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På sporet

Professor, dr.phil. Bent Jørgensen har gennem årtier præget 
dansk navneforskning. Med dette festskrift hædres han af sine 
kolleger både som forsker og som ven.

Artiklerne i festskriftet afspejler spændvidden inden for navne-
forskningen og Bent Jørgensens mange interesser: stednavne, 
personnavne, sproghistorie, retskrivning, leksikografi , storbyen 
København samt sporvogne og donaldisme. Bogen indeholder 
også en samlet oversigt over Bent Jørgensens publikationer.
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Om tolkningen af glda. skēth, f., 
i betydningen ’skibssætning’  
 
 
RIKKE STEENHOLT OLESEN 

 
The discussion concerning the place-name element sked(e), Old Dan-
ish skēth, f./n., and its possible interpretations goes far back into 
Scandinavian research history. Several different but closely related 
words fell early together in form, for which reason it is difficult to dis-
tinguish between the feminine noun, Old Danish skēth, ’spoon (for 
eating)’ (in the plural ’scabbard, holster’) and the neuter noun, Old 
Danish skēthi with the basic meaning ’a division, something divided’ 
and in a developed sense ’border’. When occurring in place-names, 
the feminine noun is primarily interpreted in its original sense ’cloven 
piece of wood’, or in its secondary meaning ’board, fence (board), en-
closure, wicket’. In Danish, the element is also linked to an – appar-
ently specifically Danish – main meaning ’stone-set mound shaped 
like a ship’. This meaning derives from the interpretation of the runic 
word skaiþ found on the Tryggevælde stone. The article discusses 
meaning determination of words and elements in the light of new ar-
chaeological discoveries. A possible connection between an archaeo-
logically known, but now lost, monumental stone-set mound and the 
field-name Skien in Vejerslev parish, Houlbjerg hundred in the former 
Viborg Amt, is also discussed. 

 
Som runolog og navneforsker er det oplagt at søge at kombinere ordstof 
fra runeindskrifter med modsvarende ordstof i funktion som stednavn 
og stednavneelement. I forbindelse med en foreløbig, og endnu uafslut-
tet, undersøgelse af ordet og stednavneelementet glda. kuml, fattede jeg 
interesse for et andet runeord og stednavneelement, ske(de), glda. skēth, 
f., eller rettere for stednavneelementets tilsyneladende særdanske tolk-
ningsalternativ ’skibssætning’ og baggrunden herfor. 70-årsfødselaren 
Bent Peter Jørgensen har gennem sit arbejde som stednavneforsker, 
forfatter og udgiver af danske stednavne medvirket til at fastetablere 
dette tolkningsalternativ autoritativt. Jeg har derfor valgt at benytte 
netop denne festlige anledning til at indskyde et par bemærkninger 
herom, der er at betragte som en indledende studie. 
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Stednavneelementet ske(de), f. eller n. 

