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Under mine talrige Sejladser i danske Farvand.e med Rederiets Skoleskibe og med min Sejlbood 

la,;de jeg Mærk,e til, at 'mange al Søens Grunde havde mærkelige Navne, uden nogen Tilknyt

. ning til Stednavne·· i La~d; sædigt lagde jeg Mærke til Grunde som;» Vengeance-Grunden«, »Falske 

Bolsaks«, »Elefantgrunden«, »Gyldenløves Flak«, »Leveret« og lignende særprægede Navne. 

Dette pirrede min Nysgerrighed, i Særdeleshed da jeg ikke i »Den danske Lods« eller andetsteds 

kunde finde Tydningen af de paagældende og ;,,ange anqre Navne. 
( 

Da der paa Grund al Krigen blev mindre at gøre i Rederiet, lod jeg foretage foreløbige Efter

forskninger om Grundenes Navne, men det blev snart klart, at hvis dette Arbejde skulde give 

et solidt Resultat, maatte der sættes et stort og grundigt Arbejde ind, og det var ønskeligt, at 

Ar:>ejdet blev gjort snarest, inden alt for mange· ·~f de gamle Sømænd og Fiskere, som maaske 

kunde give Forklaring paa mange Navne, gik b~rt. 

Efterforskningen af Navnenes Oprindelse blev paabegyndt i 1941 af Forfatteren Kay Larsen, som 

indsamlede en Del Materiale, og i 1943 blev det overdraget til Forfatteren, Direktør Louis E. 

G,randjean at skrive Bogen og supplere Materialet. 

Eft.erforskningen af Navnenes Oprindelse blev besværliggjort dels paa Grund af Krigen (Evakue

ring af Arkiver, Rejsevanskeligheder etc.), og dels fordi Oprindelsen til Navnene i mange Tilfælde 

kun var kendt gennem mundtlig Overlevering, der endda ofte var usikker, og det blev derfor 

beslutte! al udsende el foreløbig\ Hefte i 1944. I dette Hefte opfordredes Læser;e til al ind

serde supplerende Oplysninger eller_ Rettelser. 

Efter Udsendelsen af dette Hefte blev man Stand til ol korrigere adskilligt Materiale, og Jeg 

\ak~er de mange Læsere for de Meddelelser og Raad, de i den forløbne Tid har givet. 

Arbejdets Resultat kan vel i mange Tilfælde være usikkert,. begrundet i mangelfuldt skriftligt Kilde

materiale og i, a\ det drejer sig om Indtrængen i et hidtil ret uopdyrket Omraade. 

Forfatteren, Direktør Louis E. Grandjean har - navnlig i Betragtning af de yderst vanskelige Ar

bejdsforhold og det mangelfulde Kildemateriale - faaet el smukt Resultat af Arbejdet, som han 

er trængt ind i med en Forskers Ildhu, og jeg er ham Tak skyldig for, al han paa en saa ud

mærket Maade har løs\ mange af de Gaader, som Arbejdet har bragt frem. 

Det er mit Haab, at Arbeidet har være\ 'med til at fremskaffe værdifulde historiske Oplysninger 

og for Eftertiden har sikre! meget Materiale om det danske Søkorts mærkelige Navne. 

KNUD LAURITZEN 
Fo,mond fo, Bo,ty,e/sen fo, SØFARTENS BIBLIOTEK 



In~ledning 

Søkortets stednavne omfatter saavel (1) farvandsbetegnelser 
som (2) kyst- og østednavne samt (3) stednavne på grundene 

under vandet. 
Selvom_stednavnene over vandet - langs kysterne og på øerne 

- naturligt hører ind under det område, som stednavneudvalget 
har underlagt sig, har de dog fremtrædende tilknytning· også til 
søkortet, eftersom de i stor udstrækning bar givet forled til nav-
nene på det, det ligiger under vandet. · 

Farvandlene . nar både deres egne specielle navne såvel som 
forled, som ~r tilbage mod steder i land, men i begge tilfælde 
hører de SO)ll knyttet til søvejene helt søkortet til, ganske som 
landevejene hører :landkortet til. 

Stedlri~vnene på grundene er i snævreste forstand nautislæ 
navne, da grundene li~r nede i søen, og det er da også dem, 
der væsentli:gstiavgiver baggrunden for disse undersøgelser. Sted
navnene på gruhdene er av ulige.ælde, hvad der også gælder selve 
grundene; nogle er først opstaaet lige op mod nutiden (f. ex:. 
Staunings ø), mens andre, som tidligere var kendt og måhænde 
navngivet, er forsvundet, ganske som visse ·sogne på Jyllands 
vestkyst nu ligger på havets bund. En del grunde har skiftet 
navn, idet ældre navne, som bare fandtes· i brug indenfor de lo
kale fiskeres kreds, er blevet udskiftet med ·nye, efterhånden som 
langskibsfart.en, med nutidens uddybningsteknik nåede ind næsten 
alle vegne ·og krævede kortlægning med faste betegnelser av 
grundene, næn også en række andre faktorer har spillet ind Op
rindelsen til stednavnene i land og på sø fremviser i ma.n~ hen
seender lighedspunkter, øjensynligst dær; hvor stednavnene på 
søkortet låner forled fra det nærmeste sted på land, men lig& 
som sted.navne~e i land kan skylde visse begivenheder deres op
rindelse, således har mange stednavne på søkortet tilsvarende 



årsag. Steder i land, hvor mennesker er kommet ulykkeligt av 
dage, komm.er ikke sjældent til at bære disses navn; noget tilsva
rende finder sted for grundenes vedkommende, der på samme sæt 
også kan ses opkaldt efter de fartøjer, som er forlist dær. Og 
som man i land benævner steder efter krigsbegivenheder, som har 
fundet sted dær, på ~ammP. vis opkaldes grunde undertiden efter 
orlogsskibes navne, enten henførelsen tager sigte på en søtræf
ning, et forlis eller blot en opankring. 

Uligheden vi.ser sig mest dær, hvor alderen gør sig gældende. 
Stednavnene i land er ofte av høj ælde, stednavnene i søkortet er 
tiere av sen dato. Det er dog ænseværdigt, at en gruppe sted-· 
navne på søkortet, nemlig de ved kysterne, er av høj ælde. Det 
var jo kysterne, som bragte danerne i forbindelse med omverde
nen, det var kysterne, der avgav den hensigtsmæssige plads for 
bebyggelse i oldtiden, og det var kysterne, der var q.en alfare ride
vej - folkevisens »han red sig under ø« - og hav, sund, fjord 
og bælt var vandvejen, der knyttede sød.anernes - som de kald
tes i Withsith -kvadet - rige sammen i en eenh~; farvandene 
var dengang mere samlende end skillende. Det er derfor, at vi fra 
denne gruppe stednavne ,har optegnelser fra ca. 325 år f. Chr., da 
Pytheas fra Massalia (Marseille) besejlede vadeh,a:vet ved· Søn
derjyllands kyst og videre nordpå. Fra denne rej~ nævner Py
theas en fjord eller munding, som han kalder Mentonomon, og en 
ø, benævnet Raunonia. I Det danske Folks Historie oversætter 
Svend Aakjær Mentonomon ved Minden, d.v.s. Gammelminde ved 
Nissum Fjords nordlige del, og Raunonia vei Røn i Limfjordens· 
vestmunding. Minde og røn har vi endnu endda adskillige steder. 

På oprindelig nordisk grund har vi kun nordiske: navne fra old
tiden, men dette betyder ikke som på Island, at alle disse navne 
er gennemskuelige (Skautrup I. pag. 25). Især gælder dette ikke 
de såkaldte simplexnavne, der ikke kan forklares, og som dr. phil. 
Gudmund Schutte opfatter som rester av et urgammP-lt ikke-in
doeuropæisk navnestof. Blandt disse simplexnavne indenfor sø
kortets område hører ikke få ønavne: Hven, Møn, Stryn, Vresen, 
Mors, Als, Thund (Tunø), Gøl, Ilm, Lygh (Liv Land), Sprowæ 
(Sprogø) o. fl. 

Tidlig nautisk indflydelse på navne iland kan ogsaa påvises. Så
ledes betyder Oringe (av varde) sømærke. Dette navn er av fæl
lesgottonsk oprindelse; av fællesgottonsk er urnordisk udspaltet. 
(Skautrup I. pag. 26). 

12 ' 

i I 
'-J 



Med grundenes navne stiller forholdene sig helt anderledes. 
De opmålingsofficerer, ·der drog de ukendte grunde frem på 

søkortet, var helt op i vor tid endnu en slags landnamsmænd, som 
fik deres navne knyttede til opdagelsen eller kortlægningen. Hvor 
stednavnene i land søger deres oprindelse fra tilhold av dyr, er det 
ofte fra de forsvundne (f. ex. bjørn, ulv, bæver) ; hvor søgrun
dene søger tilsvarende navneoprindelse, er det derimod fra dyr, 
fugle og fisk, som endnu forekommer (f. ex. sæler, svaner, vild
gæs, muslinger), hvilket også genspejler forskellen i alder. På 
et andet væsentlig punkt er uligheden også iøjnespringende: far-
vandene var nok i ældre tider danske, men de blev befaret mindst 
lige så meget av hollænderne og englænderne; følgelig kendes en 
vis international påvirkning, som iøvrigt er særegen for al nau
tisk terminologi, og som tillige må henføres til, at der i ældre ti
der alene blev anvendt udenlandske, især hollandske søkort. Sø
fartsordene i nordisk er i det _hele av senere oprindelse, især 
lånte fra hollandsk og nedertysk (Skautrup I. pag. 67), men der 
er også påvist lån fra frisisk. 

Det første danske søkort, omend det er en bearbejdelse av uden
landske, var Lorentz Benedich.ts: »Søkartet offuet Øster og Ve
ster Søen« fra 1568. Benedicht var bogtrykker, vistnok tysk
født, død ~a. 1604, og hans virksomhed omfattede alle mulige om
råder indenfor littemturen (D. Bio L.), så han blev følgelig ikke 
banebrydende på søkortets område. Her betegnes det første skridt 
snarere ved kartografen Johannes Mejer (1606-7 4), der var præ
stesøn fra .Husum, og som 1636 begyndte med at udarbejde land-

·· kort over marskegnene omkring Husum. I 1642 overdrog Chr. IV 
ham at kortlægge Jyllands vestkyst, og senere fik han nye og 
i,tørre opgaver. Ukendt med trigonometriske målinger nåede han 
aldrig nøjagtig gengivelse, og han udarbejdede ingen søkort, men 
hans stednavneopgivelser ved kysten og i søen er i hvert tilfælde 
en førstehånds kilde ved stednavneundersøgelserne. (D. Bio L.). 

Først med den dygtige købmand og skibsreder Jens Sørensen 
(1646-1723), der blev søkortdirektør 1689, blev der i slutningen 
av 1600 tallet optaget gode danske kort over de danske farvande, 
men.de blev aldrig udgivet av søkrigsmæssige årsager: man vilde 
dengang ikke kigges i kortene av fjendtlige flådemagter! Kom 
Jens ,Sørensens kortlægning således ikke udadtil til at spille nogen 
bidragydende rolle til at fastlægge en ensartet stednavnegivning, 
så indeholder hans optegnelser og dagbøger for eftertiden en 
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rigdom av maritime stedn2.,~..ie og danner derved det egentlige 
grundlag for stednu \.""!!eforskningen indenfor dette specielle felt. 
Jens Sørensens søkort, halli5 ~iografi. og uddrag av fuUls papirer 
er offentliggjorte av Johann-::::; I01udsen (1916, 1918 og 1921), de 
to sidstnævnte ved det kgl. Søkortarkiv (D. Bio L.). 

I sidste halvdel av 1700 tallet fremkom de første kobberstukne 
danske søkort, udarbejdede av brødrene Andreas Lous (1728-97, 
admiral) og Chr. Lous (1724---,.1804, navigationsdirektør), der 
opnåede privilegium på at udgive disse, indtil det i· 1784 oprettede 
kgl. Søkortarkiv i 1790 avkøbte brødrene deres privilegium. (D. 
Bio L.). Endnu 1785 forhandlede søkortarkivet kun eet søkort 
over indsejlingen til Øresund, men dets dygtige direktør, Poul de 
Løwenørn, fik hurtigt fart i arbejdet, og i 1796 udkom kortene. 
Søkrigen gav avbræk i arbejdet i årene 1807-1828, men deref
ter skred det atter systematisk frem jævnsides med opmålingsar
bejdet lige op til vore dage. 

Den rent historiske vurdering av stednavnene på søkortet kom
mer således ikke udenom de udenlandske, især de hollandske, kort, 
som er reproducerede i Geodætisk Instituts Publikationer 1942, 
Jens Sørensens kort, brødrene Lous' og de siden av §0kortarkivet 
udarbejdede. Men dansk stednavneforskning er forlængst en selv
stændig fagvidenskab, som også har strakt sit virkefelt ud mod 
vore farvande, hvorfra der ved stedlige hjælperes bidrag er skabt 
en specialsaml:ing. På·det rent etymologiske område er her samlet 
en viden og erfaring, som har fundet offentlig udtryk ved udgi
velsen av »Danmarks Stednavne«, hvis bind no. 1 omhandler 
Samsø, no. 2 Frederiksborg amt og nos. 3-7 Sønderjylland. Her 
er givet oplysning om et væl<;l av navne, som også har direkte el
ler indirekte tilknytning til søkortet, og hvorfra væsentlige oplys
ninger derfor har kunnet hentes. 

Hjælper den historiske undersøgelse ofte til at :rmde frem til 
det oprindelige navn, så har man dog i!rke altid dermed forklarin
gen på navnet. Men der er hjælpemidler, dels traditionerne og dels 
den filologiske undersøgelse. Om traditionerne skrev Gunnar 
Knudsen i Festskrift til Vilh. Andersen (pag. 340) : »Hvis man 
aldrig havde sådanne traditioner om navnenes oprindelse beva
ret, var det en sur fornøjelse at være stednavneforsker. Det er 
nemlig ikke altid tilfredsstillende kun at kunne fastslå, hvilke ord 
der indgår i et stednavn, man vil gerne nå frem til foranlednin-
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gen eller mea anare ord til navnets dybere betydning, og dette er 
desværre kun altfor tit en umulighed.« Herav fremgaar det, hvor 
vigtig indsamlingen av oplysninger fra hjemmelsmænd kan være, 
samt at disse oplysninger dog ikke altid er videnskabeligt at 
lide på. 

Når det historiske og traditionelle svigter, har stednavneforsk
n:ingen kun det filologiske at falde tilbage på, og i virkeligheden 
er største delen av stednavneforskningen filologi, og her er år
sag til at fremdrage nogle særlige· forhold. Navnene iLand vil 
ofte være bevaret i gamle breve, dokumenter, jordebøger, ting
bøger o.s.v., hvor de forskellige stavemåder igennem århundre
der avslører den foregåede lydovergang, og denne omstændighed 
er en væsentlig hjælp til et forklaringsresultat. Hvad derimod det 
filologiske på søkortets stednavnes område angår, må det med 
klem fremhæves, at grundene jo altid har været »no man's land«, 
av hvilken· årsag deres navne først meget sent er blevet sat på 

· prent av de opmålende søofficerer eller kartografer. Disses fone
tiske gengivelser av den lokale udtale er næppe altfor korrekte, 
snarere er de vel blevet lempet efter rigsmalet, og følgelig kan vi
denskabelige undersøgelser vedrørende lydovergangene let føre 
på vildspor. Med fynd må der endvidere erindres om, at dialekt
ord fra den ene landsdel ofte vil være at finde i søkortets sted
navne i en fjernere del av riget, gariske simpelt fordi f. ex. jyd
ske fiskere udøvede deres erhverv ved Sjælland og Fyn og disse 
øers fiskere deres ved Jyllands kyster, hvor de således udenfor de
res dialektale:område var med til at navngive fiskepladserne. Lå
neord fra dialekterne (hvor man .måske ikke vilde vente at finde 
dem) og låneord fra fremmede sprog er således på samme tid, 
indimellem hverandre, ikke uvigtige elementer indenfor den i den
ne bog omhandlede gruppe stednavne, hvorfor det ikke må undre, 
at der kan være stor usikkerhed i fastsættelsen ·av navnenes be
tydning, og at denne i visse tilfælde end ikke kan fastslås. 

Stednavnene på grundene har ofte forled og efterled adskilte. 
Hovedreglen er, at forledet giver den egentlige lokalisering el
ler individualisering (selvom det ofte er fælles med et stednavn 
iland), mens efterledet udtrykker arten av grunden. Således be
tegner Saltholm Flak det flak, der strækker s:ig ud fra Saltholm; 
beliggenhed og grundens art er tydeligt udtrykt. 

Forled, der er sammensat med navne inde iland, vil ikke blive 
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forklaret, men der henvises til stednavneudvalgets publikatione1 
vedrørende disse; hvor forledet henviser til en ø, og især de min
dre, vil ønavnet, hvor det er muligt, dog blive forklaret. Visse små
holme og småøer er ligefrem opført blandt grundene for nemheds 
skyld og al den stund overgangen fra disse til de delvis tørre 
grunde jo ikke er stor. 

