
·BEBYGGELSESNAVNE PA HINDSHOLM 

Af John Kousgård Sø1"ensen. 

Det er en gammelkendt sag, at stednavnene yder vigtige bidrag til 
studiet af vort lands bebyggelseshistorie. Enhver, som ønsker oplys
ninger om sin bys eller egns historie i ældre tid, har i stednavnene 

en vigtig kilde hertil. Dette skyldes navnlig, at det i de fleste til
fælde er lykkedes forskningen af afgøre med større eller mindre 
sikkerhed, dels hvor gamle nogle af de forskellige navnetyper er i 

forhold til hinanden, altså f. ex. at navne, der ender på -lev (Avns

lev, Ullerslev) er ældre end navne på -rød (Hillerød, Lillerød), 
dels i hvilket tidsrum navnene er dannede. Selvom adskillige pro
blemer endnu er uløste, vil man ved at studere endelserne i en egns 
landsbynavne dog kunne afgøre, hvilke bebyggelser der er ældst, 
og hvilke der tilhører et yngre lag. Også navnenes forled giver i 
talrige tilfælde oplysninger, som for sprogmanden kan tjene til 
datering, samtidig med at de fortæller om en svunden tids topogra
fiske eller kulturelle forhold. 

I det følgende skal der gøres et forsøg på at tolke stednavnene 

og ud fra deres vidnesbyrd at påvise bebyggelsens forløb i de fire 
sogne, som fra gammel tid regnes til det egentlige Hindsholm: 

Mesinge, Viby, Dalby og Stubberup. 
Til det ældste lag af vore landsbynavne hører navne, der ender 

på -inge, som f. ex. Vindinge og Ellinge. De ældste af disse navne 
går i al fald tilbage til tiden omkring Kristi fødsel, og da vi iøvrigt 
ikke kender noget til sproget i Danmark på denne tid, vil det for-
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stås, at de ofte er svære at tolke. Den nyeste forskning har dog 
klarlagt, at forleddene i de fleste tilfælde er fællesnavne og ikke 
personnavne. Vi har på Hindsholm eet ægte inge-navn, nemlig 
Mesinge, og det er sikkert den ældste bebyggelse på halvøen, som 
vi nu kender navn på. Det skrives i kong Valdemars jordebog 
1231 mesyng, og navnet genfindes i Jylland i sognebyen Mesing i 
Hjelmslev herred, c. 1200 skrevet Mesing. Forleddet har vi utvivl

somt tillige i de jyske landsbynavne Mejsling i Jerlev sogn og 
herred, 1454 Meslingh, og Mesballe, Skarresø sogn, Øster Lisbjerg 
herred, 1491 Mesbaligh. Navnet kan ikke tolkes med sikkerhed, 
men den sandsynligste forklaring er, som fremhævet i "Vejle Amts 
Stednavne" (1944) rq, at første led er fuglenavnet mejse i gam
meldansk form: mes. Hvis dette er rigtigt, vilde Mesinge da betyde 
det land, som tilhører mesingerne, dvs. beboerne af det område, 
der er karakteristisk ved at have mange mejser e.l. En fjernere 
mulighed er, at forleddet er et ord, der svarer til norsk meis 'kurv, 

rygsæk'. - Derimod er navnet på herregården Hverringe ikke 
noget ægte inge-navn, således som det fremgår af de ældste skrive
måder. Det findes i et originalbrev fra 1447 i formen Huørffen, og 
det er bestemt form af et gammeldansk hwærf, udtalt med rundet 
vokal efter læbelyden v. Endnu hedder Hverringe vør'ie med ø 

(' betegner stød). Et beslægtet ord findes i det vestsjællandske 
sognenavn Hørve. Ordet betyder egentlig 'drejning, vending', og 
vi genfinder det i nuværende dansk i solhverv 'det tidspunkt hvor 
solen vender' og tidehverv, egl. 'tidsskifte'. Navnet må hentyde til 
kystlinjen, der fra Kerteminde drejer i østlig retning mod Stavres
hovede. Når navnet senere er blevet skrevet Hverringe, skyldes det 
udtalen. Hvørven har man udtalt vør'i ligesom det på fynsk hedder 
mosi, skovi, præsti osv. for mosen, skoven, præsten. Endelsen inge 
udtales på lignende måde, det hedder stadigvæk Mesie, Revnie 
(Mesinge, Revninge), og man har da opfattet i'et i vør'i som repræ
senterende inge. 