Der er ikke foretaget en samlet undersøgelse af nordiske stednavne 
indeholdende elementet ske(de), men stednavneelementet har gennem 
tiden været genstand for omfattende diskussion, og mange forskellige 
tolkningsalternativer er foreslået, jf. Per Vikstrands gennemgang i for-
bindelse med behandlingen af stednavnetypen Ske(de)vi (Vikstrand 
2001 s. 346–365 med henvisninger). Stednavneelementet er sikkert 
identificeret som etymologisk sammenhørende med det urgermanske 
verbum skaiðán- ’kløve, dele’ (Vikstrand 2001 s. 347; se Bjorvand og 
Lindeman 2007 s. 975–976). Som element i stednavne må ordet imid-
lertid afspejle en række forskellige ord med dertil hørende forskellige 
hovedbetydninger og tilknyttede sekundærbetydninger. Da disse for-
skellige, men altså nært beslægtede ord, tidligt er faldet sammen, kan 
man i navnestoffet kun vanskeligt skelne femininumsordet glda. skēth, 
nydansk ’(spise)ske’ (i pluralis ’skede, hylster’) fra andre ord, herunder 
neutrumsordet glda. skēthi med grundbetydningen ’adskillelse, noget 
adskilt’. Til det neutrale substantiv som stednavneelement kan tillige 
nævnes tolkningsalternativer som ’skille, grænse, adskillende terræn-
formation’, ’(naturlig) vej (mellem agre)’, ’løb’, ’(løbe)bane’ og ’(kul-
tisk) kapridningsbane’. Det feminine substantiv med den nudanske 
betydning ’ske’ er som stednavneelement primært tolket i sin oprindeli-
gere betydning ’kløvet træstykke’ (se f.eks. Jørgensen 1997: DS 23 s. 
80 f.), herunder til sekundærbetydninger som ’bræt, planke(værk), ind-
hegning, gærde’ (Ståhl 1956 s. 293 ff.; om Skegård: Hald 1966 s. 29 f.). 
Den oldnordiske modsvarighed til glda. skēth, f., oldn. skeið, f., er vel-
dokumenteret i betydningen ’(lang-, krigs-)skib’. I skjaldedigtningen 
forekommer dette appellativ som den mest frekvente betegnelse for et 
skib, og som appellativ forekommer ordet formentlig også i flere rune-
stensindskrifter fra vikingetiden (Jesch 2001 s. 123 f.). Det er dog for-
trinsvis sekundærbetydningen ’skibssætning’, som i praksis er tillagt 
stednavneelementet. 
 En af de ting, der har vakt min nysgerrighed, er, at nordiske sted-
navneforskere forholder sig forskelligt til tolkningsalternativerne. Sær-
ligt inden for svensk stednavneforskning har elementet været omdisku-
teret på grund af sine forskellige mulige betydninger med (eksplicit 
eller implicit) reference til førkristen kultdyrkelse (se f.eks. Andersson 
1992 s. 80 f.; Vikstrand 2001 s. 346–365). I dansk stednavneforskning 
har man traditionen tro været mindre optaget af den diskussion. Danske 
forskere nævner eksempelvis sjældent norske og svenske kollegaers 
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hyppigt fremførte tolkning, at neutrumsordet som stednavneelement 
kan bære sekundærbetydningen ’(kultisk) kapridningsbane’ (se dog 
Hald 1982: KLNM sp. 463 om marknavnet Hestschie). Denne special-
betydning står ikke uimodsagt blandt nordiske kollegaer, men kaprid-
ningstraditionen må siges at være ganske godt understøttet overleve-
ringsmæssigt (jf. redegørelsen i Vikstrand 2001 s. 351 ff.). Til gengæld 
figurerer altså tolkningen ’skibssætning’ som et af de sandsynligste 
tolkningsalternativer for det feminine appellativ og stednavneelement i 
den del af nyere dansk stednavneforskning, som fødselaren repræsente-
rer. Det skånske bebyggelsesnavn Skegrie (NL ca. 1123 Schethrøgum) 
er eksempelvis i Stednavneforskning 2 ud fra et navnetypologisk ræ-
sonnement anset for at være sammensat af glda. skēth, f., i betydningen 
’skibssætning’ og pluralis af efterleddet høj (Dalberg og Kousgård Sø-
rensen 1979 s. 12). Pamp 1983 (s. 91) anfører, at forleddet i Skegrie er 
hidtil utolket, og i Svenskt Ortnamnslexikon står der tilsvarende, at 
forleddet er uklart (SOL 2003 s. 277). Jeg har ikke umiddelbart fundet, 
at man i svensk og norsk forskning overhovedet har forholdt sig til 
tolkningen ’skibssætning’, ej heller negativt, men noget tyder på, at 
tolkningen her ikke anses for at være et alternativ trods den ellers fri-
stende kobling til fortidens førkristne kult. Tager danske navneforskere 
fejl? 
 