Stednavneopstillingen er inddelt. i sektioner efter de forskellige 
farvandsafsnit, og for hvert afsnit er optrykt et kort. Ved hver 
enkelt beskrivelse er følgende rettesnor' fulgt: efter stednavnet 
og ovennævnte parentes følger grundens beliggenhed ved en for
klarende text, naar opstillingen, der følger kystlinjen, ikke til
strækkeligt angiver den. Efter stedsangivelsen oplysninger om 
stednavnets oprindelse med henvisning til trykte eller arkivalske 
kilder; hvor oplysningerne skyldes lokale hjemmelsmænd, anføres 
disses navne i parentes. Stednavnene er retskrevet med de i sø
kortet senest angivne navne; i texten anføres de ændringer i navn 
eller stavemaade, som har fundet sted og viser tilbage mod nav
nets oprindelse. Berefter vil den laveste vandstand på-grunden 
blive-·,angivet, hvor det ikke skønnes at dreje sig om en grund, 
hvis vanddybde stadig varierer. Hvor der har fundet-kendte stran
dinger stedr angives dette·bagest ved et S: og den betalte bjærge
løn-opgives-i- procenter av ·de bjærgede værdier, hvorav- grundens 
far.lighed-for skibsfarten i relation til andre ·grunde kan~·avlæses. 
Der henvises til Louis E. Grandjean: Søforsikringspraxis (anden 
udg.) pag. 315 med hensyn til, hvor meget der kan lægges i disse 
tal. Bjærgelønnene er samlet for et tidsrum av over 60 år og er 
fastsatte dels ved retslig~ afgørelser, dels ved mindelige overens
komster og den av Svitzer i sin tid oprettede - og forlængst op
hævede - permanente voldgift. 
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Systematik 

Men/3 man i ældre tid førend udgivelsen av Den Danske Lods 
navngav grundene uden videre hensyntagen til deres art og 

størrelse, således banke, grund og rev i flæng, har søkortarkivet 
i tidens løb lejlighedsvis ændret betegnelserne efter et system, 
som først kommandør Gustav Holm har redegjort for i Salmon
sens lexicon. Det er ganske naturligt, at dette system er taget 
til indtægt for den systematik, på hvilken denne bog er opbygget, 
men systematiken har måttet uddybes og gøres mere rationel. 

Inddeling av grundene: 

1) Landfaste grunde (landgrunde): :Hage, Hale, Knæ, Laar, Næ
se, Odde, 11,ev, Revle, Rumpe, Røse, Stjært, Tap, Top, Toft, Ulv. 

2) Landløse grunde av ringe udstrækning (udgrunde): Bo, Bos
ser,· Bænk, Holm, Jord; Klap, Klæp, Knigge, Knob, Knop 
(Knub), Knold, Knol, Knud, Knude, Knøs, Kold, Plade, Pold, 
Pol, Pulle, ,Ryg, Røn, Skjold, Triller., Trindel, Tue og Tørv. 

8) Landløse grunde av større udstrækning: a. frit beliggende: 
Flak og Flade. b. spærrende sejlrende eller løb: Barre, Bro, 
Tolk og Tærskel. 

4) Landløse grunde med sand: Sand. 

5) Landløse grunde med almen betegnelse: Grund. 

6) Landløse grunde, ufarlige for sejladsen: Banke. 

Langt det overvejende antal navne på grunde har et forled og 
et efterled, således som påvist av fuldmægtig G. Hannens de 
Lichtenberg i 'Nationaltidende, Søndagstillæg 18. April 1937 i ar
tiklen >>Lidt om Stednavne i de danske Farvande«. Efterledet an
giver i reglen ,grundens art og udstrækning, således som det er ud
trykt i· ovenstående inddeling, selvom der endnu er betegnelser, 
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som ikke ganske falder ind under systematiken. I sådanne avvi
gende tilfælde kan en korrektion av navnet formentlig komme på 
tale, da f. ex. betegnelsen banke aldrig bør forekomme ved en 
grund, som indebærer fare for sejladsen. Navnenes forled giver 
som oftest grundene deres individuelle navn. Disse forled er dan
net som følge av en række forskellige faktorer, hvorfor det er 
forsøgt også her at skabe en fast systematik. 

Inddeling av grundenes navne-forled: 

a) Stednavne eller genstande i land (pakhus, mølle, kirke). 
b) Navne på opmålingsofficerer, skippere, fiskere eller andre per- u 

soner. 
c) Navne på skibe, som er grundstødt på stedet eller har funL , 

grunden, med undtagelse av engelske krigsskibe. 
d) Navne på engelske krigsskibe, som under kl'.igen 1807-14 en

ten lå på station ved grundene, tog dem eller opmålte dem, 
samt engelske navne givet grundene av disse. 

e) Adjektivisk betegnelse (stor, lille, lang), udtryk for indbyr
des geografisk beliggenhed (ydre, indre,· middel, nordre, 
søndre). 

f) Udtryk for diminutiv avhængighed (kalv, barn, kid). 
g) Udtryk for bundens beskaffenhed (lim, kalk, flint). 
h) Udtryk for farvevirkning av vand og bund' (hvid, grå, sort, 

grøn). 
i) Navne på pattedyr, fugle og fisk. 
k) Navne på planter og søvegetation. 
1) Sammenlignings:qavne, herunder vandringsn1tvne, d.v.s. navne, 

som er hentet fra et forbillede i ind- eller'. udland, hvormed 
grunden »sammenlignes«. 

m) Navne, der skyldes de hollandske søfarende.~ 
n) Navne, der henviser til forskellige sømærker; (galge, lys, kors, 

fyr, veder). 
o) Helt individuelle navne. 

Den første gruppe forled, som henter sine navne fra land, l 
handles ikke, idet der henvises til stednavneudvalgets publikatio
ner: Danmarks Stednavne, men der kan være årsag til at nævne, 
at de ofte er opstået derved, at en lokalitet i land har været >>med« 
for fiskerne. »Med« er et meget gammelt ord, stammer fra oldn. 
mio, der egentlig betyder midtpunkt, derefter et mærke på land-
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jorden, hvorved beliggenheden på søen av en grund eller en fiske
plads bestemmes (Jonsson). Endnu i 1600 tallet brugte Kingo det 
i salmen: »Guds nåde gør på alle hjerter med«, d.v.s. tager sigte 
på alle hjerter. Ordet lever end i nutiden i sammensætningen øje
med og talemåden »mål og med«. Bredahl brugte det i udtrykket 
»ej meedløs hårdhed«, hvor det dobbelte e adskiller fra præpositi
onen med. 

Ældst er forled-gruppen (o), der ofte søger sin oprindelse i 
det oldnordiske og derfor tit er uigennemsigtig. Gruppen (m) 
hidrører fra middelalderen, da hollænderne i så rigt mål søgte 
vore farvande. Gruppen (d) er tidsbetegnet ved en epoke i vor sø
krigshistorie, og gruppen (b) er - forsåvidt opkaldelse efter sø
officererne angår - knyttet især til perioden i slutningen av 1700 
og begyndelsen av 1800 tallet. 

Efter hvert navn på grundene er i parentes anført et bogstav, 
der grupperer navnets forled i henhold til ovenstående, og et tal, 
der grupperer navnets efterled i henhold til foranstående indde
ling av grundene efter deres art. I tvivlstilfælde er grupperingen 
foretaget efter den placering, som forfatteren anser for den sand
synligste. 

Fjellerup Flak (a. 3.) betegner således i texten, at forledet hid
rører fra landsbyen Fjellerup, og at efterledet betegner en grund, 
som er 1andløs og av større udstrækning. 

Grundenes inddeling i 6 grupper er ikke tilstrækkelig til at vej
lede; de mange underbetegnelser må forklares, for at man kan 
danne sig et nøjagtigt billede av det foreliggende navn. Underbe
tegnelserne er fællesnavne (appellativer), som engang forklaret 
kan nøjes med en henvisning til dette avsnit om systematik. 

Fællesnavne: 

1. Hage: (oldn. haki, 1':rog eller hage) landfast grund, i reglen 
uden sten, mens rev og røse er stenede (G. Holm); kan også be
tyde smal landstrimmel eller landtange, der strækker sig ud i 
vandet (0. D. S.). Se D. Stedn. no. 3 pag. XXXI, planche I, fig. 2. 

2. Hale: (oldn. hali) sjældnere brugt betegnelse om en land
tunge eller en grund av særegen form (Annaler pag. 207). På 
grunde anvendes oftere synonymerne stjært eller rumpe; se disse. 
Se D. Stedn. no. 3 pag. XXXI, planche I, fig. 9. 

3. Knæ: (oldn. kne) betegner en grund, som er bøjet i en huk. 
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PLANCHE I 

q. REVLER 

5 ::-°:·::~:~~:\· . .,:-........ ""' TAP ),. 

..••. •• , •• :.•.···-;,.,/;i, ·TOP .. • • • ._---~°A~•.Vi'N • 
\-..:- ... 

' 

Grafisk fremstilling av den oprindelige systemaUk vedrørende landgrunde. 
Da samtlige efterledsnavne er sammenligningsnavne, må man ikke vente, at 
den strenge systematik passer med virkeligheden, dels kan sammenlignin
gen have passet for århundreder siden, da navnet blev givet, men ikke i 
vore dage, efter at grundens form har ændret sig, og dels kan den op,rin
delige sammenligning have været mindre slående. Den strenge skematise
ring, som ·planchen gengiver, har da også kun til formål at vise ideen i be
greberne, der ellers kan synes at være brQgede. Det er alligevel den sam-

menlignende ide, der knytter dem sammen. 
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PLANCHE II 

1 · TUE · • l<LÆP 

<·:··:/~--- -. _______ ;.;:;,• .... ,,. 

2 - - • - - - PULLER 

- -· .-
• PLADE - • RØSE 

-.--- -- --. ----

Gralfisk frem,stilling av den oprindelige systematik vedrørende udgrunde. 
Mens landgnindenes efterled er sammenligningsnavne, der er ·skabt av fan
tasiens forestillinger om deres form, er udgrundenes efterled betegnelser, der 
udtrykker størrelsen. Også her gælder det, at den strenge skematiseri.ng i 
planchen ikki! uden videre kan overføres på de virkelige forhold. Man har 
næppe altid haft den samme opfattelse av størrelsesforholdet, som i sig selv 
reelt kan ha:1)e ændret stg i tidens løb. Hensyntagen til grundenes størrelse 
(omfang), hævning fra havbunden og dybde fra vandbrynet er ideen, der 
knytter disse betegnelser sammen, men derhos spiller også de forhold ind, 
om grunden ·er belagt med sten, og om den når vandbrynet, eventuelt rager 
lidt op over dette enten ved lav- eller højvande. 
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Det ældre danske huk, oftere brugt i nautiske stednavne, betød 
indsnit i vinkelform (Molbech). Huk bruges nu om landpynterne, 

. mens knæ anvendes om grundene. Planche I, fig. 8. 
4. Laar: (oldn. lær) betegner en landgrund, især dens inderste 

brede skinkeagtige stykke. 
5. Næse: (oldn. nes) betegner en landgrund, der går ud i havet 

fra et næs. Sjældent anvendt. Planche I, fig. 10. 
6. Odde: (oldn. oddi) egentlig en spids av land (Feilberg), se 

no. 79, sjældnere brugt om en landgrund i fortsættelse av land
tungen. Se D. Stedn. no. 8 pag. XVI. Planche 1, fig. 1. 

7. Rev: (olcln. rif) betegner en sand- eller stengrund, som oftest 
er bredest ved landet og ender med en pynt (Molbech). Herav 
sideformen Revle, .en mindre sandbanke, et langt smalt »udyb i 
havet«_ (Molbech). Revle er kun østnordisk (Skautrup I. pag. 156) 
og betegner en i forhold til sin bredde langstrakt grund (Annaler 
pag. 235). Revle findes også i ældre søkort gengivet i formen 
Revel. »En grund skal for at kunne kaldes et rev have en særlig 
form - skal være ribbenformet, thi ordet betyder oprindelig (som 
endnu i sjællandsk samt i sammensætninger som højrev, mellem
rev og lgn.) ribben, jfr. tysk Rippe, engelsk rib. Et rev er en kon
kav eller hvælvet langstrakt sande eller grund - fra= landet ud i 
havet eller ud for land«. »Ordet er nemlig lånt fra dansk til mid
delne:lertysk og hollandsk rif, hvorfra det atter er lånt til højtysk 
Riff og engelsk reef« (Skautrup i Sønderjydsk Aarbog 1939 pag. 
248/49). Planche I, fig. 3 og 4. 

8. Rumpe: det samme ord som engelsk og hollandsk rump: hale, 
bagdel; på jydsk også i betydningen en lille forhøjning (Feilberg). 
Se. D. Stecln. no. 3 pag. LI. Planche I, fig. 11. 

9. Røse: (oldn. hreysi) ældr. dansk russe, norsk røys el. rus, 
svensk ros, betegner en undervands stendynge, dysse, hob. Plan
che II, fig. 9. 

10. Stjert: (oldn. stertr) hale (endnu i vipstjert), bruges om 
haleagtige grunde ud fra· land ligesom hale og rumpe; bruges 
også som marknavn (Feilberg). Se D. Stedn. no. 3 pag. LVII. 

11. Tap: (olcln. tappi), Top: (oldn. toppr) henholdsvis prop og 
den øverste spids av noget; bruges i flæng om landfaste, kegle
formede grunde, skønt der er tale om to selvstændige ord, som 
dog på norsk er sammensmeltet i eet: tapp eller topp: tap eller 
spids. Istap vender nedad, sukkertop opad. I sammenligningsnavne 
på søen er forskellen uden betydning. Planche I, fig. 5. 
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12. Tofte: (oldn. pofta) egentlig toft, rorbænk, sjællandsk bænk, 
siddebrædt i båd (Molbech Dialect). Ikke at forvexle med toft, 
jordstykke tæt ved huset. 

13. Ulv: (oldn. ulfr) betegnede oprindelig noget, der danner ru
hed eller ujævnhed (Jonsson), men må vistnok antages at være 
dyrenavnet. Ulvsund er sundet ved hukken Ulvshale, Ulvegabet 
(tidligere Ulwdybet) er dybet ved landgrundshukken, grunden 
Ulven ved Horns-Rev betegner den undersøiske huk, der går ud 
fra Blaavandshuk. 

14. Bo: (okjn. bo5i) betyder egentlig »bebuder«, men overført 
brydning på et rev eller skær, der kun går op til vandfladen, hvor 

r, brådet »bebuder« skæret (se Skautrup I. pag. 156). Norsk bod6, 
svensk båda, færøisk buer eller boer (D. Færøiske Lods 1891 pag. 
5), islandsk bodi (D. Islandske Lods 1898 pag. V). Planche II, 
fig. 8. 

15. Bosser: betegner småholme, pukler eller grunde, jfr. tysk 
Buss, Bussen: forhøjning, pukkel, og engelsk boss: pukkel, se D. 
Stedn. ;no. 1 pag. 8. 

16. Bænk: (oldn. bekkr) betegner en forhøjning, som ligner en 
bænk t. ex. græsbænk, voldbænk, østersbænk, bænk i en tørvegrav 
(Molbech}. Har ikke noget med banke at gøre. 

17. Holm: ( old. h6lmi) betegner især en liden ø (Molbech), men 
også grunde, som tidligere har ligget tørre. Se D. Stedn. no. 1 
pag. VIII. Planche II, fig 10. 

18. Jord: (oldn. jor6) egentlig jord til græsgang, men overført 
grund, der ofte ligger oven vande og er begroet. Jord: »det faste 
land i modsætning til havet« (0. D.S.). Planche II, fig. 11. 

19. Klap: (oldn. klopp) sideform til klampe; lille lav ø, hoim 
eller grund, kun sbm del av stednavn vistnok især ved Øresund 
(0. D.S.). Klabbe er kendt langs størstedelen av Smålandskysten 
i betydningen mindre holme, men 9gså anvendt om grunde under 
vandet (Modeer I. pag. 65). Planche II, f:ig; 10. 

20. Klæp: (oldn. kleppr) betegner klump, klods, se D. Ste<ln. no. 
1 pag. 59. Svensk klapp svarer til klump, stenet undervandsgrund 
eller mindre ovenvands ør (Bertil Ohlsson pag. 43). Har intet 
med klap at gøre, som anført i Annaler pag. 366. Planche II, fig 7. 

21. Knigge: vistnok av knæ,g (sideform av substantivet kna!?'!!P.L 



lrnort, Image, på sjællandsk om fremspringende (ta.pformede) styk
ker (0. D. S.) ; betegner i det sydøstlige Danmark en pulle eller 
en lille toppet grund. 

22. Knob, Knop, Knub: Knob også skrevet knop: knude (0. D. 
S.) ; Knub er tildelrs opstået ved sammenblanding med knop og 
betyd'er lrnold, klump (0. D. S.). Ordene betegner »enhver lille 
forhøjning på jordoverfladen, større end en knold« (Feilberg). 
Planche II, fig. 6. 

23. Knold, Knol: betegner en mindre bakke eller ophøjning eller 
grund i havet; sammenlign angelsax1sk cnoll: høj top. Se D. 
Stedn. no. 1 pag. 217. Planche II, fig. 5. 

24. Knud, Knude: i ældre kort også i formen Kund, betegner en 
forhøjning (Feilberg) ; norsk lrnut: knort, ujævnhed (Aasen). Se 
D. Stedn. no. 3 pag. XXXIX. 

25. Knøs;· betegner på jydsk en lille bakke eller knub i jords
monnet (Feilberg), på bornholmsk en klippeknold i havet, skær 
(0. D. S.); norsk knaus, klippe, bjærgknold (Aasen); svensk 
knos: lille høj. Se D. Stedn. no 1 pag VIII. Planche II, fig. 12. 

26. Kold: (oldn. kollr) betyder på oldn. dels hoved, dels rund 
top (Jonsson), i ældre dansk kol, kuld: issen. Ved~ siden av een
stavelsesformen findes en biform med to stavelser: svensk kulle, 
jydsk kolle, bornholmsk kujlla. Se D. Stedn. no. 1 pag. IX og dr. 
phil. Gudmund Schlitte i Årbog for nordisk målstræv V. pag. 42. 
Planche II, fig. 4. 

27, Plade: (oldn. plata) oprindelig slette, flade, derefter hvad . 
der er fladt, jævnt av nogen udstrækning og tykkelse (Molbech) ; 
men anvendes dog om grunde, der er av ringere udstrækning end 
Flade. Planche II, fig. 3. 

28. Pold, Pol, Pulle: (oldn. pallr) bænk, ældre dansk pald: for
højning, bænk (Skautrup I. pag. 160), betegner en toppet forhøj
ning i havbunden. Pold eller puld: en liden høj, dynge eUer tue 
(Molbech Dialect). Se D. Stedn. no. 1 pag. X, som sidestiller or• 
det med puld i hattepuld. Pult i Middelpult betyder klump, knold 
(Molbech), men hører sikkert hjemme her som en sammenblan
ding. 0. D. S. anser pult for at være ældre nydansk for puld og 
pulle for at være en sideform av pold, hvormed det falder sammen. 
Planche Il, fig. 2. 