Til vore ældste stednavne plejer man endvidere at regne de 
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landsbynavne, der ender på -um (Dalum), -løse (Hjallese), -lev 

(Marslev) og -sted (Rolsted), men disse typer er ikke repræsen
terede på Hindsholm. 

Yngre end disse navne er de fleste af navnene på -by. Dannelses

måden var produktiv i vikingetiden, hvilket kan fastslås bl. a. ud 

fra det forhold, at denne navnetype er overmåde hyppig i Dane

lagen i England (Derby, Grimsby osv.), hvortil den er blevet ført 

fra Danmark. Vi har tre navne af denne art på Hindsholm. Mindst 

interessant er Dalby, der findes I 3 gange i Danmark og desuden i 
Danelagen. Forleddet er ordet dal. Flere problemer er forbundet 

med navnet på sognebyen Viby, der i en afskrift i Odensebogen 

efter I348 skrives Wyby. Af de formelle muligheder for tolkning 

der frembyder sig, fortjener tre omtale. Man kunde tænke sig et 

gammeldansk wik 'vig', som formodentlig i det sjællandske Viby 

(I 2 57 Wicby). I så fald måtte vig hentyde til et åknæk e. l., men 

et sådant existerer ikke ved den hindsholmske landsby. Mere sand

synligt er det, at vi har et gammeldansk with 'skov' (vort nuvæ

rende 'ved') i Viby. Talrige stednavne på Hindsholm vidner om, at 

halvøen tidligere har været dækket af skov i langt videre udstræk

ning end nu, hvorfor et navn med betydningen 'Skovby' meget vel 

realt lod sig tænke. Det jyske Viby har netop denne oprindelse 

(Valdemars jordebog Withby). Imod denne tolkning taler navnlig, 
at vi ikke i en eneste af de gamle skriveformer træffer mindelser 

om d-lyden. Ganske vist udtales denne lyd ikke på fynsk, men den 

bevares som regel i skriften, jfr. det nærliggende Ladby (mulig af 
lad 'handelsplads'). Det er da naturligst at regne med, at forled

det er gammeldansk vi 'helligdom', og at navnet står i forbin

delse med hedensk kult. Det samme gælder formodentlig de to 

andre fynske Viby'er, Lille Viby i Drigstrup sogn og Viby i Udby 
sogn. Tolkningen for det hindsholmske navns vedkommende støttes 

af, at vi ved hjælp af andre stednavne kan gøre det sandsynligt, at 

egnen omkring Viby var det kulturelle og religiøse midtpunkt på 

Hindsholm i gammel tid. Nordvest for Viby lå Tinghøj, der uden 
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tvivl har været Hindsholms gamle tingsted, og i nærheden heraf 

det endnu kendte Galgebjerg. Fra Viby Møllemark kendes mark

navnene Tinglovene og Tingkærs Aas. Øst for Viby hører forment

lig landsbyen Maale til i denne sammenhæng (se nærmere neden

for). - Også forleddet i Sal by har man tidligere (Vilh. la Cour i 

Festskrift til Steenstrup p. I 5) opfattet som betegnelse for en he

densk helligdom, men dette er mere end tvivlsomt. Det er samme 

ord som vort nuværende sal, men en nøjagtigere bestemmelse af 

betydningen kan man først nå til ved at tage hensyn til alle de 

mange nordiske navne, hvori dette ord indgår. I de svenske navne 

på -sala (f. ex. Uppsala) antages ordet almindeligvis at betyde 

'midlertidigt opholdssted, husene på en sæter'. I V aldernars jorde

bog nævnes som kongens embedsgods ('kongelev') på Fyn bl. a. 

"Hele skoven på Hindsholm undtagen Mesyng og Salris". Salris, 

som ikke kendes mere, men som tillige er overleveret fra begyndel

sen af I6. årh., må være navnet på en skov ved Salby. Da det ikke 

er troligt, at Salris er blevet omdannet til Salby, er den sandsynlig

ste forklaring på forholdet mellem de to former, at byen oprindelig 

kun har heddet Sal, ligesom to sognebyer i Viborg amt og een i 

Ringkøbing amt. Til Sal er Salris dannet, medens -by er en senere 

tilføjelse. Vi har andre exempler på, at by føjes til et ældre 

landsbynavn. 