Fra Kousgård Sørensen til Bent Jørgensen 

Efter en nærmere afsøgning og efterspørgsel har jeg konstateret, at John 
Kousgård Sørensen som den første i artiklen Marknavne og arkæologi 
(1964) har været inde på, at det feminine stednavneelement ske(de) 
eventuelt kan tillægges samme betydning som runeordet skaiþ, der 
indgår i runeindskriften på den sjællandske Tryggevælde-sten fra første 
halvdel af 900-tallet (fig. 1). Før og til dels også efter Kousgård Søren-
sens kobling af stednavneelementet og runeordet skaiþ har danske 
stednavneforskere almindeligvis peget på neutrumsordet i betydningen 
’grænse, adskillelse’ som den mest sandsynlige i danske stednavne, ofte 
med reference til faktiske (administrative) grænser ved den navnebæ-
rende lokalitet (se f.eks. DS 2 s. 69 u. Skærød; DS 13 s. 224 u. Ske-
bjerg; DS 15 s. 320 u. Skedekær). 
 Kousgård Sørensens (reelt tentative) kobling af stednavneelementet 
ske(de) og tolkningen ’skibssætning’ synes ikke at være videreført eller 
diskuteret af andre danske navneforskere i perioden fra 1964 frem til 
udgivelsen af Stednavneforskning 2 i 1979. Her anføres tolkningsalter-



182  RIKKE STEENHOLT OLESEN 

nativet ’skibssætning’ til gengæld helt uden forbehold i forskellige 
sammenhænge, hvor elementet udgør en del af et eksempelmateriale 
(Dalberg og Kousgård Sørensen 1979 s. 11, 12, 25, 27). Det tjener 
blandt andet som eksempel på et stednavneled, der kan knyttes til mere 
end én betydning. Betydningsmulighederne for elementet nævnes i 
følgende rækkefølge: først ’skibssætning’, dernæst ’spiseske’ samt 
flertalsformens betydning ’skede’. Om betydningerne ’spiseske’ og 
’skede’ kan man i en fodnote læse, at disse kan sigte til ske- eller skede-
formede terrænformationer. Til sidst er betydningsmuligheden ’skib’ 
anført med reference til oldn. skeið, f., og dette ords betydning 
’(krigs)skib’ (ibid. s. 11). Da en betydning ’skibssætning’ vel må opfat-
tes som en sekundær- eller specialudvikling af ’skib’, forekommer ræ-
sonnementet en smule inkonsistent. Det hænger dog givetvis sammen 
med, at appellativet sikkert forudsættes at optræde i betydningen 
’skibssætning’ på Tryggevælde-stenen.  
 I årene efter udgivelsen af Stednavneforskning 2 fremførtes i Dansk 
Stednavneleksikon 1 (Jørgensen 1981) og siden Dansk Stednavneleksi-
kon 3 (Jørgensen 1983) tolkningen ’skibssætning’ som mulig blandt 
flere, hvor et element ske(de) indgår i et stednavn. Naturnavnet Skædal, 
som betegner en slugt i Hjortdal s., Vester Hanherred i Nordjylland, er 
behandlet af Gordon Albøge (1984: DS 21 s. 180). Han anfører, at for-
leddet er uvist, men henviser dog til neutrumsordet i betydningen ’skel’ 
som en formel mulighed. Kousgård Sørensen (1987: DSÅ 6 s. 110) 
anfører ’grænse’ og ’skibssætning’ som mulige tolkninger af elementet 
som forled i ånavnet Skebæk.  
 I DS 20 (Jørgensen 1990 s. 82 f.) optræder tolkningsalternativet 
første gang i regi af Danmarks Stednavne, hvor forfatteren om det rime-
ligvis foreliggende tostavede forled i danske Ske(de)bjerg-navne skri-
ver: 
 

[…] Snarere foreligger i disse navne en ligeledes tostavet bøjnings-
form af subst. glda. skēth, f., næppe i den nyere betydning ‘spiseske’, 
men i den ældre og mere oprindelige betydning ‘kløvet træstykke’, der 
bl.a. antages at indgå i bebyggelsesnavnet Ske, Haraldsted s., Ringsted 
h. (1/8 1256 Scethæ), jfr. Jørgensen 1981 p. 104. En anden mulighed, 
især hvor der foreligger oldtidsmindesmærker ved de pågældende lo-
kaliteter, er samme substantiv i betydningen ‘skibssætning’, en betyd-
ning som er overleveret i den vikingetidige runeindskrift fra Trygge-
vælde (DR 230) med formen ”skaiþ”, smlg. Dalberg og Kousgård Sø-
rensen 1979 p. 27. 
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Således har tolkningsalternativet ’skibssætning’ nået højeste autorisati-
on inden for den danske stednavneforskning. Men hvor sikker er tolk-
ningen af Tryggevælde-stenens skaiþ? 
 