• ''- 1....-.,o-ør) betegner dels den øverste del av en ås 



eller bakke, dels det skarpe avfald fra sådanne (Annaler pag. 238). 
Havbundsbetegnende anvendes navnet på langstrakte grunde med 
skarpe avfald. 

30. Røn: (oldn. hraun) egentlig en holm eller lille ø, ofte dog 
.kun en stor plade med sten eller stenryg, der enten altid er tør el
ler tør ved lavvande. Se D. Stedn. no. 1 pag. 43. Planche II, fig. 10. 

31. Skjold, Sjol: (oldn. skjoldr). Det oldn. ord havde også be
tydningenen (større) hvid plet (Jonsson), og i ældre dansk kunde 
ordet i det mindste dialektalt også anvendes om en flage eller tørv 
av grønsvær, således endnu i Vendsyssel jfr. stednavnet Flaven
skjold (Skautrup I. pag. 67). Hvad der gjorde sig gældende i lang 
avstand som højt eller stort, eller hvad der sås som bredt og vidt, 
sagdes i gamle dage at skjolde (Steenstrup pag. 67). Ha,vbunds
betegnende må ordet anses for at dække grunde, der ses som en 
lysende skjold. 

32. Trille: Dette navn er anvendt, hvor et rev består av sten 
(mindre rullesten), og er vel opstået, fordi søen ruller og triller 
stenene på et sådant rev (Kaptajn R. M. Jensen, Marstal Havne
kontor, 1941). Det behøver ikke at være stenenes trillende bevæ
gelse, der .har forårsaget navnet, thi poetisk er verbet trille an
vendt i skønsange om bølgernes små bevægelser (Molbech). For
tolkningen tilfredsstiller ikke. »En sodden trille« er det samme 
som en pølse, en lort (Feilberg), og det må derfor snarere anta
ges, at trille betyder en med tang tilsmudsket gnmd, se under 
syst. 83: Smør. Sod.den betyder kogt, oldn. sodna: koges. 

33. Trindel: Den fuldstændige avrunding i omridset har flere 
steder givet. anledning til, at mindre avrundede grunde i !:lavet 
kaldes trindel (Annaler pag. 287). Ordet betyder egentlig en skive, 
en pandekage, jfr. middelnedertysk trindel: skive. 

34. Tue: (oldn. pufa) betegner en liden høj, forhøjning på jor
den (Molbebi1). Norsk tuva eller tue: en liden top på jorden (Aa
sen). Anvendes om ganske små grunde. Se D. Stedn. no. 3 pag. 
LXI. Planche II, fig. 1. 

35. Tørv: (oldn. torf) betegner egentlig grønsvær, jfr. græstørv, 
og overført sinågrunde, som er delvis tørre med begroning. Svarer 
nærmest til betegnelsen jord (no. 18). 

36. Flak: jfr. hollandsk vlak; en sandgrund, på hvilken der i 
lang udstrækning er ringe forskel på dybden. Som fællesnavn på 
grunde er det vistnok lånt fra hollandsk. Se D. Stedn. no. 1 pag. 
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VII. Også anvendt adjektivisk på dansk; Per Degn påstod, at jor
den var flak som en pandekage; se iøvrigt Steenstrup pag. 92. 

37. Flade: betegner det samme som flak; oftere anvendt på 
landjorden om en flad egn, en slette (Molbech). 

38. Barre: (oldn. bara) betegner egentlig et langt, tyndt legeme, 
pæl, stang (på oldn. både: bølge, vove, stribe, fure), men overført 
en grund i havet, der er avlejret tværs over mundingen av en flod 
eller en bugt. Engelsk bar, tysk og fransk barre: sandbanke, sand
revle. 

39. Bro: (oldn. bru) betegner en langstrakt grund, som oftest 
går tværs over et farvand, og må anses for et sammenlignings
navn, selvom ordet på oldnordisk også havde bibetydningen strim
mel (Jonsson). Samme forestilling som ved tærskel, derfor hedder 
det Dragør Bro eller Tærskel. 

40. Tærskel: (oldn. preskaldr) betegnede på oldn. dels tærskel 
(som i dørtærskel), dels noget, der lægges tværs over f. ex. et 
sund eller en flod, et slags barriere (Jonsson), og da grunde med 
dette navn ligger tværs over sejlrender eller indløb, kan begge de 
oprindelige tyd indeholdes i navnet. 

41. Tolk: (oldn. talkn) betegner oprindelig de riflede fiskegæl
ler (Jonsson) som endnu i det dialektnorske tolkn (Aasen), der 
har bibetydningen den inderste del av munden nærmest struben på 
mennesket. Grunde med dette navn ligger ved et minde, et gab el
ler et svælg, så det er muligt, at disse sandribbede revler ved tolk 
har fået et sammenligningsnavn. Den oprindelige betydning er 
gået tabt, og da fuglen rødben (totanus calidris) eller tjalder dia
lektalt kaldes tolk, har man sat navnet i forbindelse med fuglen. 
Da havfruen varer skipperen fra Borre (Møen), siger hun: :->Hør 
du vantevennen min, læg skuden til Borre ind, thi tolk skryer 
og egene knager i Norge«. (Tang Kristerisen: Danske Sagn II. pag. 
144), og en fodnote oplyser, at tolk er navnet på vandet i Grøn
sund, som tolker uvejr for Mønboerne. Der sigtes naturligvis her 
til Tolkerenden, men den har jo navn av grunden Tolkene (Ny
og Gl.-Tolk). Med den skrigende fugl har grundenes navn ingen 
forbindelse. Jfr. pynten Taikni og Talknafjordr (se D. Islandske 
Lods 1898, pag. 44/45). 

42. Sand: betegner grund, som er sandet; findes også i biformen 
saner (d.v.s. sand'er) om lavvandede sandarealer, hvor fiskerne 
undertiden graver efter orm. Se D. Stedn. no. 3 pag. LII. 
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43. Grund: (oldn. grunn) betegner i almindelighed en forhøj
ning i havbunden, som er farlig for sejladsen, i modsæt1;1ing til 
banke (se denne), hvorover der i reglen kan sejles uden fare. Den 
oprindelige betydning av grunn var bund, grund med bibetydnin
gen grund, udgrund (Jonsson). Se D. Stedn. no. 3 pag. XXX. 

44. Banke: Ordet skal først være indkommet i dansk i de se
nere århundreder, man sagde i 1400 tallet strandbanke (Steenstrup 
pag. 89) ; det skal være en sideform av bakke og betegnes som øst
dansk (Skautrup I. pag. 156). Bruges både om en forhøjet grund 
på jorden og i havet (MolbechL I søforsikringspolicerne fra 
1830'erne kaldes New Foundlands Banke »den store Banke« og 
de nærved liggende: »Miquelons Banker«, jfr. også Doggerban
ken. I reglen er banker det samme som fiskebanker, d.v.s. hvor 
der fiskes. 

Farvandsbetegnende fællesnavne. 

Ligesom der for grundene er dannet en række fællesnavne, er 
der også for farvandene dannet en rad fællesnavne, hvorav de 
oftest forekommende nedenfor skal grupperes og forklares. 

~ 

45. Bredning: Særligt navn for udvidelserne i Limfjorden, men 
også anvendt senere andetsteds, Beslægtet med det islandske 
breidd, der betyder et sted, hvor en å udvider sig eller bliver bre
dere (Molbech Dialect). 

46. Bugt: Lånt fra nedertysk Bucht, som betegner en indskæ
ring eller en del av et hav, som strækker sig ind i landet, især 
en indskæring, der er bred og åben mod havet. Udenfor Danmark 
benævnes meget store bugter, havbugter, undertiden Gulf. 

46 a. Bælt: muligvis beslægtet med oldn. belti: bælte. Speciel 
dansk betegnelse for sund, der forbin:l.er større vande med hin
anden. 

47. Dam: Oprindelig i betydningen dæmning omkring opdæm
met vand, men tidligt også i betydningen selve det opdæmme:l.e el
ler beskyttede vand (Steenstrup pag. 91). 

48. Drag: betegner forsåvidt vand angår: løb, strøg, »vandet 
har ikke rigtig drag gennem renden« (Molbech) ; se også Steen
strup pag. 91. 

49. Dyb: (oldn. djup) betegner et sejlløb, hvis dybde tillader 
selv større ~kibe at befare det, i modsætning til rende og løb, der 
er beregnet for småskibe. 
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50. Farvand: egentlig det vand, der kan befares, jfr. tysk ~-ahr
wasser og engelsk fairway; en vis strækning av havet med hen
syn til dets besejling (Molbech). 

51. Fjord: (oldn. fjorår) betegner en indskæring, der skærer 
sig dybt ind i landet, og hvor bredden er ringe. I den geografiske 
terminologi bruges navnet kun om den norske fjordtype med de 
høje, stejle bredder av fast fjeld i modsætning til de danske fjorde 
med lave bredder, men er derfra gået over i de fleste kultursprog. 

52. Gab: (oldn. gap) svælg, åbning, senere munding, indløb 
(Molbech). 

53. Havn: (oldn. hofn) egentlig noget som haves, holdes; skips
hofn, hvor skibene kan holdes ligesom i det moderne: vinterhavn; 
overført: bugt eller indløb, hvor skibe kunne ligge sikre for storm 
og med bekvemhed losse enten som følge av stedets naturlige be
skaffenhed eller ved kunstige indretninger (Molbech) ; senest i 
betydningen en kunsthava · 

54. Løb: (oldn. hlaup) betegner det dybeste strøg i et farvand 
imellem lande eller grunde, rende, skibsløb, sejlløb, også i indløb 
(Molbech) ; i reglen av ringere vanddybde end et dyb. 

55. Minde: (oldn. mynni) oprindelig mund, betegner nu kyst
linjens vigen på grund av åers eller bækkes udmrmding i havet. 
Jfr. tysk Miinde og engelsk mouth. 

56. Nor: det samme som islandsk nor: et smalt sund, ordet 
gængs også i norsk og svensk; bruges om et nogenlunde stort 
vand, som ved et smalt indløb har forbindelse med havet (Mol
bech). Se D. Stedn. no. 3 pag. XLVI. 

57. Red: tidligere stavet rhed, betegner den nærmest til en havn 
eller strand ,grænsende del av havet, hvor skibe kan ankre og 
finde noget ly under kysten eller i en bugt, skønt de ej ligge sikre 
som i en havn (Molbech). Norsk reid: åben havn, måske beslæg
tet med oldn. hreior: rede, leje. 

58. Rende:· (oldn. renna) betegner det dybeste av et stort vand, 
hvor strømmen går stærkest og ved denne sin fart holder dybel 
vedlige (Molbech); men også som i norsk renna: fordybning i 
grunden, en kanal (Aasen). 

59. Stræde: (oldn. stræti) betegner et smalt farvand, der for
binder to have eller forbinder to dele av det åbne hav; i reglen 
om udenlandske farvande (Danmarksstrædet, Strædet ved Calais, 
Gibraltarstrædet). 
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60. Sund: (oldn. sund) betyder oprindelig svømning, dernæst 
det sted, man svømmer over; den skandinaviske bet.egnelse for 
stræde. Det anvendes også på et snævert, men passabelt løb i en 
fjord. 

61. Svælg: (oldn. svelgr) betegnede allerede på oldn. også mal
strøm i havet (Jonsson), som endnu er den nautiske betydning 
ved siden av den almindelige: den øverste del av et dyb, en av
grund (Molbech). 

62. Sæk: lånt fra italiensk sac: bugt, som anvendtes i de middel
alderlige søbøger (portolaner), og betyder fremdeles en ganske 

n lille bugt. 
63. Vig: ( oldn. vik) betegner en mindre, men ret bred bugt og 

er gængs f hele Norden. »Jeg har indtryk av, at danske vi,gnavne 
normalt har en konkret tyde: Hærvig, Rørvig, Sandvig, Sælvig, 
Svanevig (Svaneke), Mosevig o.s.v.« (Dr. phil. Gudmund Schiitte, 
Eskjær, 1~44). Nogle fors.kere vil avlede ordet vikinger av »dem 
fra vigene«. 

Andre nautiske fællesnavne. 

Foruden grundene og farvandene er der en rad lokaliteter ved 
og i havene, som bærer fællesnavne. De hyppigst anvendte skal 
her forklares . 

. . 
64. Blak: betegner enHge sten i vandoverfladen; ordet blak er 

den nordiske form av det fra tysk lånte blank, og det kan være 
dette, anvendt med henblik på det lysende farveskær, som Eten, 
der overskylles av vandet, antager, når solen skinner på dem (D. 
Stedn. no. 2 pag. 149). 

65. Drej: betegner et kystsving eller et »vrid« (hvilket sidste ud
tryk er anvendt om farvandsdrej) i kystlinjen, men det forekom
mer også som en avledning av drag, f. ex. i Drejø, oprindelig 
Draghø (se St.eenstrup pag. 91). 

66. Flaske: (oldn. flaski) betegner flise, splint, og den tvedelte, 
fligede form, som har medført navnene, træder meget tydeligt 
frem (Annaler pag. 203). Formen flask betyder vig med lavt vand 
(Steenstnip pag. 92) som i Flaskebugten; måske har ebbe og flod 
dannet fligede render, jfr. det norske flæs: en liden strøm, der 
rinder tyndt eller adspredt (Aasen). Flaske er derefter brugt om 
grunde mellem sådanne render i analogi med det norske flæs, der 
tillige betyder en høj banke i søen, en tange med grundt vand 
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omkring. (Aasen). I denne betydning danner flaske sidefonnen 
flæske (Inspektør H. Sigismund, 1941), hvilket svarer til jydsk 
flask, som Feilberg også har i formerne flisk og fløsk. Se også 
Bertil Ohlsson pag. 66 ff. 

67. Gnib: (oldn. gnupr) betegner spidsen av en landtunge (An
naler pag. 205), pynt eller bakke ud i havet (Skautrup I. pag. 156), 

68. Hals: betegner dels et snævert indløb fra havet til en fjord 
(Molbech; i islandske sagaer betyder »at halsi« ved indløbet til 
fjorden) f. ex. Hals ved Limfjorden, dels en pynt, der går ud i ha
vet (av ol::ln. hals: hals, nakke) således i Halsskov d.v.s. skoven 
på pynten, nakken. 

69. Hammer: (oldn. hamarr) oprindelig høj, stejl klippe, sten 
(Skautrup I. pag. 63), senere stenet bakke, især med brat avfalq 
(Steenstrup pag. 94). Bruges både over og under søen. 

10. Hoved: (oldn. hofuo) betegner hvad der ligner et hoved, ra
ger ud i havet (Steenstrup pag. 94), sjældnere avkortet til Hov 
eller Ho. 

71. Huk: betegnede tidligere, omend sjældnere, en vig, bugt 
(Annaler pag. 212), nu oftere, ligesom dialektnorsk huk, fremra
gende pynt ved havet (Aasen). Molbech oversætter or9-et ved 
hjørne, hjørnekant; udgående eller indgående vinkel, altså begge 
forannævnte betydninger. Smlg. hollandsk hoek. 

72. Høl: (oldn. hylr) betegner dyb eller svælg, især om dybder, 
hvor der fiskes: fiskehøl. I Hari.seaternes tid lå handelsskibene 
til ankers i »Høl«, den runde bugt i Skanør (Steenstrup pag. 96), 
og navnet omtales endnu af Jens Sørensen. Se D. Stedn. no. 8 pag. 
XII. 

73. Kaas: (oldn. kos) egentlig en dynge, som i norsk kos, en 
hob, en dynge (Aasen), derefter om de dynger sten, hvorimellem 
både trækkes op, endelig om selve bådelejet. •Se D. Stedn. no. 1 
pag. VIII. 

74. Klør: betegner på søen tang. Kløver, klør eller kløvertan
gen (se f. ex. D. D. Lods 1843 pag. 384) er betegnelser for fucus 
visiculosus, der hos Feilber,g benævnes blæretang, søklør ell:er 
søkløver, hos Molbech strandklever eller svinetang. Molbech har 
for.fucus ·serratus betegnelserne kløer eller bredtang. Havgræs og 
tang kaldes ved Drejø klør (Molbech Dialect). 
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75. Ko, Koe: er det i jydsk kofisk: musling (Feilbergs till.) ind
gående forled, der betegner, at muslingerne danner en forhøjning 
paa bund.en, en koe; ku betyder rundagtig top, rund sten, 
pukkel (0. D. S.); norsk ku betyder rundagtig eller avstumpet 
top, forhøjning, pukkel (Aasen), svensk kuf betyder ryg (Ihre) 
- alle av det oldn. kufr: fremstående top øverst på noget (Jon.s
son). Lokaliteter ovenvande kan have navnet av dyret ko. Når 
fyrøen ved Korsør kaldes »Koen«, er det på grund av tågesigna
lets lighed med et kobrøl; her lå endnu i slutningen av forrige år
hundrede en gale~e som fyrskib, hvorfra der avgaves tågesignal 
('se D.D. Lods 1893 pag. 317). 

76. Kvissel, Qvissel: (oldn. k,visl) betegner gren, arm av et vand
løb; på dialektnorsk kvisl (Aasen), der tillige dær betegner holme 
og banker, der dannes av elvearmene (ganske som ved flaske, se 
<lær). Jfr. Steenstrup pag. 97. 

77. Lo, Lå: betegner lavt vand tæt ved land, men især smalle 
render, som skærer sig ind i lan~et fra stranden (Steenstrup pag. 
53), og skal findes i SaID1l'.lensætningen Laaland. Rende i vandet, 
hvorigennem ebbe og flod løber (Feilberg), sammenlign kvissel 
og priel. 

78. Nakke: betegner et smalt og tillige højt land imellem to 
have, eller som strækker sig noget ud i havet (Molbech). Se D. 
Stedn. no. 3 pag. XLVI:. 