Navnet på landsbyen Maale øst for Viby har oprindelig endt på 

-høj; det skrives I488 Molø. Den høj, der har givet byen navn, kan 

kun være Maale banke, den store bakke, der ligger umiddelbart 

nordvest for byen. Navnet er identisk med det sjællandske sogne

navn Maaløv, I 344 Maløghæ, og indeholder ordet mål i den gamle 

betydning 'ting', j fr. de gammeldanske kirkeloves "målstævne", 

det samme ord som vi idag kender i betydningen 'tale'. 

Fra vikingetiden stammer også landsbynavne, der ender på -tofte, 

således Martofte, der tidligst kendes i en afskrift af et brev fra 

I449 i formen Martofft. Navnet kan ikke tolkes med sikkerhed, 

idet en række forskellige ord formelt kan indgå som forled. Det 
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er dog næppe made 'mose, eng' (som i det sjællandske Marbjerg), 
da vi i så fald skulde have ventet tegn for d-lyden i de middel
alderlige former. Næppe heller mark i betydningen 'skov' (som 
formodet i talrige svenske og enkelte danske Mar-navne). Derimod 
kunde det være et gammeldansk mar 'hest', som træffes i mange 
norske Mar-navne, og som på dansk fra gammel tid kendes i sam
mensætningen marføL En parallel vilde i så fald Horsetofte være. 
Det kunde også være det gammeldanske personnavn Marth, der 

måske indgår i Maarup på Samsø og vel egentlig er samme ord 
som dyrenavnet mår, gammeldansk marth. Nok så rimeligt er et 

tidligere fremsat, men ikke nærmere begrundet forslag (af V. Brøn
dal), at forleddet er et gammelt ord for skov, marth, som kendes 
i gammelsvensk og træffes i Maarum ved Gribskov på Sjælland. 
På det oprindelig skovklædte Hindsholm er det naturligt at finde 
en landsby med betydningen 'Skovtofte', og et navn som V ed tofte 
er en direkte parallel. Ordet marth skulde i nydansk være blevet 

til mår (d) (ligesom dyrenavnet mår), men da trykket har ligget 
og endnu i ældre folks udtale ligger på endelsen -tofte, er vokalen 
ikke blevet forlænget og rundet. Størst sandsynlighed er der dog 

for, at forleddet er det i svenske stednavne overordentlig hyppigt 
forekommende mar 'mose, morads' egl. 'hav'. Vi kender det i 

dansk fra marsvin og marehalm, og det er blevet antaget som for
led i det falsterske Marbæk En støtte for denne tolkning er, at vi 

blandt de nordiske navne i Normandie ikke mindre end syv gange 
finder et Martot (eller Maltot), hvis forled næppe kan forklares 
på anden måde (tot svarer til toft (e)). Mar er da oprindelig blevet 
anvendt om de store mosestrækninger umiddelbart øst for Martofte 

( "Martofte sø"). 
Den endelse, der hyppigst indgår i landsbynavne i Danmark, er 

torp. Navnene, som tæller c. 2500 repræsentanter i det nuværende 
Danmark, stammer fra tidsrummet 900-r2oo og er snarest noget 

yngre end de i det foregående omtalte på -by og -tofte. Ordet, som 
i nutiden i stednavne er blevet til -trup, -drup eller -rup, betyder i 
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de gammeldanske love 'udflytterby' i modsætning til moderbyen, 

som kaldes adelby. På Hindsholm har vi to torp-navne: T aarup er 
selve ordet torp, og byen er for c. Iooo år siden blevet udflyttet 

fra moderbyen Salby. Stubberup, I488 Stubedrop, er et almindeligt 
stednavn i Danmark. Det indeholder formodentlig et gammeldansk 
*stubbi med betydningen 'samling af stubbe', og navnet hentyder 
til ryddet skovland. 

De hidtil omtalte navne har været enten hvad man har kaldt 
primære bebyggelsesnavne ( -inge, -by, -torp) eller kulturnavne 
(-høj, -tofte). Mere ubestemmelige af alder er den tredie gruppe: 
oprindelige naturnavne, men sandsynligheden taler for, at de gen
nemgående er ret unge, fra vikingetiden og især middelalderen. 

Gammelt er dog utvivlsomt navnet på selve halvøen: Hindsholm. 