Runeordet skaiþ 

Kousgård Sørensen (1964 s. 90) anfører med reference til korpusværket 
Danmarks Runeindskrifter (DR): 
 

Fra Fyn kendes kun til eksistensen af en enkelt af de såkaldte skibs-
sætninger, nemlig den, der kronedes i den ene ende med den berømte 
runesten fra Glavendrup. Den samme Ragnhild, som har ladet rejse 
Glavendrupstenen efter sin mand Alle, sølvernes gode, har også min-
det sin anden mand Gunnulv med en runesten. På denne sten, den 
sjællandske Tryggevælde-sten, siger Ragnhild, at hun gjorde denne 
høj og denne ”skaiþ” efter sin mand. Ordet identificeredes allerede i 
begyndelsen af 1800tallet med oldn. skeið ‘langskib’, og man var klar 
over, at det skib, som Ragnhild gjorde, var en skibssætning […] 

 
Kousgård Sørensens opsummering afspejler udmærket DRʼs tolknings-
grundlag for en betydningsfastlæggelse ’skibssætning’ (bemærk i øvrigt 
formuleringen ”såkaldte skibssætninger”), men det fortaber sig, at en 
skibssætning med anknytning til selve Tryggevælde-stenen aldrig er 
arkæologisk erkendt. Man ved end ikke, hvor Tryggevælde-stenen op-
rindelig har stået (Lerche Nielsen 2006 s. 300). Der kan peges på andre 
sandsynlige eksempler på kombinationen af runesten, høj og stenskibs-
sætning fra samme periode, f.eks. Bække-monumentet (Klebæk Høje) 
med Bække-sten 2. Højene er dog fra bronzealderen, og skibssætningen 
er dateret på baggrund af runeindskriftens datering. Det er en alminde-
lig antagelse, men slet ikke sikkert, at den to meter høje runesten oprin-
delig udgjorde den vestlige stævn-sten (DR 30; Vestergaard 2007 s. 
175). Nævnes kan også Farlöv-monumentet i Skåne med runesten, der 
arkæologisk-kronologisk viser aktivitet på gravpladsen fra ca. 200–ca. 
950. Runestenen her har med relativt stor sandsynlighed stået ved kan-
ten af gravpladsen, der tæller flere stenskibssætninger (Vestergaard 
2007 s. 180 med henvisninger). Runestenens få identificerbare runer 
peger typologisk på en datering til overgangen fra yngre jernalder til 
vikingetid (Gustavson 1998 s. 20 ff.). Fra Sverige kendes en række 
gennemgående yngre eksempler på monumentkombinationen sten-
skibssætning og runesten (Larsson 1990 s. 77 ff.), men i runeindskrif-
terne nævnes skibssætningerne ikke eksplicit. En enkelt indskrift på en 
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sten i fast fjeld i Fällbro, Täby s. (Jansson 1946 s. 258), kan eventuelt 
indeholde substantivet skib i betydningen ’skibssætning’, men det er 
uklart på grund af skader. 
 Den runologiske tolkning af runeordet skaiþ i betydningen ’skibs-
sætning’ frem for ’(lang)skib’ bygger ikke desto mindre på et kvalifice-
ret gæt på baggrund af personsammenfaldet og Ragnhilds skibsformede 
stensatte anlæg ved Glavendrup. Tolkningen går indirekte helt tilbage 
til Rasmus Rask, der som den første anså skaiþ for at kunne betegne en 
eventuel stensætning ved Tryggevælde-stenen. Rask ræsonnerede imid-