79. Odde: (oldn. oddi) betegner en spids av det faste land, der 
strækker sig ud i havet, en landtunge (Molbech), egentlig den 
yderste del av denne. 

80. Pril, Priel: betegner i D. D. Lods 1843 render i havbunden 
ved ebbetid, av plattysk priel (Feilberg), sammenlign lo og kvissel. 

81. Pynt: betegner ligesom odde den yderste del av et frem
springende huk, egent for vort sprog (Molbech) ; findes også i 
norsk dialekt (Aasen). Er indlånt fra frisisk piinte: spids. ( 0. 
D. S.). 

82. Skage: (oldn. skagi) egentlig langagtigt forbjerg (Jonsson), 
odde eller næs, der rager langt frem, også højde, der rager i vej
ret (Steenstrup pag. 102). 

83. Smør: Mens smør har en rosende betydning iland (se D. 
Stedn. no. 2 pag. 121), er det omvendte tilfældet i søen, idet smør 
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her simpelthen er en omskrivning for lort (se Fejlberg under 
smør), mindre i betydningen excrementer, men med samme tyd 
som dialektnorsk lort: smuds, urenhed, også dynd og søle (brugen 
av ordet er således for en del ganske uanstødeligt, tilføjer Aasen). 
Norsk lortet betyder tilsmudset, skidden, svensk lorta: besudle 
(Ihre). I fiskernes djærve, drastiske sprog bliver smør betegnel
se for tangbevoxning på samme måde som skidt i stednavnene 
Skidenholm og Skiddengrunden, men direkte er ordet lort forøvrigt 
brugt om en stenrøse ved Falsterbo, som på Ged.das kort 1694 
hed Gåselortarna, og hvor den største sten formentlig har heddet 
Gåsen. Andre omskrivninger for lort er trille, pølse og ørenring 
(Feilberg), brugt i søkortets stednavne og på samme vis beteg
nende tangbevoxning. I J. M. Knudsen: Søe-Mærkebog 1842 hedder 
det om grunden Sorlings i Kanalen: »Den grund bliver ei siddende 
fast paa Loddet uden med blødt Smør«. 

84. Staal: betegner i norsk dialekt en stor og sammentrængt 
masse, en fiskestime kaldes fiskestaal (Aasen) ; i dansk dialekt 
findes det kun om hoppens svulmende yver (Molbech Dialect), men 
det må vel være det oldn. stål i dettes betydning: endekanten av 
en stak hø eller brændestabel (Jons.son). Betydningen i søkortets 
stednavne må antagelig være om grunde: det brat svulmende. 

85. Sælstene: kalder almuen i Danmark sådanne klipper eller 
stene, som sælhundene plejer at have tilhold på, og hvilke blandt 
almuen ved søkanten agtes for ejendom i arveskifter og købs
breve (Molbech Dialect). 

86. Sætteri: av ældre dansk sætteri: god plads til at ankre på; 
sætte betyder »kaste anker«, lægge sig (D. Stedn. no. 2 pag. 100). 

87. Vese: (oldn. veisa) betegner sump, pyt (Stenstrup pag.106). 
I almindelighed kaldes et sted på havbunden, som står tørt ved 
ebbe med pytter, for en vese (Feilberg). Thade Petersen kalder i 
Geografisk Tidsskrift 1926 en vese for en dyndvade. Se D. Stedn. 
no. 3 pa,g. LXIV. 

88. Ør, Øre: svarende dels til oldn. eyrr »sandet, stenet strand
bred« og dels til oldn. aurr »grus, småsten«, betegner ofte et så
dant stenet fremspring ved stranden, især ved udløbet av f'n å. 
(D. Stedn. no. 1 pag. XIII). 

Når der ved disse fællesnavne (appellativer) i så rigt mål er 
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henvist til norsk dialekt, er dette med velberåd hu, idet norske sø
folk i fællesmonarkiets tid udgjorde en væsentlig del av besæt
ningerne i den danske krigsflåde, ligesom den norske koffardi
flåde især i Norgesfarten spillede en betydelig rolle. Utvivlsomt 
har norske fiskere også drevet fangst i det danske monarki. Ord, 
som er døde eller døende, har flere steder kunnet forklares igen
nem endnu levende norske ord. 

Udover hvad der er anført i texten til plancherne I og II pag. 
20/21 om grundenes formændringer kan der henvises til den just 
udkomne doktordisputats Axel Schou: Det marine Forland. I det
te værk forklares udtømmende, hvordan material-vandringen, der 
årsages av vind og strøm, ændrer grundenes form. Pag. 40 påvi
ses, hvordan en hage omdannes til tange, pag. 95 udredes, hvor
dan der under visse forhold på et flak kan dannes tilvæxtrevler, 
der udvikler sig til barre- eller flakøer, og at det ofte er på dette 
sæt, drag dannes mellem øer. Det fastslaas, at grundene stadig 
ændrer sig og når stabilisering, og at grundenes modenhedsstadi
um kan brækkes op igen, da det ikke er en konstant status, men 
kun en balancetilstand mellem opbygning og nedbrydning. Land
grundsnavne, som er givet, inden grundenes modenhedstrin er 
nået, er således sjældent dækkende udover en vis tidsperiode. 
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1. Grunde i Fanø- og Esperance-Bugt 

1. Jordsands Flak: (a. 3.) V. Jb. 1231 Hiortsand, Johs. Mejer 
1643: Jord.sand (om både ø og flak), Jens Sørensen 1695: Jord
sand Tunge (flak) og Jordsands »grønne, tørre Land« (ø), 1807: 
Jordsands Flak, Aschehoug 1837: Jord.sand eller Hjortsands Flak
ket. D. D. Lods 1843: Jordsands Flakket. Man har antaget, at 
forledet er dyrenavnet hjort eller hjord »flok av kvæg« (D. Stedn. 
no. 5 pag. 316) men herom har professor Peter Skauti.·u.p dog rejst 
nogen tvivl (Sønderjydsk Aarbog 1938 pag. 189). Jens Sørensens 
skelnen mellem tunge og »grønne, tørre land« frister til at antage, 
at øen oprindelig har heddet - det så ofte i søen brJigte - jord 
(se syst. no. 18), mens flakket blev til Jord-Sand, hvilken beteg
nelsen efterhånden er blevet brugt i flæng om både ø og flak, så 
at det senere var nødvendigt at sær betegne flakket ved J ordsands 
Flak, men Vald. Jordb. har Hiortsand, så navnet må være sam
mensat med dyrenav'D.et Hjort. 

Den yderste søndre ende av flakket med under 1 m vand kaldes 
Knækket, fordi det dianner et knæk av Højer Dyb. Mejer benæv
nede det 1644 Die Knocke, og dette er vel en gengivelse av det lo
kale Knaage. Johs. Mejers kort 1652 viser på J ordsands Flak en 
forsvunden landsby Knøckum, så D. Stedn. no. 5 pag. 224 tolker 
Knaage ved knogle, kødben, citerende Thade Petersen i Geogra
fisk Tidsskrift 1926 pag. 213. 

0,2 m vand på det lægeste. 
2. Lammelæger: (,g.) Johs. Mejer 1652: Blaw Sandt og Ha;ff

sandt med tappen Straell, der på sammes kort 1643 benævnes 
Stråll, og som 1695 omtales av Jens Sørensen »her ved Havsand 
begyndes en blind under Vands smal Sandrevle, kaldet Simons 
Straale«. Dette blinde rev er den første begyndelse. til La:mmelæ
ger, hvis nordlige ende er det gamle Blaasand. Strael eller Stråle 
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7"-\? 
• 

JORDSANDS FLAK med muslingeskaller ved ebbe. 
( Arkivar Hvidtfeldt, Rigsarkivet). 

er lånt fra tysk strale: pil, od (Skautrup i Sønderjydsk Aarbog 
1939 pag. 249), Simon er vel et fiskernavn, som også genfindes i 
Simons Hage e. for Rømø. (Se D. Stedn. no. 5 pag. 226). 

1807: Lammelæger, Løwenørn 1815: I.ammelæger, Aschehoug 
1837: J,ammclægeren, D.D. Lods 1843: I.ammelæger. Llgesom det 
gamle navn på den n.-lige del av grunden, Blå.sand, skyldtæ grun
dens slik og mørke sand (blå i ældre dansks betydning mørk), er 
[,ammelæger sainmensat av lam, laam: dynd, ler samt læger, der 
i søsproget betyder en kyst, som vinden bærer på (Molbech). »Von 
Leeg und dem Dingwort Wall (Kiiste, strandfeste Wall) ist gebil
det Leegerwall, abgekiirzt zu Lee Wall und zu Leger d. h. die Kti
ste, die dem sttirmischen Wind zugekehrt ist, die Læktiste« (Das 
alte Ellerbek, Kiel 1937, pag. 129). Lammelæger dannede kyst 
langs Lister Dyb, og w.vinden er jo fremherskende. I Løwenørns 
beskrivelse af Nordsøen 1815 hedder det pag. 24: »Med ringeste 
Kuling kan Lammelæger sees paa nogen Afstand formedelst 
Brændingerne paa samme«. D. Stedn. no. 5 pag, 225 vil ganske 
vist antage, at navnet skyldes en havplante, da ordet Lamme
læger bruges i Vestjylland som betegnelse for engelskgræs, 
kællingetand og stedmoderblomst, men det forekommer usand
synligt. Peter Ska.utrup foreslår (Sønderjydsk Aarbog 1939 pag. 
246), forkastende havplanten, et sammenligningsnavn, fordi 
lammelæger (engelskgræs) har rundknoppede blomst.er'hoveder, 
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men også dette skønnes for fjerntliggende blandt de søfarende. 
"Efter min opfattelse har læger næppe nogen forbindelse med 
navnet. Ordet læger betyder også lav og har ~ denne forbindelse 
måske ikke noget direkte at gøre med ordet læ.« (Kommandør Pe
ter Jensen, 1944). Ved s.-kanten av Mads Jensens grund, løbeno. 
715, er et fiskehøl, som kaldes Lammehullet (fisker Rasmus A. 
Rasml.lSOOll, Drejø pr. Svendborg, indb. til 'Stedn8ivneudvalget 
1926), hvor forfodet må være det samme. 

0,4 m vand på det lægeste. 

3. Ristgrunden: (o.5.) Johs. Mejer 1652: Ryst Sandt, 1681: Rust, 
Jens Sørensen 1695: Rost og Røsten, 1807: Riisten, Løwenørn 
1815: Riisten, 1829: Risten, D. D. Lods 1843: Ristgrundene. Det 
oprindelige navn betyder sandet, hvor strømmen maler, oldn. rost: 
malstrøm, endnu bevaret i <lla].ektnorsk røst: søstykke, som er op
rørt av strøm (fremdraget av professor Skautrup, Sønderjydsk 
Aarbog 1938 pag. 188), og 13kyldes ebbe og strøms malen mellem 
stenene. Navnet sidestilles også med Stenrøst, en grund ved Hjarnø 
i Horsens Fjord (D. Steidn. no. 5 pag. 226). »I Bredebugt på Is
lands Vestkyst findes et av grunde og skær opfyldt farvand 
»Røst«, hvor strømmen kan løbe så stærkt, at den er umulig at 
forcere ved visse lejligheder. (Kommandør Peter Jensen 1944). Den 
oprindelige tydning er gået tabt, og en omtydning har fundet sted, 
da man sætter rist for en rende eller et vandløb (Molbech) ; grun
den er blevet opfattet som en rist, fordi den spærrer for Lister 
Dyb. 

4,4 m vand på det lægeste. 

4. Røde Klif Sand: (a. 4.) Johs. Mejer 1659: Rade Klyffe 'Sandt, 
Jens Søren.sen 1659: Rode: Klovs høje Bjerg d.v.s. den bekendte 
sømærke klint på w.-siden av Sild. Aschehoug 1837: Rote Cliff, 
1841: Rode Klif Sand, D. D. Lods 1843: Rode Klif San'd. Navnet 
efter klinten iland, som har været »med« for grunden. 

6,0 m vand på det lægeste. 

5. Rømø Flak: (a. 3.) Johs. Mejer 1652: Nackesandt d.v.s. san
det ved siden av Old Rieper deep, die Nacke genandt, Naclretief, 
1689: Jørgen Hansens Knude, vel sammensat med et fiskernavn, 
D.D. Lods 1843: Rømø Flak. (Se D. Stedn. no. 5 pag. 343). 

0,1 m vand på det lægeste. 

6. Rejsby Stjært: \a. 1.) Johs. Mejer 1644: Resbuij-Sterth, 1652: 
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Resbuissandt, Rocker 1840: Reisby Stiert. D.D. Lods 1843: Reisby 
Stiert. (Sen .. Stedn. no. 5 pag. 330). Stjert, se syst. no. 10. 

0,3 m vand på det lægeste. 

7. Store Sælhundebanke: (i. 6.) Navnet er av senere dato, kom 
først på søkortcl 1939/41. Juvre Dyb, der endnu 1843 gik ind fra 
søen s. for Knuderne og Koresand og n. for Bollerderne og Rømø 
Flak, har flyttet sig s.-over, så at Bollerderne er forsvundet s. 
for løbet, og Store Sælhundebanke opstaaet i stedet n. for lø
bet. Forled av sælers tilhold, efterled ikke det sædvanlige banke 
ude i havet, men et banke, »der i vadehavet synes især brugt om 
sådanne forhøjninger, som skylder muslinger eller østers deres 
tilblivelse.« (Skautrup i Sønderjydsk Aarbog 1938 pag. 179). Det 
forsvumme Bollerderne - Johs. Mejer 1643: Bollerdsandt, 1652: 
Bollertsan'd, D.D. Lods 1843: Bollerderne -- havde navn efter det 
hollandske substantiv bollaard: fletværk av pæle og grene ved 
flodbred til beskyttelse mod bortskylning, (jfr. D. Stedn. no. 5 
pag. 349). 

0,5 m vand på'det lægeste. 

8. Kore Sand: (o. 4.) Johs. Mejer 1643: Uthkaan:Jandt og Ind
kaarsan'dt, van. Keulen 1681: Coeresant, Jens Sørensen-1695: Kore 
og Korre-Sand, D.D. Lods 1843: Choresand, samme 1866: Kurre
sand. Kore er hos Molbech: »noget Værk, gjort af Riis og Vidie, li-. . 
gesom en Aalet:een, der sættes om Sommeren ved ,stranden at fi-

. ske Stinte, Horngiver og andre Smaafiske i«. Feilberg oplyser, at 
karre på Fanø betyder bwidslæbevåd. Fra Mandø findes en ind'" 
beretning fra stedets sognepræst Hans Bertram Sønnichsen Fogt
mann, som 1768 skrev: »Nogle bruger i den tid (d.v.s. om som
meren) en slags garn, som kaldes en_ kurre, som fanger al slags 
fisk.« (citeret av K. H. Rosenstand i kronik 26. maj 1944 i Vest- u 
kysten: »Fra det gamle Mandø«). . 

Navnet hidrører således sandsynligvis fra de garn, fiskerne 
satte på dette sand. De kaldtes også ruser ellerskuldgårde (se N. 
H. Jacobsen: Skioofarten i Vadehavet 1938 pag. 229). Skuld i 
skuldgårde er skulder: flyndere, fladfisk. 

Tør ved lavvande. 

9. Knuderne: (2.) JimS Sørensen 1695: Romø Knud, Backer 
1840: Knuderne, D.D. Lods 1843: Knuderne. Knud, Knude fælles
navn for visse forhøjninger, se syst. no. 24. 

Tør ved lavvande. 
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Ud..mit av Lucas Jansz Waghenaers kort av Jyllands 'L1estkyst (fra Horns 

rev til Tønder) fra 1585, reproduceret efter N. E. Nørlnnds 
»Danmarks Kortlægning«. 

10. Hommandsjord: (a. 2) Johs. Mejer 1643: Storgabjord, grun
den vendte mod s. ud til Storgabet, Nackedybet. Unævnt i D. D. 
Lods 1843 og først optaget i søkortet 1939/41. LangE med stran
den kaldes klitrækken Havmanne; der gror en stadselig blågrøn 
tidsel, som fiskerne kalder H avmandstro: eryngium maritimu..'TI.. 
(Se C. M. C. Kvolsgaard: Fiskerliv i Vesterhanherred 1880 pag. 
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17). Når bådene blev landet, hjalp fiskerne hinanden og råbte 
»ohoj«, :thi-hov« eller :&tag Havmand.stag« (se samme pag. 47). 
Navnet på grunden er derfor antagelig sammensat med havman~ 
eller havmand, betegnelsen på den yderste klitrække. Svensk Hcm. 
m.ansgrundet, se Modeer I p3!g. 229, indeholder ordet havmand 
d.v.s. en standsperson. Havmandsvejr betyder hårdt, barsk vejr 
(0. D. S.). 

Tør ved lavvande. 

11. Hviding Nakke: (a. 1.) Johs. Mejer 1643: Gvidding-Sandt, 
Holst 1809: Hvidding-nak, D.D. Lods 1843: Hvidding Nakke. For
led av landsbyen Hviding, hvis kirke har været »med« for grun
den; efterledet, som oprindelig var sand, er for en grund ret mis
visende, se syst. no. 78. 

Tør ved lavvande. 

12. Ydre Knudegrund: (e. 5.) Johs. Mejer 1643: Ty.ges eller FÆ
pens Knud Sand, Jens Sørensen 1695: Tyges Knud (begge navne 
omfattende både Ydre Knudegrund og In<lre Knudegrund, no. 18), 
antagelig opkaldt efter fiskere, Løwenørn 1815: Ydre Knude, D. 
D. Lods 1843: Yder Knudegrunden. Skal have navn·efter en by, 
Knudby, som nu er forsvundet (N. Lindberg, Mandø, 1941), men 
må dog anses for at være sammensat med fællesnavnet Knude, se 
syst. no. 24. 

0,6 m vand på det lægeste. 

