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Hvad er Danmarks Stednavne?

• Bogserie

• Første bind udgivet 1922 (Samsøs 
Stednavne)

• Seneste udgivet 2022 (Læsøs 
Stednavne)

• Bind i alt: 27 

• Dækker knap 70% af det 
nuværende Danmark

• (om udgivelsen, se Eggert, 
Jakobsen og Olesen i Danske 
studier 2022)
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Hvad er danmarksstednavne.dk?

• En database (SQL)

• Artikler fra 26 fysiske bind

• - digitaliseret i Indien

• Kildeformer fra topografisk samling

• Manuelt inddateret

• Uudgivne områder, fx Ods Herred og 
Vester Horne Herred.

• “KMS 2012”

• “SUR 2002”

• Mere end 210.000 opslag
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Tilgang til database via web (når den ellers ikke er hacket)
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Søgefelt med dropdown-menu med 
mulighed for at sortere
Plus til bogserie: kort og 
koordinatlokalisering 



danmarksstednavne.dk fra bog til base 

• Bogserien: inkonsekvenser gennem 
100 år på flere punkter

• Artiklerne er grundlæggende bygget 
ens op, men så alligevel ikke

• Tilgængeligt materiale

• Varierende afgrænsningsprincipper

• Geografisk tæthed

• Byggelsesnavne vs. naturnavne

• +/- marknavne

• Fravær af tolkninger [sic!]

• Forskelligartet typografi
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DS 2, Frederiksborg Amts Stednavne, 1929, s. 10:
• Møllerup (forsv. By). Udat. Absalon 

Ærkebisp 1177-1201 (EB), 2/11 1178 (EB) 
Mulnethorp. — Af æ. da. mylnæ, „ Mølle”; 
jvfr. Mulneholt 22. — Torp, se Indl.

• Mørdrup [mìrdr0p]. 21/4 1466 Myrdrup; 
Mandt 1555 Mørdrup; Kanc
Brevb 20/7 1560 Mørderup; KancBrevb 23/3 
1570; LensR 1582–83, Mandt 1613, Jb 1661 
Mørdrup; M 1688 Mørderup; M 1844, GSt 
Mørdrup. — Fl. Myr, oldn. mýrr, „Mose”; jvfr. 
Mørdrup 65. — Torp, se Indl.
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danmarksstednavne.dk

• Infostruktur, makronniveau

• bind (fx ds 20)

• side (sidenummer i bind)

• lokalisering sogn og herred (før kommunalreform 1970)

• topografisk nummer (arkivets nummerering, fx 331. Ods Herred)

• Infostruktur, mikroniveau

• opslagsform (bindets form, men rettet hvis autoriseret form er (blevet) en anden)

• lokalitetsart (fx lb. for landsby)

• kildeformer (ofte ikke i praksis kronologisk), herunder findes også udtaleformer

• efterled/endelse (klikbar til overordnet tolkning) 

• tolkningsfelt (fritekstfelt som ikke altid indeholder en tolkning)
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DS 2, Frederiksborg Amts Stednavne, 1929, s. 108:
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danmarksstednavne.dk som ressource

• Meget gode søgemuligheder med mulighed for kombinerede søgninger (flere end i den 
offentlige model)

• I praksis for navnefolket fx en kæmpe hjælp at kunne søge på kildeformer i forb. med 
tolkningsarbejde

• Lokalisering knyttet til kortvisning 

• Efterledstolkninger er dels udskilt og knyttet til et opslag (se nederst)

• Forledstolkninger er ikke skilt ud, men kan kan søges frem i feltet ”tolkning”, som jo altså 
ikke altid indeholder en ekspliciteret tolkning

• Enkle muligheder for at redigere i databasen (alt logges)
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danmarksstednavne.dk – en ressource med visse 
begrænsninger

• Ikke som sådan et problem, man skal bare kende begrænsningerne

• Variation i dækningsgrad, tæthed, udvalg osv.

• En del forældede tolkninger, særligt fx DS 2 og DS 10 (Bornholm)

• Rod i sortering af kildeformer

• Dobbelt indførte former fra KMS 2012

• Meget (kan kun) løses ved manuelt, tidskrævende arbejde

• En eksplicitering af forled er problematisk, hvis man skal insistere på én 
tolkningsmulighed 
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Hvad vil vi fx gerne med danmarksstednavne.dk fremover

• Benytte kortjenester fra SDFI

• Intergrere Stednavneudvalgets liste over autoriserede stednavne 
(gældende men også gerne tidligere lister, så evt. ændringer bliver synlige 
for alle)

• Tilføje link til pdf-udgave relevant bogside

• Inkorperere andre, trykte bogværker

• Flere redigeringsmuligheder (særligt kildebeskrivelser/-forkortelser)

• Flere muligheder for at genere udtræk (lister)

• Mere anvendelig brug af topografiske numre og deres referenceområder

• Mulighed for eksport af søgeresultater til printvenligt format
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Og så skal vi bare videre
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