ua[g II] auaruruopua[g raraprn.t Fo ra.ras>1e1 ruos .puætr{ epuapel
ap 1e 'u,(sræS lap Sueg ued Euup ueu ras arpurur olsap a>I{I
ua1q ';aslaF8dqag ara,tu .req apua{>Inlapn rap ,uFog Eratquassrn
Fur.r>1uro to r uau8g eed apoF arpurur Je auraprof 1B ,ruo aslauv
ue req ees8o ueu ruosaFrl la.reqlFnr; laFaru Fo epoF.ra,sapug
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