13. Flakstjærten: (o. 1.) Johs. Mejer 1643, 1652, 1659: Flagge
sandt, Jens Sørensen 1692: Knud, Flagstjært eller Mandø Stjært, 
1841 Flakstjærten, D. D. Lods 1843: Flakstierten. Forledet av flag 
eller åleflag: et pilegærde, som sættes i stranden ved ålegårde, 
hvor man fanger strandål (Molbech Dialect). En omtydning har 
fundet sted, idet grunden ligesom danner en stjært ud fro Manø 
Flak, hvorved formen Flakstjært kan forklares. Stjert, se syst. 
no. 10. 

Tør ved lavvande. 

14. Knoben: (2.) Johs. Mejer 1643: Scogum Sandt, efter Sko
gum, Ribes gamle ladeplads, unævnt D.D. Lods 1843, først opta
get i de allernyeste søkort. Fællesnavn for en lille forhøjning, se 
syst. no. 22. 

Tør ved lavvande. 
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PETER MEYERS SAND med sandormeskud ved ebbe. (Danmark., 
Geowgiske Undersøgelse). 

15. Manø Flak: (a. 3.) Backer 1840: Manø Flak, 1841: Manø 
Flak, D. D: Le:,&; 1843: Manø Flak. 

Næsten tør ved lavvande. 

16. Peelrevet: (n. 1.) Johs. Mejer 1643 og 1652: Stackesandt, av 
stagen ved sejlrenden, (se N. H. Jacobsen: Skioofarten i det dan
ske Vadehav 1938 pag. 95), Holst 1809: PeeL-revet, Backer 1840: 
Peelrevet med omtale av baakesætningen i løbet Stagen, 1841: 
Peelrevet, 1858: Pælrevel (privat kort hos N. M. Kroma.nn, Es-
bjerg), D. D. l.,ods tillæg maj 1888: Peelrevet, Jessen: Marsken 
ved Ribe, 1916: Pælrev. Det gamle Stagesand er blevet til Pælrev, 
idet stage og pæl er synonymer. Pæl kommer av det oldfrisiske 
pel ifl. Skautr~p I. pag. 174. Navnets forled henviser til båke
sætningen. 

Tør ved lavvande. 

17. Peter Meyers Sand: (b. 4.) Smidt 1801: Pietmeyers Sand, 
Lowenørn 1815: sammenstiller den med Indre Knud, Backer 1840: 
Peter Meyers Sand, D. D. Lods 1843: Peter Meyers Sand. I sep
tember 1751 strandooe og forliste skipper Peter Meyer førende 
:.Die Jungfrau Josina« på Sønderjorden, der siden den tid er 



kaldt Peter Meyers Sand (Esbjerg Lodseri 1941). Smidts holland
ske form Pietmeyer bekræfter oplysningen, der gengives i N. M. 
Kromann: Fanøs Historie, 3 b, pag. 375 og 406. 

Tør ved lavvande. 

18. Indre Knud: (e. 2.) Se under løbeno. 12, Ydre Knudegrund. 
Løwenørn 1815: Indre Knud, 1841: Inder Knuden, D. D. Lods 1843: 
Indre Knuden . 

. Tør ved lavvande. 

19. Galgerevet: (n. 1.) Bi:icker 1840: Gallierevet, 1841: Gallie
revel, b. D. Lods 1843: Gallierevet. Da Galgedybet er det gamle 
indløb til Ribe, må forledet skyldes det i 1713 opsatte ledefyr med 
galger på 18 fods højde med fyrtønder, som viste vej til betryg
gende ankerpladser. 

Tør ved lavvande. 
S: 5 %. 

20. Keulsand: (o. 4;) Johs. Mejer 1643: Kehl eller Ketelsandt, 
1652: Keelsand, Jens Sørensen 1692: Kjeldsand, Løwenørn 1815: 
Kielsand, Bi:icker 1840: Kielsand, D. D. Lods 1843 :· Kielsand, 
samme 1893: Kjelsand, søkort 1911: Keldsand. »På stedet skal man 
langt tilbage i tiden have fundet brønde, ikke stensatte, men dan
nede av græstørv, som skulde være anledning til navnet, idet brønd 
er det samme som kiel. Forklaringen er tvivlsom, og andre mener, 
at navnet hidrører fra, at en mand ved navn Kjeld er strandet 
dær.« (Esbjerg Lodseri 1941). Om den sidste forklaring er rigtig, 
har den strandede skipper heddet Ketil, da Ketil i middelalderlig 
dansk går over til Kjeld. (Gunnar Knudsen i Salm. Konv. Lex.). 
Navnet har dog snarere forbindelse med Kedel, som betyder det 
dybe vand mellem den inderste revle og land. (Se C. M. C. Kvols
gaard: F'iskerliv i Vesterhanherred 1880 pag. 28). Kjedel hed på 
oldn. ketill. Betegnelsen kedel er kendt andetsteds fra, således 
hedder farvandet e. for Kirkehagen ved Karrebæk Kedlen (fiskeri
betjent Bagger Jensen, Karrebæksminde, indb. til Stednavneudval
get 1926), og n. for Skaarø Flak netop adskilt fra dette ved e1: 
»kedel«, der går ind med · 4,5 m vand, ligger Kedelgrunden 
(stud. theol. Johannes M. Jensen, Fiskop, Svendborg, indb. til 
Stednavneudvalget 1927) samt Pølsekedel, vig av Haderslev Fjord. 
(D. Stedn. no. 4 pag. 25). 

Tør v.ed lavvande. 
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21. Jens Kwmmensens Revle: (b. 1.) Tillæg t. D. D. Lods 1888: 
Jens Clemmensens Revle. Forledet må skyldes en fisker, s.om en
ten er forlist eller har fisket ved grunden. Folketællingen for Søn
derho 1787 nævnes en Jes Clemandsen, 42 år, med.reder i et fartøj, 
1801 er han 56 år, skipper og skomager (arkivar Kr. P. Iversen, 
1944). 

22. Læggen: (o.) Johs. Mejer 1643, 1652, 1659: Læggesandt, 
Pontoppidans Atlas 1763: Lægge Sand, B<kker 1840: Læggen, 
1841: Læggen, D. D. Lods 1843: Læggen. Skautrup vil (Sønder
jydsk Aarbog 1939 pag. 246) sammenstille navnet med Lægg
horn, grunden e. for List, 'og foreslår; at det er ordet læg (på 
ben) , som sammenlignende indgaar i navnet. Fra en nautisk syns
vinkel må forklaringen det læge sand (lave sand) dog foretræk
kes, idet læg: lav stadig er levekraftigt i nautisk sprogbrug, li
gesom også norsk dialekt har la:ag, lægre, lægst (oldn. lagr, lægri, 
lægstr) for lav, lavere, lavest (Aasen). Grundens beliggenhed 
nærmest kysten og n. for Ribe Strøm gør denne tolkning naturlig 
og jævnstiller navnet med Lægehuk, den lave, fremspringende 
pynt på Møns s. w. kyst, samt med Lægeodde i Sønderjylland (se 
D. Stedn. no. 6 pag. 199). 

Tør ved lavvande. 

23. Fugfsand: (i. 4.) 1841: :Fuglsand, D. D. Lods 1850: Fugl
sang (trykfejl). Forledet hentyder til det rige fugleliv <lær 
(vadefugle) . 

24. Trinden: (2) Holst 1809: Trinden og Trindlen, 1841: Trin
den, D. D. Lods 1845: Trinden. Navnet har vel oprindelig været 
Trindelen, skiven, hvilken form grunden har, se syst. no. 33, mens 
Trinden ved omtydning er trængt igennem, idet grunden er trind: 
rund. 

25. Penaersand: (k. 4.) Holst 1809: Pendersand, 1841: Peuder
sand, D. D. Lods 1843: Pendersand. »Tøndelæggeren og prikke
sætteren mener, at navnet er vrangt angivet, da grunden hedder 
Pejlersand.« (Esbjerg Lodseri 1944). »For år tilbage var banken 
begroet med det grønne tang, som nu er helt borte« (Vagertil
synsførende Hans Petersen, Sønderho, 1944). Jydsk paj eller pad 
betyder grøn trådalge (Feilberg), hvormed navnet kan være 
sammensat, saa det oprindelig har været Pader- eller Pajer
sand, . som siden er blevet omtydet. Forledet indgår i Pajde-
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noret (Paddenoret), en bugt på n. w. siden av Hjortø, se Achton 
Friis: De danske Øer I pag. 189. 

26. Vese Banke: (g. 6.) Smidt 1801: Weserbank, Holst 1809: 
Weeserbank, Bocker 1840: Weserbank, 1841: Weeserbank, 1911: 
Vese Banke. Forled.et betyder sump, pyt (Steenstrup pag. 110), 
jfr. oldn. veisa: pøl, sv. dial. vesa: dynd, gytje, se syst. no. 87. 
Banke i samme betydning som under Store Sælhundebanke, se 

løbeno. 7. 

27. Knoppen: (2.) Johs. Mejer 1644: Die Schwarg (avlagt nær
mere Fanø), Smidt 1801: Svarde, Holst 1809: Svarre, Bocker 
1840: Knoppen med Svarre Lo, som »er ubrugeligt, hvorfor det 
ikke mere bebåkes«, 1841: Knoppen, 1854: Knoppen. Det æld.re 
navn sandsynligvis av jydsk swær eller swar: grønsvær, :altså pa
rallel til »jord«, det nye navn er det samme som knob, et almin
deligt fællesnavn, som i 1600 tallet ses stavet med p; se syst. no. 
22, lille forhøjning. 

28. Klyngvese Sand: (g. 4.) Smidt 1801: Klyngwese, Holst 
1809: Klyngweese, 1841: Klyngvese Sand, 1854: Klyngvese. For
ledet betyder klynge av pytter, se under løbeno. 26 ~g syst. no. 
87. Grunden er beskrevet hos Jessen: Marsken ved Ribe 1916. 

29. Købmandssand: (b. 4.) Johs. Mejer 1652: Sturenwolt, for
ledet muligvis av styrje: tunfisk og efterled det jydske æ wol, 
den yderste revle (Feilberg), se artiklen Tun med Harpun i »Bør
sen« 10. juli 1944. Jens Sørensen 1692: Kyeninger Sand, D. D. 
Lods 1893: Kjøbmandssand. Det er vist den n.-lige del av grunden, 
som på søkortet.1841 kaldes Esbjerg Flak. 

Det nugældende navn er opstået ved, at grunden støder op til 
Købmandens Lo, der havde sit navn av, at det blev benyttet av 
de dyberegående fartøjer, der sejlede med købmandsvarer mellem 
de forskellige ladepladser, i modsætning til de lettere fartøjer (fi
skerbåde) med mindre dybgående. Kjenninger Sand må hentyde 
til, at der fra denne var landkendinger. 

30. Næs Søjord: (a. 2.) Johs. Mejer 1652: Nishorn (Næshorn) 
om næsset, der lukker for bugten, Holst 1809: Næssøe Jord, 1841: 
Næsø Jord, D. D. Lods 1843: Næsø Jord, samme 1893: Næs-Sø
jord. Efterled er en selvstændig dannelse, der betyder vade, der 
står tør ved ebbetid (Feilberg), men er vel i slægt med jord, -se 
syst. no. 18. 

, ' 
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31. Kremer Sand: (b. 4.) D. D. Lods 1905: Kremer Sand, Grund 
udenfor Nordby på Fanø, avlagt meget sent paa søkortet. Eo skip
per Kræmer fra Romø, som efter sigende var på hvalfangerfærd 
om sommeren, oplagde sit skib her om vinteren og havde tran
kogeri inde på banken (Lodsform.and Jessen, Esbjerg, i interview 
med »Vestkysten« 28. september 1943) . 

32. Fovrfeld: (o.) Jens Sørensen 1695: Fogelfæl Vig og Bæk, 
D.D. Lods 1893: Fovrfeld, 1911: Fovrfeld. Vig og Bæk har anta
gelig fået navn efter grunden udenfor, idet fuglefald betyder et 
lille strøg på havet, hvor fugle og fisk samles om sildestimerne, 
og hvor mange fisk fanges (Feilberg, tillægget). Holbergs geo
grafi. staver 1777: Favrfeld og omtaler fem i nærheden liggende 
:.kavehøje, paa hvilke opsættes Kave eller Kaave, det er Stager 
med Tværstager paa, til et Vartegn for de Seilende at seile ind 
efter i Graadyb.« 

s. 1½ %. 

33. Mejlsand: (e. 4.) Bocker 1840: Meilsand, D. D. Lods 1843: 
Meilsand. Grund på Fanø Sandende beliggende midt imellem Fanø 
Sandende og Lilho Sand. Jydsk mejl: mellem, måske over (via) 
middel (Feilberg). 

0,1 m vand. 

34. Topsånd: (l. 4.) Smidt 1801: Topsand, Holst 1809: Top
sand, D. D. Lods 1866: Topsand. Toppede mere ud vesterover på 
de ældre søkort, hvorav navnet er opstået, se syst. no. 11; tap el
ler top bruges om kegleformede grunde. 

35. Lilho Sand. ( a. 4.) Holst 1809 : Lilhoe Hage, Bøcker 1840 : 
Grunden. kaldet Lilho, D. D. Lods 1843: Flakket fra Lilho, tillæg 
til D. D. Lods 1888: Lilho Sand, D. D. Lods 1893: Lilho-Sand. 
Navnet skal være fremkommet ved, at grunden ligger ved indlø
bet til Ho bugt, hvor Hjerting Løb drejer n. w. over. (Lodsolder
mand. M. Iversen og kaptajn P. Chr. Jacobsen, Esbjerg, 1941). 

0, 7 m vand paa det lægeste. 
S: 63/3 %, ½ %, 2 %, 11/4 o/o, 7 %, l~s %. 

36. Fanø Sandende: (a: 4.) Nordspidsen av Fanø kaldte Johs. 
Mejer (kort XLIII i G. I. P. II) Helmbergen d.v.s. Marehalms
bjærgene, Jens Sørensen 1695: for Næs Ende, derfor bliver san
det udenfor til Sandende. Holst 1809: Sandende, 1841: Sandende, 
D. D. Lods 1843: Sandende, samme 1893 Fanø. Sandende. 
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37. Je:rgs Banke: (b. 6.) D. D. Lods 1899: Jergs Banke. Andet 
navn for en begrænset lokalitet på Fanø Sandende. Her siges en 
hollænder at være strandet for flere hundrede år siden og med be
svær at være kommet av grunden igen; siden skal banken have 
båret hans navn (Lodsoldermand M. Iversen og kaptajn P. Chr. 
Jacobsen, Thbjerg 1941). Den hollandske tradition må vist opgi
ves. Jerg, Jerk eller Jerik er jydske former av navnet Erik, som 
også er brugt om djævelen: gamle Erik, jfr. engelsk old Nick 
(Fcilberg). Muligt har banken tidligere været til så megen ulæmp,3 
ved sejlskibenes navigering, at navnet kan opfattes som et øge
navn i analogi med »Djævelens Horn«, se løbeno. 46. 

38. Langli Sand: (a. 4.) D.D. Lods 1916: Langli Sand. Flakket 
omkring øen Langli. Ud mod Graadyb avmærket med hvid stump
tønde, kaldet Langli Stjært. Stjert se syst. no. 10. 

39. Bøjes Banke: (b. 6.) S.-enden av Lallgli Sand. Søkort 1841: 
Sælhagen, tillæg t. D. D. Lods 1888: Sælhagen, D. D. Lods 1893: 
Bøjes Banke, 1911: Bøjes Banke. Det gamle navn av sælers til~ 
hold på hagen, n:år den var tør. Det nye navn efter en fisker, som 
her havde sine bundgarn stående i en længere årrække (Lodsol
dermand M. Iversen og kaptajn P. Chr. Jacobsen, Esbjerg, 1941) . 

• 
Navnet er ikke fundet i folketællingslisterne 1880 for Hjerting, 
Nordby og Thbjærg. 

40. Grisen: (n) 1911: Grisen. »Før der blev stationeret en va
geroamper, besørgede lodserne avmærkning og placering av fly
dende sømærker, og da sømærket for Grisen altid ved eftersyn 
eller ombytning var stærkt begroet med tang eller muslinger, blev 
den kaldt »grisen«« (Lodsoldermand M. Iversen og kaptajn P. 
Chr. Jacobsen, Thbjerg, 1941). Uden at bestride den givne for~ 
klaring skal det dog tilføjes, at på Fanø var det populære 
navn på en mærketønde, en dob, »gris« (Feilberg) ; det kan såle
des være et fællesnavn for såd.an.ne tilgroede mærketønder. 

41. Søren Jessens Sand: (b. 4.) Løwenørn 1815: Søren Jensens 
Sand, 1841: Søren Jessens Sand, D.D. Lods 1850: -Søren J~ns 
Sand. Navnet på grunden, der først er dannet i begyndelsen av. 
1800 tallet, skal hidrøre fra, at skipper Søren Jessen i Hjerting 
strandede her (Esbjerg Lodseri, 1941). Ved folketællingen 1787 
findes også Søren Jessen, 23 år, ugift, skipper, og ved tællingen 
1801 bor han stadig i Hjerting, roen er da privilegeret værtshus
holder. 

48 

u 



42. Smørsand: (k. 4.) Johs. Mejer 1644: Schmorsandt, Jens Sø
rensen 1692: Smørsand, Løwenørn 1815: Smørsand, Backer· 1840: 
Grunden Smørsand, D. D. Lods 1843: Smørsand. 1853 var Smør
sand så godt som forsvundet; det, der er tilbage, er Graadyb Bar
re, se løbe~o. 43. (N. H. Jacobsen: Skibsfarten i det danske Vade
hav, 1938 pag. 69). Forledet betyder slimet tang, og findes for
uden i fiskenavnene Smørbotte og Smørflynder i følgende stednav
ne i søen: Smørsund, farvandet mellem Fyn-Taasinge og Lange
land, Smørstakken, grund i samme farvand, samt Smørhullet, et 
fiskehøl i Guldborgsund; se udredningen :under syst. no. 83. Sam
menlign Smørsten, løbeno. 480. 