Som sidste led viser, har halvøen oprindelig været en ø, hvad vi 
også ved ud fra andre forhold. Den skal efter sagnet være opkaldt 
efter en kong Hindse, som i en fjern fortid skulde have boet på 

den borg, der lå, hvor nu Kastelsgården i Viby ligger. Forklaringen 
er naturligvis gal, hvilket også fremgår af formen i V aldernars 

jordebog I23I: Hægnæzholm. Første led er et gammelt ord beg
ned, der betyder '(indhegnet) skov', og som vi også finder i Hinds

gavl ved Middelfart. 

Bebyggelsesnavne, der minder om skovbevoxning, er nævnt flere 
gange i det foregående. Hertil kan føjes to navne på -skov: Nord

skov og Midskov, I488 Meskow. Den citerede ældste form af sidst
nævnte navn svarer til den nuværende udtale; forleddet er snarest 
gammeldansk adj. mithær 'mid-', og navnet angiver byens beliggen
hed midt i skoven. Andre navne, der minder om gammel skov, er 

Stavre, der indeholder ordet staver, formodentlig i den i Ordbog 
over det danske sprog 2 I angivne betydning ' (afhugget) underskov 
beregnet eller anvendt til gærdestavre', Eskebjerg, det gamle navn 
på herregården Schelenborg, og Birkebjerg, der indeholder ordene 
eske 'samling af asketræer' og birke 'samling af birketræer'. Slet 

så gennemskuelige er Bogensø og Egense ikke, men der kan næppe 
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være tvivl om, at de begge oprindelig har endt på -næs. Det ses 

da også tydeligt, at begge gårdene tidligere lå på næs, idet det 

nuværende Noret, strækningen fra bunden af fjorden ved Brock

dorff til syd for Schelenborg, forhen var opfyldt af vand, som 

bl. a. skilte Langø fra Hindsholm. Forleddene er trænavnene bøg, 

gammeldansk bog, og eg (eller ege 'samling af ege'), og Bogensø 
er identisk med købstadnavnet Bogense og navnet på sognebyen 

Bovense mellem Kerteminde og Nyborg, der også begge er oprinde

lige næs-navne. Om skov minder også Snave og Hersnap. De inde

holder begge et ord snabe, som i Feilbergs jyske ordbog bl. a. 

noteres i betydningen 'strimmel skov, der strækker sig ind i mar

ken', og en lignende anvendelse kunde ordet tænkes at have i de 

hindsholmske navne. Grundbetydningen er 'kile, spids, fremspring', 

og ordet indgår i andre danske stednavne. Hersnap skrives i en 

afskrift af et diplom fra c. I 3 50 Hersnabe, og forleddet kunde 

være et *hers, der i betydningen 'bakkekam' kendes fra de jyske 

landsbynavne Hersum og Hæsum. Stammen genfindes i vort nu

værende isse, oldnordisk hjarsi. Begge de jyske lokaliteter udtales 

med æ ligesom Hersnap i ældre folks tale (hæsne). Hersnap ligger 

på en bakkeskråning. Endelig er der i denne forbindelse grund til 

at nævne de to herregårdsnavne Broløkke og Grønlund1 det gamle 

navn på Brockdorff. Det gamle Broløkke overfor Hverringe ligger 

ved en bæk, der fra engstrækningerne ved Hverringe løber ud i 

Store Bælt. Dette forklarer anvendelsen af bro. Løkke har her, 

som ofte i bebyggelsesnavne, en ældre betydning 'indhegnet skov 

eller skovrydning'. 

Fra middelalderen stammer en del navne på -gård. Ældst over

leveret blandt de hindsholmske gård-navne er Mosegaard ved 

Dalby, der kendes fra 142 5 i formen Mosegarth. 
I en senere periode blev påvirkningen fra tysk på navngivningen 

særlig stærk, navnlig gennem de opr. fra Tyskland stammende 

adelsslægter, der ejede en stor del af landets herregårde i 17. og 

18. årh. Fra denne tid stammer navnene Schelenborg og Brock-
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dorff. Friedrich von Vittinghof kaldet Scheel fik i I68o omdannet 
Eskebjerg til baroni under navnet Schelsborg, men denne form, 
som endnu kan huskes af ældre folk, blev senere gjort endnu mere 
tysk, ved at man erstattede den danske genetivsendelse -s med den 
tyske -en. Grønlund fik I785 sit nuværende navn efter grev Schack
Brockdorff på Schelenborg. 