lertid ud fra ordets grundbetydning ’kløvet træ’ med sekundærbetyd-
ningen ’plankeværk, indhegning’, idet han sammenstillede med appel-
lativet oldn. skíðgarðr (’gærde af kløvet træ, indhegning’) og anså den 
antagne stensætning for at have fungeret som indhegning om gravmæ-
let. Denne betydning, der som nævnt har en vis tyngde i stednavnetolk-
ninger, spillede altså tidligt en rolle i forhold til tolkningen af skaiþ. 
N.M. Petersen var den første til at ville se en direkte sammenhæng mel-
lem skaiþ, oldn. skeið ’skib’ og en betydning med sigte til den formo-
dede skibsformede stensætning ved Tryggevælde-stenen. Andre forske-
re sammenstillede med neutrumsordet og betydningen ’løb, løbebane’, 
men tolkningen ’skibssætning’ blev siden fulgt af Wimmer og altså DR 
(jf. DR 1942 sp. 713). 
 Judith Jesch (2001), der ellers overbevisende argumenterer for be-
tydningen ’langskib, krigsskib’ for skjaldedigtningens mange belæg på 
oldn. skeið, f., har uden forbehold accepteret tolkningen ’skibssætning’ 
for Tryggevælde-stenens skaiþ. Hun overser dog, at en skibssætning 
netop ikke er arkæologisk afdækket (s. 124). Mulige svenske runebelæg 
fra vikingetiden, som Jesch tillige refererer (s. 124 f.), er behæftede 
med nogen usikkerhed. Det er dog rimeligt at anse første led i sekven-
sen skaiþar·uisi ’skibs(-)høvding’ på en (stærkt fragmenteret) runesten 
fra Ersta (Sö 171) for at bære en betydning svarende til det oldnordiske 
appellativ (Södermanlands runinskrifter 1 s. 132; Jesch 2001 ibid.). En 
betydning ’skibssætning’ for et ord modsvarende oldn. skeið ’skib’ 
forudsættes således at optræde (endog ganske) tidligt i en samtidskilde 
– tilmed som det eneste eksempel på, at ordet i nordisk skulle være 
hjemlet i en sådan specialbetydning. Ragnhild, der ikke var hvem som 
helst, kunne i teorien udmærket have gjort eller bekostet et langskib. 
Dels har runestenen rimeligvis oprindelig stået et eksponeret og sejlbart 
sted i landskabet langs Tryggevælde Å, dels er det pr. i dag ikke uden 
arkæologisk hjemmel, at man kunne foreslå, at skaiþ på Tryggevælde-
stenen sigter til en ikke erkendt højlagt (lang- eller krigs-)skibsgrav, 
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hvorved runestenen blev rejst. Ladby-skibet på Fyn, Hedeby- og Borre-
fundene samt de norske fund fra Gokstad og Oseberg foreligger i dag 
blandt flere som fysiske beviser på vikingernes kombination af den 
fyrstelige krigsskibsbegravelse og gravhøjen. Runeindskrifternes for-
muleringer med demonstrativt pronomen synes dog generelt at referere 
til det, man som læser og tilskuer faktisk kunne se på stedet, f.eks. 
”denne sten”, ”dette kuml” eller ”denne høj”. Det ikke synlige måtte 
tilsyneladende ekspliciteres, som når Gunderup-stenens indskrift oply-
ser direkte om, at de nævnte personer ”ligger i denne høj” (DR 143). 
 
Alternativtolkningen ’kløvet træstykke, bræt, planke’ 