43; Gr<Ui,dyb Barre: (a. 3.) D. D. Lods 1866: Barren, samme 
1893: Graadyb Barre. Skautrup siger (Sønderjydsk Aa.rbog 1938 
pag. 181) »Barrer, banker af sand og lignende, som spærrer for 
et løb, syries der ikke at være navne på. Det er vel fordi de er 
ustabile; storm og strøm kan ændre forholdene når som helst. 
Ordet (lånt fra fransk) er også nyt i dansk, næppe ældre end 
det 19. årh.« Denne grund er undtagelsen, der bekræfter reglen i 
vadehavet. Udenfor Limfjorden har vi f. ex. Hals Barre, løbeno. 
223. 

44. Vaade Bjælke: (1.) Johs. Mejer 1644: Knøs, Blaeu 1662: 
Fanø Kund,. van Keulen 1681: Panu Knuts (begge avlagte som ø), 
Smidt 1801: Knøsen, Holst 1809: Knøsrevet, Løwenørn 1815; 
Knøsrevet, D. D. Lods 1893: Vaade Bjælke. Betegnelsen Knøs 
(-erevet) er den egentlige, se syst. no. 25; i den periode, hvor 
grunden lå ovenvande som ø, har den været kaldt Knud, se syst. 
no. 24. Navnet V aade Bjælke er en sidestillen med Tørre Bjælke. 
se under løbeno. 45. 

1,2 m vand på det lægeste i grundens midte. 
45. Tørre Bjælke: (1.) Bocker 1840: Bielken, 1841 Bielken, 

D. D. Lods 1843: Bielken, sammes tillæg 1888: Tørre Bjelke, 
1893: Tøtte-Bjelke. Tør ved lavvande i modsætning til Våde 
Bjælke, der altid er overskyllet av vand (lodsoldermand M. Iver
sen og kaptajn P. Chr. Jacobsen, Esbjerg 1941). Søko~t 1841 
viser grunden som en bom, en bjælke, der strækker sig ud i ha
vet, og da navne med hest (d.v.s. bjælke, bom) er hyppige, må 
både løbeno. 44 og 45 være sammenligningsnavne. Sammenlign med 
Bjelkehoved, Laalands n. w. hjørne, og med en lille landtunge på 
Christiansø, der 1766 benævnedes Lille Bielker. 

S: 4 %. 
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2. Grunde langs resten av 

Jyllands vestkyst 

46. Horns Rev: (a. 1.) 1595: Den Reeff Horn, 1629: Rifhorn, 
1644: Horens Sand, 164 7: Riff Horn og The Deuels Sand, 1649: 
Rifhorn, Johs. Mejer 1650: Rifs- eller Duvels Horn, 1652: Ryffs
horn, 1662: Ryffshorn, 1681: Rifhorn, 1693: Rifhorn, Munk 1807: 
Reefhorn, 1841: Horns Rtv, D. D. Lods 1843: Horns Rev. I de 
ældre hollandske søbøger kaldes revet Duyvels Hoorn. Forledet 
er det horn, hjørne, som landet ved Blåvandshuk går ud i. Det æl
dre Djævlens Horn udtrykker grundens farlighed. 

s. 22 1/:~%-
47. Ulven: (1.) Johs. Mejer 1650: Ullesandt, Je~ Sørensen 

1695: Ulv, Smidt 1801: Ulven eller Wolfsziihne, Løwenørn 1815: 
Ulven, 1841: Ulven, D. D. Lods 1843: Ulven. Kaldes endnu lokalt 
også Ulvtand. Mens Ulv er dyrenavnet, se syst. no. 13, er Ulv
tand anvendt, fordi grunden rager ud som en hjørnetand. Ulve
tand betegner forøvrigt på jydsk lange, skarpe tænder, der kan 
fremkomme hos føl og grise, og som må brækkes ud for at dy
rene skal kunne æde (Feilberg). 

1 m vand. 
S: 1,4 %. 
48. Søren Bovbjærgs Knob: (b. 2.) Munk 1807: Søren Boubergs 

Knob, 1841: Søren Bovbergs Knob. D. D. Lods 1843: Søren Bov
biergs Knob. Grunden skal være opkaldt efter en Hjerting skip
per, der levede i midten av 1700 tallet, og som forliste sit skib på 
grunden. I extraskattemandtallet 17 43 for Darum og Bramminge 
opføres Lars Frandsens enke Edele Thermandsen, som ejer 1/.q 
part i et skibsrum, som »skipper Søren Bouberg, Hiettinge« fører, 
og det må vel være denne, grunden er opkaldt. efter. (Arkivar Pe
ter Kr. Iversen, 1944). Knob se syst. no. 22. 

49. Cancer: (o.) Smidt 1801: Cancer, Løwenørn 1815: Cancer, 
1841: Cancer, D. D. Lods 1843: Cancer. Navnet udtales av fi-
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skerne Kanker. Løwenørns ~krivelse siger: »der er steilt til den 
og strømmen skiærer mod den«, hvorfor pejling av denne grund 
ved at lodde må have været et usikkert hjælpemiddel ved besej
ling av dette farvand. Det er den første grund, man kan få ken
ding av ved anduvning av Slugen for n.w.-gående. Navnet er der
for måske det jydske kans: lejlighed, lykke, heldige forhold, hvil
ket ord er gængse på Fanø (Feilberg), men forøvrigt kendt i norsk 
i betydningen lejlighed, bekvem anledning (Aa.sen) og i svensk i 
betydningen liigenhet, hiir har vi god kans (Ihre), jfr. det engelske 
chance. Det er da flertalsformen kanser, som har dannet navnet 
og stavemåden er måske påvirket av det engelske chance. »Jeg og 
et par æld.re søfarende hælder til den anskuelse, at navnet stam
mer fra det engelske »chance« fra sejlskibstiden. V ar man kom
met i bekneb med at klare Horns Rev med s. w. storm, var der 
en »chance« for at komme indenfor grunden ve:l Horns Rev igen
nem løbet.« (Lodsformand J. P. Jessen, Esbjerg, 1944). 

Et skilsnavn Cancer må snarere antages at indgaa i navnet. 
3,7 m vand. 
50. Munk: (b.) Løwenørn 1815: Ujævne Banke, 1841: Munk, 

D. D. Lods 1843: Munk. Opkaldt efter kommandørkaptajn Hans 
Munk (1766-1822), som var chef for opmålingen langs vestky
sten 1804-06. 

2,8 m vand. 
51. Tuxen: (b.) Unævnt av Løwenørn 1815, 1841: Tuxen, D. D. 

Lods 1843: Tuxen. Opkaldt efter kommandørkaptajn Nicol,ai 
Hendrik Tuxen (1785-1844), som var på opmåling ved vestky
sten 1804-07. 

2,8 m vand på det lægeste. 
52. Vovvov: (o.) Unævnt av Løwenørn 1815, 1841: Vovov, D. 

D. Lods 1843: Vovov, 1878: Vovov, lokaldt kaldtes den omkring 
1850 Øw-øw (Fhv. skibsfører Joh. P. Jørgensen, Tobøl, 1941). 
Holbergs geografi 1777 omtaler de fattige Aggerboer »som boe 
ved Vestervauvau«, og dette navn på Nordsøen kendes av de fle
ste efter en film med navnet Vestervovov. Det skal være et levn 
av et oldn. Vestervagr; »den oldn. endelse vagr kender jeg kun 
fra et eneste dansk exempel Vestervovov, hvor det betegner et 
stort hav« (Dr. phil. Gudmund Schiitte, Eskjer, 1944). Da grun
den er den yderste av Horns Revs grunde, udtrykker navnet vel, 
at her er man ude ved det fri hav, vovov. 

3,4 m vand. 
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Kommandørkaptajn N. H. TUXEN 
efter hvem no. 51 er opkaldt. 

(Marineministeriets arkiv). 

53. Vyl: (1.) 1629: Den Vyi, Johs. Mejer·l650: Vyll Ryst, 1681: 
Den uyl, Løwenørn 1815: Vyl, D.D. Lods 1843: Vyl. Formen Vyll 
Ryst må sidestilles med Risten, løbeno, 3, nemlig Vyl-:_malstrøm
men. Navnet er sikkert et ældre tabt dansk ord vyle, som er be
varet i norsk dialekt i betydningen stjært (Aasen), av oldn. vel: 
stjært, som vilde passe udmærket her, men en omtydning har an
tagelig fundet sted over den hollandske betegnelse Den Vyl (ud
talt faJ1) d.v.s. filen, som kan være et passende sammenlignings
navn i betragtning av, at navnet var hæftet ved den grund, der 
ligger n. w. for Søren Bovbjærgs Knob, lige til 1815 (og som 1843 
kaldtes Nordre Pulle) tilligemed de to s. for liggende navnløse 
puller, der tilsammen kunde ligne en lang fil. Først søkortet 1878 
viser Vyl på sin nuværende plads, hvilken plads endnu i 1843 bar 
navnet Hjørnet. 

3,7 m vand. 

54. Vejrs: (a.) Løwenørn 1815: Weirs Banke, D.D. Lods 1843: 
Veiers. Forledet av Vejrs inde i land, efterledet er faldet ud. Både 
1815 og 1843 nævnes ved siden av Vejrs også Knolden, sor!l nu 
er unavngivet. 

8,4 m vand. 

55. Jydske Rev: (a. 1.) 1618: Jutsche Rif, 1649: Jutsche Rif, 
Johs. Mejer 1650: Das Jutische Ryff, 1693: Jutsche Rif, D. D. 
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Lods 1893: Jyd:ske-Rev. »Hvad man egentlig forstår ved Jydske 
Rev er ikke fastlagt« (D. D. Lods 1939). Revet benævnes også 
Jyllands Banke. Die Seefahrenden nennen noch das jtitsche Riff: 
de Kimmen; Kim, Kimme: der åusserste Rand eines Dinges. (Se 
N. Outzen: Glossarium der friesischen Sprache 1837). Det er det 
samme ord, som indgår i kimingen: himmelbrynet, horizonten. 

56. Doggerbanken: (m. 6.) Johs. Mejer 1650: Doggersandt. I 
Nordsøen mellem 54 og 56° n. br. Selvom ældre dansk har ordet 
at doggre: ligge stille og fiske (Moth), av Arent Berntsen Ber
gen i Dan,marckis oc Norgis Fruchtbar Herlighed 1656 benyttet 
substantivisk: »eftersom dessen Indbyggere med Skuder beseigle 
Westersøen, hvor de ligge paa Duggeri«, og engelsk dogger bety
der fiskekvase, er dette navns forled dog av hollan<lsk oprindelse, 
idet Doggerpankens store rigdom på kabliov (på hollandsk kal
det <logger) er årsagen til navnet på samme måde, som vi kender 
det fra de indre danske farvande, forsåvidt andre fisk angår. Se 
artiklen »Det nye Fiskerikort« i »Børsen« 21. september 1944. 

Mindste dybde 12,8 m vand. _ 
57. Pampusserne: (m.) I Ringkøbing Fjord. Johs Mejer 1650: 

Ballie Sandt (a. 4.), Jens Sørensen 1695: Balge Hagen, Bocker 
1840: Syd Pampus Grunden, Nord Pampus Grunden, D. D. Lods 
1843: Pampusgrundene, D.D. Lods 1850: Søndre Pampus og Nor
dre Pampus, Det ældre navn Balge Sand kommer av sejlløbet, som 
omtales hos Holberg 1777: »Fra Havrvig og til Rhe:ien ved Ring
købing ere to saakaldte Baller eller Dyb at seile igennem, af hvilke 
den ene kaldes Skiemaadyb,. hvor Skibene nu se1le, den anden kal
des den gamle Balle, som 11u er useilbar.« Outzen ser i Balge et 
lån fra frisisk: »Eigentlich ein Tief, wo man mit Schiffen aus
und einfahren kann; von einem solchen Tief ist der Name Bal
lie noch tibrig bei Ringkjøbing.« Vi finder også navnet ned langs 
den tyske og hollandske kyst, se bl. a. Løwenøms Beskr. af Nord
søen 1815 pag. 59: West Balg, et løb mellem grundene. D._ Stedn. 
no. 1 pag. VI udleder ballie av balgr, der antagelig ligesom vort 
bælg og tysk Balg (skede) hører til verbet belgja, der på oldn. be
tyder svulme. Pampus møder vi første gang 1840. »En slægtning 
av mig, forlængstavdøde, i sin tid registrator i det gamle geheime
arkiv cand. mag. F. Krarup, der var opvoxed her i Vestjylland, 
vilde mene, at Pampusserne ligefrem var opkaldt efter nogle lig
nende grunde ved indsejlingen til Amsterdam, hvilke igen av sø
folk havde fået dette navn efter nogle grunde ved indsejlingen til 
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Batavia, og at ordet egentlig var mala.yisk. Jeg har engang hen
ledt redaktionen av den store, danske ordbogs opmærksomhed 
herpå og man svarede mig, at det var rigtigt nok, at navnet kend
tes fra indsejlingen til Amsterdam, men om det også kendtes fra 
Batavia havde man hidtil ikke kunnet få konstateret« (Redaktør 
F. K. Erlang, Ringkøbing Amts Avis, 1941). 0. D. S. har ikke 
optaget ordet, skønt navnet også har været anvendt i Mariager
fjord om grunden s. for løbet Trangen: Pampus Grunden kaldet 
på søkortet 1850. Men også i vore nabolande har det vundet hævd; 
det kendes således i Bråviken ('Sverige) og ikke mindre end 3 
steder i Oslofjorden (se Bertil Ohlsson pag.· 54). At det anvendes 
som navn på gruride ved indsejlinger1 er fastslået av Modeer II 
pag. 109, og det anses også av denne for et typisk »vandrings
navri«, der er optaget her i Norden efter det hollandske forbillede. 
Der har ogsaa været en vestre Pampus; senere kaldtes de Store og 
Lille Pampus for til slut at sammenfattes 1 Pampusserne. Under 
et besøg i Uppsala september d. a. gjorde professor Joran Sahl
gren mig opmærksom på, at navnet ikke er malayisk og henviste 
til sin artikel »Kartornas ortnamn« i Namn och Bygd 1931 pag. 
152: »Pampus kommer av et aldre Pamphuis, som enligt min 
tanke bor oversattas med »svardslida«. For ordets bildning jåmn
for nålhus och blackhus. Namnet Pampus synes altid ha· med 
grunde inlopp att gora så t. ex. Pampus utanfor :Norrkopmg, 
Pampus i Oslofjorden och Pampus i Ringkøbing fjorden i Dan
mark«. 0. D. S. oplyser, at pamper på dansk betyder »sabelformet 
sidevåben, der brugtes (til søs) som huggert«. Rietz: 0rdbok 
ofver svenska allmogespråket 1867 meddeler, at svensk pamp 
betyder »stort svard, lång varja«. Begge ordbøger avleder ordet 
av middelnedertysk pampe og måske har vi fået det via hollandsk 
i betydningen sværdskede, som jo er et ganske talende sammen
ligningsnavn. 

58. Havrevlen: (o.) Udfor Thyborøn Kanal. D. D. Lods 1866: 
Havrevlen. Navnet henviser til revlens beliggenhed i havet som 
en barre; indenfor i Limfjorden ligger modsætningsvis Fjordgrum
den. Navnet må opfattes som et fællesnavn, idet det også anven
des om grunden udfor Hvide Sande. (Kommandør Peter Jensen, 
1944). 

5-5,5 m vand. 
59. Bragerne: (o.) Jens Sørensen 1695: Bragen »af store, 

slemme Sten«, Munk 1805: Nord Bragen og Wester Bragen, Lø-
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wenørn 1815: Wester- og Nordbragerne, D. D. Lods 1843: Bra
gerne. Bragerne menes at være en kalkbanke, der er gennemfuret 
av revner; at brage betyder i stedets dialekt at revne. (Postme
ster C. Klitgaard, Hjørring, 1941). Det er det substantiviske 
brag: revne, rift (Molbech Dialect), som indgår i navnet. Bunden 
er kalksten og sand, og fiskerne, jeg har talt med, fortæller, at 
de ofte fik kalkflager i voddet (Overtoldbetjent H. Søby, Hirts
hals 1945). Der kan vist ikke tænkes forbindelse med oldn. brek
ka: skråning, bt-ink eller en skrånings brathed, som er bevaret i 
svensk Tranebracka i Kattegatsskærgaarden (hos Jens Sørensen: 
Brægerne), der indeholder svensk bracka: brant backe (Ihre). D. 
Islandske Lods 1898 indeholder følgende navne med samme ord: 
Bræker (pag. 42), de blinde skær Eyjarbrekka og Brekkuskær 
(pag. 80) og en bodi Brekka ved Vestmannøerne (pag. 121). Or
dene brag og brække er i hvert fald beslægtede (0. D. S.). Nav
net har ikke været Johs. Mejer kendt, idet han på ikke mindre end 
3 kort kalder grunden Sandbjergs Trindel (1650 og 1658). 

2 m vand. 

60. Lønstrup Rødgrund: (a. 5.) Jens Sørensen 1695: Røe Grun
den af Sten, Munk 1805: Lønstrup Rødgrund, D. D. Lods 1866: 
Lønstrup Rød.grund. Efterled av stenenes bevoxning med rødalger. 

6,6 m vand . . 
61. Havregrunden: (o. 5.) Jens Sørensen 1695: Havregrunden, 

Chr. Borners kort 1927: Store Hvarregrund og Bette Hvarre
grund. Grundene ligger midt i det løb, som }.funk 1805 kaldte 
Elsbækdyb, der fra s. skiller Hirtshals Flak fra kysten; det til
svarende nordfra. kommende løb kaldtes 1805 Moskeldyb. Den 
stærke strøm i disse dyb er anledningen til navnet, idet hvarre 
betyder et sted i strømmen, hvor vandet løber hastigt omkring, 
en hvirvel (Molbech Dialect). Ordet stammer fra oldn. hverfa: 
venden, drejning (Jonsson) og er også bevaret i norsk dialekt i 
kvarv: kreds, ring (Aasen) samt i svensk dialekts var, »thet va
rer, når fiskerna rora fiskedonor, at små vågor komma derifrån« 
(Ihre). Betydningen er således hvirvelstrømsgrunden. Navnet fin
des også i Havrehesten. »Der løber altid en forholdsvis s_tærk 
strøm langs kysten og forbi Store og Lille Havregrund, hvorved 
der nok kan opstå noget i retning av hvirvler.« (Overtoldbetjent 
H. Søby, Hirtshals, 1944). 