Endnu står tilbage at omtale nogle navne på øer ved Hindsholm, 
de to største beboede. Langø, som nu ikke mere er en ø, kaldes i 
Valdemars jordebog 13. årh. og langt op i tiden Lang, og denne 
form huskes endnu. Den øverste spids på Langø hedder stadig 
Langshoved. Det er en substantivering af ordet lang, og navnet hen
tyder til øens form. Romsø, Valdemars jordebog Rumsø, indeholder 
vel, som formodet af den svenske forsker Hjalmar Lindroth, et ord 
rum, der betyder 'åben plads, fremkommet ved skovrydning', og 
som også kendes som efterled i navne som Farum og Virum. Mej/ø 
skrives i V aldernars jordebog Mæl dø, men denne form har man 
tidligere anset for fejlskrevet og navnets betydning for 'Mellemø', 
vel fordi øen ligger mellem Langø og Hindsholm. Tolkningen er 
dog sikkert gal. Første led er et med muld beslægtet ord *mæld, 
formodentlig i betydningen 'sand, sandstrækning', en ubrudt form 
af det *mjald, der indgår i de jyske landsbynavne Mjolden og 
Asmild og i en del norske gårdnavne. Også udtalen stemmer med 
denne forklaring, idet gammelt -Id- på Østfyn og Hindsholm ud
tales -jl-. Vej/ø indeholder et gammeldansk *wæthæl 'vadested', 
som også findes i Taarup Vejle, tidligere navn for Taarup Strand, 
og i købstadnavnet V ej le. V ej/ø Kalv betegner øen som mindre end 
V ejlø. Der findes talrige paralleller til denne brug af dyrenavnet 
kalv. Bogø, Valdemars jordebog Bokø, og Enø indeholder hen
holdsvis trænavnet bog 'bøg' og busknavnet ene, medens endelig 

Ægholm vel betyder holmen med fugleæg. Det sammen med Lang, 
Mældø og Bokø nævnte Thornø i jordebogen er snarere Tornø i 
Munkebo sogn end et tidligere navn på Tornen overfor Fyns 
Hovede. 
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Af denne oversigt over hindsholmske bebyggelsesnavne kan vi i 
store træk slutte os til bebyggelsens forløb. De arkæologiske for
hold viser, at der har været ubrudt bosættelse på Hindsholm siden 
stenalderens dage. Herfor er der gjort rede i to fortrinlige afhand
linger af museumsinspektør Erling Albrechtsen i Aarbøger for 

nordisk oldkyndighed 1946 og Fynske Aarbøger 1951. I den sidste 
påvises det klart, at der intet sammenfald findes mellem sten
alderens og bronzealderens bopladsfund på den ene side og de 
gamle stednavnetyper på Fyn på den anden. Dette er i harmoni 
med nyere stednavneforskning, der afviser den tanke, at stednav
nene skulde række så langt tilbage som til tidlig bronzealder og 
stenalder. Vore nuværende stednavne stammer ikke fra så fjern en 

tid, men oplyser os kun om bebyggelsen fra jernalderens dage. 

Ud fra deres vidnesbyrd kan vi dog slutte, at den nuværende 
bebyggelse på Hindsholm har et ungt præg. Det er sikrest at regne 
med, at der på den skovklædte halvø, opr. ø, i den ældste tid kun 
har været een bygd, nemlig Mesinge. Ingen af de ældre navne

typer er ellers repræsenteret, vi finder ingen landsbyer med endel
ser som løse, sted, lev og um. Først senere, men endnu i hedensk 
tid, opstår to landsbyer, der ender på -by, Dalby og Viby, den 
sidste omkring et helligt vi. Hvad den tredie angår, Salby, kan 
man ikke med sikkerhed datere navnet, hvis den her fremsatte 

forklaring, at byen oprindelig kun har heddet Sal, er rigtig. Byens 
størrelse tyder dog på, at den er gammel; i r688 beregnes den til 
roo,89 tdr. hartkorn og har 482,r tdr.land dyrket areal, hvilket 
vil sige, at det er den største landsby på Hindsholm (kun for 
herregården Schelenborg opgives større tal). Op imod år rooo 

tager bebyggelsen for alvor fat. Bønderne opretter nye bysamfund 
ude på de ældre byers markjorder (torp-byerne), og i løbet af 
middelalderen ryddes skoven over hele halvøen for at give plads 
for menneskeboliger. I dag skal man lede efter skov på Hol

men. 
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