Vikstrand (2001 s. 361) er i sin behandling af stednavneelementet 
ske(de) opmærksom på det tiltalende i tolkningsalternativet ’bræt, ind-
hegning’, men hæfter sig ved den svaghed, at sådanne indhegninger af 
kultanlæg ikke er arkæologisk kendte. I de senere år har man imidlertid 
gjort fund af stadig flere markante stolpebyggede anlæg og konstrukti-
oner fra jernalder og vikingetid. Nævnes kan den enorme palisade om-
kring Jelling-monumentet fra anden halvdel af 900-årene, der forment-
lig også rummer den størst kendte skibsformede stensætning, samt hegn 
ved Tissø, Vorbasse og Lisbjerg (Christensen og Andersen 2008; An-
dersen 2009). For ganske nylig afdækkedes gigantiske stolpesatte ræk-
ker fra 400-tallet ved Gamla Uppsala, som ikke er endegyldigt tolket 
men kan have haft religiøs eller territorielt afmærkende funktion 
(www.arkeologigamlauppsala.se). I forbindelse med arkæologiske un-
dersøgelser ved monumentale skibsformede stensætninger har man 
afdækket stolpehuller, som heller ikke er entydigt tolket. Nogle mener, 
at der er tale om kultiske stolper, som dem Ibn Fadlan omtaler i sine 
rejseberetninger, men ved eksempelvis Lejre ser det snarere ud til, at 
stolperne har fungeret som netop indhegning af monumentet (Vester-
gaard 2007 s. 158). I det stenfattige midtjyske landskab har arkæologer 
fundet stolpebyggede konstruktioner, der tolkes som skibssætninger, på 
vikingetidige gravfelter ved Ejstrupholm og Snejbjerg (Hansen og 
Christiansen 2009), hvormed den stensatte skibssætning ikke længere er 
det eneste skibsformede oldtidsmonument, man må forholde sig til. Der 
er således nogen arkæologisk hjemmel for at genintroducere tolkningen 
’kløvet træ, planke(værk), indhegning’ for runeordet skaiþ, som for 
stednavneelementet er veletableret. Ord for indhegninger udgør en ikke 
lille andel af de nordiske stednavneelementer, hvorfor koblingen i det 
hele taget er relevant. I stednavne er specialbetydningen ’indhegning’ 
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for det feminine element som nævnt diskuteret i forbindelse med ud-
redningen af forleddet i de svenske Sked(e)vi-navne. Harry Ståhl (1956 
s. 40 f.) tænkte sig, at stednavneelementet i navne med det helligdoms-
betegnende efterled -vi kunne sigte til indhegnede helligdomme (siden 
antaget at være et appellativ). Kristian Hald (1966 s. 29 f.) har sandsyn-
liggjort, at det i Østjylland flere steder forekommende stednavn 
Ske(de)gård er identisk med et ikke belagt appellativ, glda. *skēthgarth, 
der som stednavn antages at have en betydning ’gærde lavet af kløvede 
træstykker’ eller simpelthen være en betegnelse for det areal, som var 
indhegnet. I danske Skegård-navne antog Hald dog en ikke-sakral tolk-
ning, nemlig ’kvægfold’. 
 

Hvad ligger bag betegnelsen skibssætning? 

I litteraturen, både den runologiske og den onomastiske, anses det tilsy-
neladende for selvfølgeligt, hvad der ligger i betegnelsen skibssætning. 
I praksis er der tale om et oversættelsesvalg, der i sig selv repræsenterer 
en iboende problematik. Af definitionen i Ordbog over det danske 
Sprog fremgår det, at der er tale om en arkæologisk fagterm etableret 
med Worsaae i 1800-tallet betegnende en: ”[…] stensætning fra oldti-
den, bestaaende af to lange, svagt buede stenrækker, der løber spidst 
sammen mod enderne (saaledes at stensætningen faar form af en baad 
ell. et skib)” (ODS). Selvom det naturligvis er vanskeligt at finde dæk-
kende moderne termer til oversættelser af fortidens begrebsverden, 
finder jeg det rimeligt at genoverveje oversættelsesvalget ’skibssæt-
ning’. Der er simpelthen en risiko for, at oversættelsen/tolkningen, i 
hvert fald hvis udgangspunktet er Tryggevælde-stenens skaiþ, repræ-
senterer en form for anakronistisk cirkelslutning fra en tid, hvor arkæo-
logien etableredes som moderne videnskab.  
 Et onomastisk argument, som umiddelbart synes tungtvejende for 
en betydningsfastlæggelse ’skibssætning’ for stednavneelementet glda. 
skēth, f., er det flere steder forekommende sammensatte marknavn Ske-
dys(agre). Marknavnet findes i Kyndby s., Horns h. på Sjælland (MK 
1805 Skee Dyss Agre) og betegner her en lokalitet med en arkæologisk 
erkendt langdysse, hvorved tolkningen ’skibssætning’ synes åbenbar 
(Dalberg og Kousgaard Sørensen 1979 s. 27; Jørgensen 2006: DS 25 s. 
283 u. Skedysagre). Der er bare det ved sagen, at en langdysse i hvert 
fald som arkæologisk term ikke sigter til en skibsformet dysse, men 
anses for at imitere en bestemt oldtidsbolig, nemlig langhuset. Denne er 
nok buet, men snarere rektangulær end spidsoval. 
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En sløjfet skibssætning og et muligt 
skibssætningsnavn i Vejerslev 