62. Bakken: (2.) Munk 1805: Bakken, D.D. Lods 1860: Bakken. 
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Ordet bakke bruges ikke meget i søen, se dog Hummerbakken 
løbeno 132, da det er avløst av sideformen banke, se syst. no. 44. 

6,6 m vand. 

63. Hirtshals Flak: (a. 3.) Johs. Mejer 1650: Horn Sande, Munk 
1805: Hirtshals Flak, D. D. Lods 1843: »fra Hirtshals Hukken 
skyder der et Flak ... ud«. Stengrundene på dette flak er 1927 
avlagt på et specialkort av vesthavneanlæggene ved Chr. Borner 
med de av de lokale fiskere anvendte »med«-navne på foranled
ning av stednavneudvalget. Disse stenpuller er endnu omkring 
begyndelsen av 1800 tallet avlagte i søkortene, enkelte av dem 
kan identificeres med nogle av Jens Sørensen 1695 optegnede 
grunde. 

64. Emstenen: (o.) Jens Sørensen 1695: Eemstenen, een Sielle
sten, D. D. Lods 1893: Emstenen. Da stenen her har ligget over 
vandet med sælers tilhold, har havet brudt over den med ·sørøg, 
hvorav navnet; damp, em, jfr. oldn. eimr: damp, røg. Sælsten, se 
syst. no. 85. 

65. Skagbanke: (a. 6.) iohs. Mejer 1650: Cimber Sandt, Munk 
1805: Skagens Bank, D. D. Lods 1866: Skagbanke. Skønt temme
lig fjernt fra Skagen, er forledet dog hentet herfra. I Munks far
vandsbeskrivelse (søkortarkivet) hed_der det: »Efter de Lodskud, 
som i Aar (1804) er tagne paa Orlog Skibet Seyeren og de Efter
retninger jeg haver, findes der ingen Banke n. w. for Skagens 
Fyrskib, saaledes som den aftegnes i Kattegatskortet, men den er 
maaske forvexlet mei en anden Banke, som ligger mere v.-lig 
lige ud for Skiveren.« Grundens urigtige placering i nærheden av 
Skagen på de ældre søkort er således årsag til navnet. 



3. Grunde i Limfjorden 

66. Fjordgrunden: ( o. 5.) Jens Sørensen 16g5: Haarum Sand, 
1850: Fjordgrunden, D. D. Lods 1893: Fjordg!'Unden. Flak i en 
bue fra Østhalen til Sælhundeholm. Navnet betegner i modsæt
ning til Havrevlen grunden inde i Fjorden. Den nordlige del av 
flakket hedder Flyndergrund (av flynderfangsten dær), den mel
lemste Mellemgrund (av beliggenheden) og den sydlige del Gaa
seholmen, hvis navn skyldes de vældige flokke av knortegæs, 
der holder til her, hvorfra deres pludren hørtes i lang avstand. 
(Thyborønkanal Lodseri, 1941). 

0,3m vand. 

67. Østhalen: (e. 1). På e.-siden av Agger Tange. D. D. Lods 
1893: »et ganske lægt 'Sandflak«, 1918: Østhalen, D. D. Lods 
1919: Østhålen. Sydhalen er derimod en tange, der strækker sig 
mod s. fra Harboøre Tange. Hale, se syst. no. 2. 

0,8 m vand. 

0 68. Stenodde: (g. 1.) Jens Sørensen 1695: Odden, 1918: Sten
odde. D. D. Lods 1893: Stenodde. Efterledet se syst. no. 6. 

1,5 m vand på yderenden. 

69. Inderrøn: (e. 2.) Jens Sørensen 1695: Lemvigs Røner, D. 
D. Lods 1893: Inder-Røn, 1918: Inderrøn. Efterled se syst. no. 30. 

1,1 m vand på en stenpulle. 

70. Kamstrup Røn: (a. 2.) D. D. Lods 1893: Kamstrup-Røn, 
1918: Kamstrup-Røn. Efterled se syst. no. 30. 

1,4 m vand1 

71. Rønntm.: (2.) Jens Sørensen 1695: Røn, D. D. Lods 1843: 
Rønnen. Se syst. no. 30. 

2,2 ro vand; 

72. Mullerne: (o.) s. s. w. for Tybjerg. D. D. Lods 1893: Mul
lerne, 1918: Mullerne. Ordet mulle er jydsk og betyder hob, 
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mængde (Feilberg), og da grunden er en stenpulle, tager navnet 
sigte på mængden av sten. 

2,5 a 3,3 m vand. 

73. Tors Sand: (a. 4.) Ved Tors Odde på Venø. D.D. Lods 1893: 
Thors-Sand, 1918: Thors-Sand. 

2,2 ro vand over store sten. 

74. Askær Odde: (a. 1.) Jens Sørensen 1695: Asker Klep, D. D. 
Lods 1893: Askjær Odde, 1918: Askjær Odde. Da odde bruges i 
tvende betydninger, (se syst. no. 6 og no. 79) vilde det være hen
sigtmæssigt at atteroplive klrep, se syst. no. 20, der betegner 
klump, klods. 

75. Venø Tap: (a. 1.) Jens Sørensen 1695: Vænøs nordoste 
Sandrevle, D. D. Lois 1893: Venø-Tap, 1918: Venø-Tap. Efterled 
se syst no. 11. 

2,5 ro vand. 
S: 2,5 %. 
76. Hvidestenshage: (g. 1.) 1918: Hvidestens-Hage, D. D. Lods 

1939: Hvidestenshage. »Ved en samtale, som jeg havde med nogle 
lokale fiskere, fortalte de mig, at de kaldte grunden Hvæssestens
hage eller Hvæssestensgrund, .fordi stenene inde på ·grunden er 
besat med koralavlejringer, hvorpå fiskerne skærer deres net itu, 
hvis de kommer derind over med deres garn.« (Maskinmester Aage 
Spangsberg, Danmarksgade 8, Struer, 1944). Hvedsten betyder 
hvæssesten (Molbech Dialect), forledet er det samme som oldn. 
hvatr: skarp, bevaret i islandsk hvat. Sammenlign Hveden løbe
no. 425. 

Over 6 m vand. 
77. Jegind Tap: (a. 1.) Johs. Mejer 1650: Jegen Tap, Jens Sø

rensen 1695: Jægen Tap, D. D. Lods 1866: Jegind-Tap, 1918: Je
gind-Tap. Efterled se syst. no. 11. 

1,5 m vand på yderenden. 
78. Bølørehage: (a. 1.) Ved Bøløre Odde. 1850: Boel-Øre, D. D. 

Lods 1893: Boløre-Hage. Forled av øret (gruset stenbred) med 
store sten, hvorpå sælerne har ligget, idet bol betyder vilde dyrs 
leje, jfr. oplysninger under Boels Rev, løbene. 225. Efterled se 
syst. no. 1. 

3,5 m vand ved halmprikken. 

79. Kaas Sand: (a. 4.) Johs. Mejer 1650: Kaastap, Jens Søren
sen 1695: Kaaserhoved, D. D. Lods 1893: Kaas-Sand. Forled av 



en gammel kås, et bådeleje mellem sten-bølgebrydere. Stenvolden 
er omtalt av Hugo Matthiesen: Limfjorden pag. 48. Om kås se 
iøvrigt Steenstrup pag. 96 og Kaasegrund, løbeno. 892, se syst. 
no. 73. 

0,6-2,2 m vand. 
80. Nymølle Sand: (a. 4.) Ved Nymølle færge. Jens Sørensen 

1695: Nye-Mølle, D. D. Lods 1893: Ny-Mølle-Sand, 1918: Ny
Mølle-Sand. 

1,5 m vand på spidsen. 
81. Sæbygaard Hage: (a. l.) Jens Sørensen 1695: Sæby Hag :»in 

N. ligger en stor Steen, kaldes Ryggehest«, D. D. Lods 1893: Sæ
bygaard-Hage. Ryggehest, se under Hestehage, løbeno. 135. 

Risprik i 4 m vand. 
82. Vodstrup Hage: (a. 1.) Jens Sørensen 1695: »En lille Huk, 

som Kjærlingesteen ligger hos ved Stranden«. D. D. Lods 1893: 
Vmlstrup-Hage. Stenen har antagelig lignet en gammel kælling, 
der bøjer sig fremover på stranden, så navnet hos Jens Sørensen 
er et sammenligningsnavn. Ved Bornholm »Grund Kiælling kaldet« 
1760. (Se Gammalt å Nytt, årg. III 1931). I Sverige betegner kå
ring ofte et slags sømærke, hvidmalede sten el. lign. (Lindroth 
pag. 83). Udfor badeanstalten n. f. Skovshoved ligger en anden 
»Kællingest~nen«. (mag. art. Aage Rohmann indb. til Stednavne
udvalget 1923). Jfr. også Kerlinga-Sker (D. Islandske Lods 1898 
pag. 22) og Kerling, en høj, slank klippe (samme pag. 70), som der 
antagelig er navigeret efter. 

2,5 m vand med sten. 
83. Been: (1.) Jens Sørensen 1695: »Her fra Vettels Ør Odde 

30 Fv. ude fra Landet in 0. S. 0. ligger en lille Grund, kaldes 
Been.« Navnet synes at være gået i glemme, da det ikke er av
lagt på søkortene. Navnet må opfattes som et sammenlignings
navn, et smalt ben, som rager ud, ligesom lår er brugt om en bre
dere grund, der går ud fra land. Sammenlign Pilebenet, løbe
no. 533; og den islandske klippe Skorbein (skår-ben) se D. Island
ske Lods 1898 pag. 106. Bensø, farvandet på s.-siden av Kolding 
Fjord (fisker Gustav Didriksen, Strandhuse, Kolding, indb. til 
Stednavneudvalget 1926) indeholder sikkert. samme forled. 

84. Hage ved Buksør Odde: (a. 1.) Jens Sørensen 1695: Josby 
Rump, D. D. Lods 18~3: Fra Buxør Odde »en Hage«. Josby 1695 
er det samme som Jørsby; rumpe se syst. no. 8. 

1,0 m vand. 

6S 



85. Feggerøn: (a. 2.) På Feggeklit-flakket. Jens Sørensen 1695: 
Fæge Røn, 1850: Fegge Røn, D. D. Lods 1893: Fegge Røn. På 
Feggeklit boede ifl. sagnet i den hedenske tid søkongen Fegge. 
Holberg 1777: »og efter denne Fegge har både Klitten og Sundet 
sit Navn.« Hugo Matthiessen fortæller i sin bog om Limfjorden 
(pag. 99), at det er et fristed for rugende fugle. Tidligere fugle
fangst er vel derfor årsag til navnets forled, eftersom det jydake 
fege betyder fange, gribe (Feilberg). 

S: 3/5 %. . 
86. Ejerslev Næse: (a. 1.) Landgrunden udfor Ejerslev. D. D. 

Lods 1905: Ejerslev Næse. Efterled se syst. no. 5. 
3,5 m vand ved risprikken. 
87. Amtoft Rev: (a. 1.) D. D. Lods 1893: Amtoft-Rev, 1918: 

Amtoft-Rev. 
Under 4 ro vand. 
88. Holmetange Hage: (a. 1.) D. D. Lods 1843: Holme Tange 

Hage, 1850: Holme Tunge Steen, D.D. Lods 1866: Holme Tunge 
Hage, D.D. Lods 1893: Holmetange-Hage. 

Undler 4 m vand. 
89. Løgstør Grunde: (a. 5.) Johs. Mejer 1650: Store Sandt 

Griinden eller Lichtøers Grunde. Jens Sørensen 1695: Agersbor.g 
Grunde, D.D. Lods 1866: Løgstør Grunde. Hugo Matthiessen be
retter i sin bog om Limfjorden (pag. 77), at grundens navn en 
overgang var Skidengrunden, jfr. Skidenholm, løbeno. 101 og Ski
denkind, løbeno. 663. Navnet Løgstør Grunde er gammelt. I Kan
celliets brevbøger hedder det 2/11 1636: »Det berettes, at der er 
en grund ved Løgstør, som er til mærkelig skade og avbræk for 
indbyggerne på landet, der grænser op til Limfjorden og for den 
søfarende. Lensmanden skal forhøre, hvorledes de menige stæn
der mener, at grunden kan skaffes bort, og der kan skaffes et 
sejldyb dær igennem ind i Limfjorden«. Først 1760 anskaffede 
man dog en muddermaskine, som holdt et løb aabent, det hed 
Store Striden, men gjorde liden nytte. Endelig gravede man ca. 
1860 Frederik VII's Ka.nal, som overflødiggjordes 1898, da selve 
Grunden gennemgravedes. 

0,6 m vand på det lægeste. 
S: 18 4/7 %. 
90. Lundgaard Hage: (a. 1.) På Furs n.-side. D. D. Lods 1893: 

Lundsgaa.rd-Hage. 
Stenpulle med 1 m vand. 
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91. Risum Stengrund: (a. 5.) s. w. for Degenodde. D. D. Lods 
1893: Risum-'Stengrund. 

92. Johnshøj: (a.) Stenrøse e. for færgepynten på Fur. D. D. 
Lods 1866: Johnshøi, D. D. Lods 1893: Johns-Høj. Navnet anta
gelig av et »med« inde i land; øens højeste punkt hedder Lille 
Jenshøj, hvilket kan være blevet forvansket til Johnshøj. Sam
menlign Johns Knold, løbeno. 152 og Johns Grund, løbeno. 865. 

1, 5 m vand. 

93. Middelgrund: (e. 5.) eller Kirkegrund: (a. 5.) På s.-siden 
av Fur. Jens Sørensen 1695: Middelgrunden »og ligger herfra 
Kirken Nejerby (Nederby) imod Jongs Ørs Odde (Junget)«. D. 
D. Lods 1866: Middelgrunden, D.D. Lods 1893: Middelgrund eller 
Kirkegrund. Det senere navn efter Nederby Kirke, der har tjent 
som »med«. 

0,6 m vand. 

94. Liv Tap: (a. 1.) Livøs s.-ende. Johs. Mejer 1650: Lyefsøe 
Tapp »med Sandstrich yderst« (jydsk streg: jordstrimmel, oldn. 
strik, se Feilberg), Jens Sørensen 1695: Lyv Tap, Holberg 1777: 
Liftap »~mme Grund bestaar af lutter smaae Flintestene«, D.D. 
Lods 1843: Liv Tap, 1850: Livtap, D. D. Lods 1893: Livtap »med 
tørt Sandrev«. Efterled se syst. no. 11. 

95. Rønbjærg Hage: (a. 1.) D.D. Lods 1893: Rønbjærg-Hage. 
1,8 m vand. 

96. Næsby Hage: (a. 1.) s. w. for indløbet til Fr. VIIs kanal. 
=-· 

D.D. Lods 1893: Næsby Hage. 
Under 4 m vand. 

97. Lendrup Røn: (a. 2.) D. D. Lods 1843: Lendrup Røn, D. D. 
Lods 1866: Lemdrup Røn. Navn efter Lemdrup bakke. (Lodsfor
mand Thostrup, Nørre-Sundby, 1941). 

0 ,3 m stengrund. 

98. Holmeflak: (a. 3.) n. e. for Buksør Odde. D. D. Lods 1866: 
Holmeflak. Grunden blev fundet ca. 1850. 

2,2 m på det lægeste. 

99. Blinderøn: (e. 2.) w. n. w. for Liv Ø. Jens Sørensen 1695: 
Eline Røn »af idel Opkast smaa Grusse! og mangfoldig store 
Østersskaller«. D. D. Lods 1843: Blinde Røn, D. D. Lods 1893: 
Blinde-Røn. Har oprindelig ligesom Blinde Badstue, se løbeno. 
529, været under vandbrynet (blind), mens den nu er synlig, tør. 
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100. Ejerslev Røn: (a. 2.) Jens Sørensen 1695: Eyeste Røn og 
Ejersløvs Røn, D. D. Lods 1843: Rønnen, 1850: Røn, D. D. Lods 
1893: Ejerslev-Røn. 

101. Skidenholm: (k. 2.) Jens Sørensen 1695: »N. 0. for Ejers
løvs Røn 1/ 8 mil, en blind Stengrund, kaldes Skidenholm«. Grun
den er nu navnløs. Det gamle navn av tangbevoxningen. Svensk 
Skiteskiir, se Modeer I pag. 14, »vid vilken sjon brukar driva 
sammen stora mangd~r av ett slags sjogras s. k. »skit«.« Sam
menlign Skidengrunden, løbeno. 89 og Skidenkind, løbeno. 663. 

Pulle med 4,0 m vand. 

102. Langegrund: (e. 5.) n. e. t. e. for Ejerslev Røn. Jens Sø
rensen 1695: Lange Røn, D. D. Lods 1893: Langegrund. Navnet 
av grundens lange form. 

1,2 a 2 m vand. 
103. Assels Hage: (a. 1.) På w.-siden av Rotholme. D. D. Lods 

1893: Assels-Hage. 
1,4 m vand. 
104. Fuglholm Flak: (a. 3.) 1850: Fuglholm. D. D. Lods 1866: 

Fuglholm, »hvorfra et Flak«. Forled av fuglelivet på holmen 
Under 4 m vand. 

105. Stenklippen: (g. 2.) Småholme n. for Agerø. Johs. Mejer 
1650: Steenklæp, Jens 'Sørensen 1695: Steen Klæp »som ma.ng:fol
dige Fugle verper paa og Bonden Christian i Ager giver aarlig 
for Fugleæggene 1 Td. Korn«. D. D. Lods 1843: Steenklippen. 