Der er antagelig adskillige uudforskede stednavne med elementet 
ske(de), ikke mindst blandt marknavne, at videre efterforske. Måske 
kan også reelt skibsformede stensætninger findes som denotata for Ske-
navne. Jeg vil afslutte disse bemærkninger til tolkningen ’skibssætning’ 
for stednavneelementet ske(de) med et illustrativt eksempel. I forbin-
delse med en helt anden undersøgelse stødte jeg på en, i arkæologiens 
verden, velkendt efterretning om eksistensen af en større monumental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Udsnit af original 1-kort over Vejerslev i Houlbjerg herred opmålt 
1805. Marknavnet Skien er noteret sydvestligst i Vestermarken ud mod Gu-
denåen. Kort: Geodatastyrelsen. 
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stenskibssætning, efter sigende oprindeligt beliggende mellem to høje i 
Vejerslev sogn, Houlbjerg herred, Viborg amt. Dette store monument 
skal have ligget ved Vejerslevs vestre mark i Gudenådalen over for 
landsbyen Brårup og tæt på Borre Å og være sløjfet 1852 (Vestergaard 
2007 s. 174 med henvisninger). Et lille kig på original 1-kortet opmålt 
1805 viser, at et areal vestligst i Vestermarken, ud mod Gudenåen, har 
været kaldet Skien (fig. 2). (Kort før den afsluttende redaktion kom det 
nærværende forfatter for øre, at den sløjfede skibssætning per i dag er 
næsten sikkert lokaliseret i Vestermarken, umiddelbart nordøst for hvor 
navnet Skien er noteret (mundtligt meddelt af Jesper Laursen, Moes-
gaard Museum)). 
 På senere matrikelkort mangler dette navn. Da navnet formelt kan 
indeholde stednavneelementet ske(de), forekommer en kobling til den 
sløjfede skibssætning umiddelbart indbydende. Desværre er overleve-
ringen begrænset til dette ene skriftlige belæg. Navnet er ikke med i 
hverken markbogen eller engbogen, og det figurerer ikke i Afdeling for 
Navneforsknings indberetninger. Der foreligger således ej heller en 
udtaleoptegnelse. Skriftformen kan formelt set reflektere den midtøstjy-
ske dialektale udtale [sgi’] af subst. ske (jf. Kort over danske folkemål 
s. 67 ff.), men det er i praksis umuligt på sprogligt grundlag at tolke 
Skien sikkert, endsige pege på, hvorvidt der er tale om et simpleks, 
f.eks. bestemt form af et appellativ eller et reduceret oprindeligt sam-
mensat stednavn. Ak ja, to skridt frem og et tilbage. 
 Til spørgsmålet om, hvorvidt danske navneforskere tager fejl – 
næppe, måske snarere tværtimod. Stednavneelementet ske(de) sigter 
rimeligvis i nogle tilfælde til oldtidsanlæg, der af navnedanneren blev 
opfattet som skibs- eller ske(de)-formede konstruktioner, afgrænsninger 
eller indhegninger af sten eller måske stolper. Vejen til større indsigt 
må gå gennem fremtidig behandling af disse stednavne og deres struk-
tur samt karakteristika ved de lokaliteter, som stednavnene denoterer. 
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