Efterled klæp betyder klump, klods, se syst. no. 20. Navnet 
burde atter staves Stenklæpen. 

106. Dover Møllegrund: (a. 5.) Fra hagen på Næs Ør. D. D. 
Lods 1866: Dovermøllegrund, D. D. Lods 1893: Dover-Mølle
Grund. Forled av Dover Møllegaard. 

1,0 m på en stenpulle. 

107. Gudnæs Hage: (a. 1.) i Visby Bredning. Jens Sørensen 
1695: Gøjenæs Odde, D. D. Lods 1893: Gudnæs-Hage. 

Halmprik i 8 m vand. 
108. Ørndrup Hage: (a. 1.) Jens Sørensen 1695: Erendrups 

yderste Odde. D. D. Lods 1895: Ørndrup-Hage. 
Risprik i 4 m vand. 

109. Visby Grund: (a. 5.) Jens Sørensen 1695: Wiesby, D. D. 
Lods 1866: Visby Grund. Udfor kirkebyen Visby. 

1,5 m vand på det læ,geste. 



_ 110. Revelkær Hage: (a. 1.) i Dragstrup Vig. D.D. Lods 1893: 
Revelkjær-Hage. 

2,5 m vand 1/ 3 sm fra kysten. 

111. Sundby Stengrund: (a. 5.) e. for færgepynten. Jens Søren
sen 1695: »fra Tranger Odde udskyder et Rev af Sand og Steen«, 
D. D. Lods 1893: Sundby-Stengrund. Bundens art har givet an
l~ng til n:a vnets efterled. 

4 stenpuller med 1,7-2,0,-2-3,7 m vand. 

112. Skarrehage: (a. 1.) Udfor molerklintens »skår«. 1850: 
Skarrehage »netop overflydt«, D.D. Lo:is 1893: Skarre-Hage. For
led det samme som i Skarreklit, se 12 Kap. under Bulbjærg. 

0,9 m vand. 

113. Sæbesholm Sand: (a. 4.) på Sæbesholm s.-'Side. 1850: Sæ
besholm Sand, D. D. Lods 1893: Sæbesholm-Sand. 

Halmprik i 3 m vand. 

114. Horspanden: (I.) Flak på e-siden av Sæbesholm. D. D. 
Lods 1893: Horspanden. Sammensat med hors (hest) og pande. 
Panden er et stednavn ved Skagen og betegner den høje forstavn 
av en hollandsk kuf, som for mange år siden strandede dær. (Jens 
Tønnesen: Gamle Skagensfiskere fortæller. 1934 pag. 78). Svensk 
Kalvapannan er en 4,5 m dyb grund bestående »av långe haller 
med sten emellan« og opfattes som et sammenligningsnavn. (Mo
deer II pag. 84). Grunden falder stejlt av mod den dybe rende i 
Feggesund og danner således en »pande«. Forledet hors kan være 
det dialektale hors eller ålehors: ålekvabbe; »hosser spises både 
ferske og røgede« (1859) se herom 0. D. S. 

Halmprik i 3 m vand. 
115. Rindgrund: (o. 5.) n. w. for Nakken. Johs. Mejer 1650: 

Revlen, Jell!S Sørensen 1695: »Denne Grund kaldes intet uden Rev
len«. D. D. Lods 1866: Rindgrund, D. D. Lods 1893: Rind-Grund. 
Rend eller rind betyder på Mors et vandløb (Feilberg), således at 
navnet må opfattes som grunden ved sejlrenden. 

1,8 m vand på det lægeste. 
116. Rotholm Rev: (a. 1.) På n.-siden av øen Rotholm. Johs. 

Mejer 1650: Willingsholm, Jens Sørensen 1695: Hvillingsholm, D. 
D. Lods 1866: Rottholm Rev, 1918: Rotholm-Rev. Det senere ønavn 
av rotters tilhold. Rottekongen gjorde akkord med færgemanden, 
da de flyttede fra Fur til Store og Lille Rotholm, se herom hos 
Feilberg. 

61 



,.•·· N:~M;.~?.\~-~~-t·····- iJLAN?.~~-~~-~ ...... -·..-' .. g_~~~-i/ 
MIDOEl.:.4,RUND ..... : .. · ... ..-·· ............... dANKE / 

•..... .........•.. .... SKULSHAGl 
__.-.,--___ ·;;_··-~Q'STORK(HALS(N 

~ 

0,3 a 2,0 m vand med sten. 
117. Bregnedals Hage: (a. 1.) Jens Sørensen 1659: Lundskov 

Hoved, D. D. Lods 1893: Bregnedals-Hage. 
118. Lundø Hage: (a. 1.) i Skive Fjord. Johs Mejer 1650: Jyl

Rten Tappe, 1850: Lundø Hage, D. D. Lods 1866: Lundø vestre 
Hage, D. D. Lods 1893: Lundø-Hage. 

Under 4 m vand. 
119. Trangmanden: (o.) bred sandhage i Lovns Bredning. Jens 

Sørensen 1695: »Udfor Mjæller Odde ligger et bredt Flak«. D. D. 
Lods 1866: Trangmanden. Navnet har sikkert forbindelse med 
det norske dialektord traang, der betyder sund i et vanddrag, 
snævring (Aasen), og kan her referere sig til det smalle Virksund, 
der snævrer sig inde. for. Efterledet »mand« kan antages at sigte 
til et vrag, som har ligget på grunden, idet vrag ofte kaldes -mand 
(Engelskmanden, Kulmanden, Stavmanden, Jernmanden), på. 
samme måde som et skib betegnes -mand (orlogsmand: man-of
war). Se dog texten under Mandens Grund, løbeno. 721. 

To risprikker i 2,5 m vand. 

0 
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120. Lynderup Hage: (a. 1.) ved indløbet til Hjarbæk Fjord. 
Jens Sørensen 1695: Søndre Skovs Landodd~, D. D. Lods 1893: 
Lynderup-Hage. 

1,5 m vand. 
121. Kvals Hage: (a. 1.) Jens Sørensen 1695: Kaals Hage Rev, 

1918: Kvals-Hage. 
122. Søndre MeJ1grund: (e. 5.) eller Galehage (e. 5.) 1850: Gale

hagen, D.D. Lods 1866: Søndre Mejlgriind, Galehagen eller Halen. 
Gal på jydsk betyder voldsom, raænde om vejr og hav (Feilberg). 
Navnet betyder således hagen, hvor strømmen er voldsom, i lig
hed med Gal Slug, renden gennem Horns Rev. 

0,3 m vand. 
123. Nørre Mejlgrund: (e. 5.) på n.-si.den av Bejstrup Løb. 1850: 

N. Meilgrund, D.D. Lods 1866: Nordre Mejlgrund. 
0,8 m vand. 
124. Middelgrund: (e. 5.) Hage ved Troldholm. D.D. Lods 1866: 

Middelgrund. 
0,3 a 0,6 m vand. 
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125. Storkehalsen: (I.) Hage fra. Hornsgaard Holm. D. D. Lods 
1843: Storkehalsen, 1850: Storkehals, D. D. Lods 1866: Storke
halsen. Har antagelig sit navn efter sin form, der minder om en 
storkehals. (Lodsformand Thostrup, Nørresundby). S1µl1Ill.enlig
ningsnavn som Hønsehalsen i Isefjord, se løbeno. 371. 

Stager i 3 m vand. 

126. Nordmandshage: (b. 1.) Jens Sørensen 1695: Nordmands
tange og Nordmandstunge. D. D. Lods 1843: Nordmandshagen, 
1850: Nordmandshage, D. D. Lods 1893: Nordmands-Hage. Tra
ditionen vil vide, at navnet stammer fra den norske skudefarts 
tid, da en »nordmand« skal være strandet på grunden. (Lodsfor
m.and Thostrup, Nørresundby, 1941). 

Er netop overflydt. U 
127. Skul,shage: (o. 1.) 1850: Skulshage, D.D. Lods 1893: Skuls-

Hage. Jydsk skul betyder den flade kant, der ikke kan komme 
med, når et stykke træ skal arbejdes av i en runding (Feilberg). 
Grunden har netop en sådan runding, som vender ud mod løbet, 
men genitivformen tyder på, at ordet indgår i navnet. 

Stager i 3 a 3,5 m vand. 

128. Øl,a,ndshage: (a. 1.) Jens Sørensen 1695: Hagedybs Grund 
og Fellen, 1850: Øland:shage Sand, D.D. Lods 1893: Ølands-Hage. 
Fellen hos Jens Sørensen er Mellemgrundsholme, der ligger på 
grunden. Disse har været græsbevoxede, hvorav navnet Fellen., 
der betyder »pels, låddent dække« og overført »et dygtigt lag 
græs«, se D. Stedn. no. 3 pag. 123. Ordet indgår i grundene Bor
feld, løbeno. 148, og Skinfel, løbeno. 585. 

Kost i 3 m vand. 

129. Startøtterne: (k.) s. w. for Nibe. 1918: Startøtterne. Jydsk u 
tøt eller tot betyder en lille del av balro, hø, uld, græs (Feilberg), 
Startøtterne betyder således græstotterne, idet star: græs. På 
Øla.nds w.-side ligger en anden ø, der bærer navnet Tøtterne. 

130. Dragbanke: (o. 6.) 1621: Munkedrag, 1850: Sand, D. D. 
Lods 1866: Klitgaards .Sand, D. D. Lods 1893: Klitgaard-Hage, 
1918: Dragbanke. Det ældre navn av stednavnet iland, det nyere 
av sejlløbet Draget. Kancelliets brevbøger fortæller om tidlig af
mærkning her: 30/12 1621 »Da der i Limfjorden findes to grunde, 
den ene kaldet Dynen, den anden Munkedrag, hvorved sejladsen 
tii og fra Købstæderne der oppe i fjorden meget besværliggøres 
.... skal der sættes stager med ris på ved hver side av dybet.« 
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131. Nørholm Hage (a. 1.) eller Gjøl Hage: (a. 1.) D. D. Lods 
1843: Giøl Hage. D. D. Lods 1866: Gjølhage, D. D. Lods 1893: 
Nørholm-Hage, der også kaldes Gjøl-Hage. 

S: 3¾ %. 
132. Hummerbakken: (i. 2.) Jens Sørensen: Hommer-Backen, 

1850: Hummerbakken. Omkring 1860 var her endnu godt hummer
fiskeri, men det synes at være helt ophørt. Grunden har i mange 
år været kendt av Limfjordsfolk under navnet »Rivihjel«, fordi ad
skillige småskibe i tidens løb er blevet vrag på grunden. (Lodsfor
mand I. B. Holmstrøm, Løgstør, 1941). Efterled bakken, se under 
grunden Bakken, løbeno. 62. 

1,8 m vand. 

133. Dynen: (g.) Jens Sørensen 1695: Diinen, D.D. Lods 1843: 
Dynen. Den har navn efter sin bundart, der er blød og dyndet. 
(Lodsformand Thostrup, Nørresundby, 1941). 8amm~nllgn norsk 
mardyna, der betyder dynd, mudder på strandbredden (Aasen). 

S: 3/5 %. 
134. Egholm Hage: (a. J.) 1850: Egholmhage. Forledet skyldes, 

hvad det middelalderlige navn viser (Æggiæholm), at der har væ
ret samlet fugleæg på holmen. 

S: 3 %, 4½ %, ½ %. 
135. Hestehage: (1. 1.) Jens Sørensen 1695: Hestehagen, D. D. 

Lods 1893: Hestehage. »Navnet har ikke noget med heste på 
græs at gøre. Ved den engelske Nord:søkyst findes Horse Bank, 
Horse Shoal, Horse Rock, Horse Sand på steder, hvor det er ude
lukket, at det kan være avledet av dyret hest.« (Kommandør Pe
ter Jensen 1944). Jydsk hest betyder den store bjælke, der for hver 
ende av· loen bærer stænget (Feilberg), og i betydningen bom fin
der vi også -hest i ordet sengehest. I søkortets stednavne må hest 
som sammenligningsnavn betyde »spærrende bom«. Jfr. Rygge
hest, løbeno. 81, Skærbæk Hest, løbeno. 237, og på søkortet 1841 
benævnes en spærrende grund s. for Jordsands Flak for Hesten. 
Det tilføjes, at det engelske horse også har en bibetydning; stil
lads, stativ. 

Halmprik i 3 m vand. 

136. Kanalhagen: (a. 1.) D.D. Lods 1893: Kanalhagen. Har sit 
navn efter Gudumlund Kanal, der udmunder på stedet (Lods
formand Thostrup, Nørresundby 1941). 
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4. Grunde i Kattegats midte 

137. Læsø N.E. Flak: (a. 3.) Bing 1802: Fiesing-Rifet, Asche
houg 1828: Syrodde Grunden, D.D. Lods 1843: Flak med Nordost 
Vageren, D.D. Lods 1893: Læsø-NØ-Flak. Navnet efter vagerens 
beliggenhed. 1485 nævnes blandt rev og grunde.ved Læsø Ewenack 
(DipL Vib.), som er avledt av det oldn. efja, mudder, dynd (Blan
dinger I pag. 330), hvoraf er. dannet ordet evjen: den rådne tang, 
samt i stednavne Eve, der betyder svagtrindende, stillestående 
vand eller den sumpede bred ved en vig (Steenstrup pag. 92). Jens 
Sørensen omtaler 1693 foged-enkens gård på østsiden av Læsø 
>Som kaldes Ebben«, i journalen betegnet Euenholm. Grundens 
ældste navn Fjæsing Revet er sammensat med fiskenavnet Fjæ
sing. 1802 skriver Bing: Beskrivelse over Øen Læssøe pag. 157: 

' »Fi~ing .. faaes dog ikkun nogle enkelte ved krog, men i for-
dum tid en stor mængde«, hvorav maa formod.es, at navnet er gam-
melt. Det burde atter oplives. · 

V ed yderenden 5,6 m vand. 
S: 7½ %, 7 %, 6 %, 10½ %, 8½ %, 21 %, Jegensodde 11¼ 

%, Syrodde 10 % og 18 %. 
138. Rusmandsbanke: ( c. 6.) Aschehoug 1827: RusmandsBanke, 

D. D. Lods 1850: Rusrrrnndsbanke. En lokal tradition vil vide, at 
et russisk skib strandede her for mere end 100 år siden, og dette 
kan passe med, at grunden er opkaldt efter et vrag, der av fiskerne 
i reglen betegnes med -mand sammensat med ladningens art eller 
skibets nationalitet, se under løbeno. 119: Trangmand.en. 

3 m V<md. 

139. Tællemandsbanke: (c. 6.) Aschehoug 1828: Tællemands 
Rev, D.D. Lods 1843: Tollemands Banke, D.D. Lods 1850: Tælle
mandsbanke. Ukontrolleret lokal oplysning vil v:ide, at der her 
er strandet et russisk skib med talg (tælle) i fade. Hvis dette er 
rigtigt, placerer det grunden naturlig mellem vragnavnene, se lø-
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beno. 138 og 140. Tællemand er imidlertid på Læsø den mand, der 
opta,ger og tæller de i garnet fangede hornfisk (Feilberg), l,\å nav
net kan eventuelt være kommet herav. 

2, 2 m vand. 

140. Engelskmandsbanke: (c. 6.) D.D. Lods 1866: Engelsmands 
Banke, D. D. Lods 1893: Engelskmands-Banke. Ukontrolleret lo
kal oplysning vil vide, at et engelsk skib skal være strandet her. 
Da en vraggrund i Aalbækbugten kaldes Engelskmanden efter et 
vrag av et engelsk orlogsskib (Fiskehandler Alfred Andersen, Aal-

r, bæk, indb. til stednavneudvalget 1927), er denne grund identisk 
med Lion's Reef, avlagt i engelsk søkort 1812 (Heather). »Lion« 
havde 64 kanoner og stak 20 fod (orlogskaptajn P. Holck, 1945). 

4,4 m vand. 
S: 10½ %. 
141. Phønixgrund: (c. 5.) D.D. Lods till. 1888: »Paa Nordsiden 

af Læsø ½ Kvtm. fra Land, Nord for Østen Højsand ligger en 
Grund med 9 Fod (Phoenix Grund)«, D. D. Lods 1893: Phønix 
Grund. Navnet må antages at hidrøre fra et skibsnavn. 

1,9 ro vand. 

142. Rønnerev: (a. 1.) udfor hukket Holtemmen. Johs. Mejer 
1650: Schobbecken, D.D. Lods 1843: Rønnerev, »hvorpaa Nordre 
Rønner ligger«. Det gamle navn er av hollandsk oprindelse, av 
schuppe: skæl, og betegner diminutivisk en lille østersbanke (her 
fangedes på den tid de såkaldte Fladstrandøsters, en betegnelse 
som omfattede de i nordvest Kattegat skrabe,de østers). I Vade
havet ved Højrup ligger Skælbanke, der på analog måde betegner 
en gammel østersbanke, se Skautrup i Sønderjydsk Aarbog 1938 
pag. 181; skæl betyder her muslinger, østers. Røn, se syst. no. 30. 

143. Nordre Rønner: (e. 2.) Johs. Mejer 1650: Nornøer, Jens 
Sørensen 1694: Nordre Røn, Bagge 1740: Nordre Røn, Willars 
1745: Nordøerne, Holberg 1777: Nørrøn, Løwenørn 1800: Nordre 
Røn, D. D. Lods 1843: Nordre Rønner. Fiskeriet under Nordre 
Rønner var i gamle dage avgiftspligtigt til domkapitlet i Viborg. 
Herom fortæller Kancelliets brevbøger 12/7 1573: »Kapitlet i Vi
borg Domkirke må indtil kongen kan få nærmere besked om sa
gen, årlig oppebære den told, som falder under Nørre Røn ved 
Lessø av dem, som fiske dær.« 

Gruppenavn for de efternævnte 5 udholme. 
S: 45½ %. 
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144. Langholm: (e. 2.) Aschehoug 1827: Langholmen, D. D. 
Lods 1843: Langholmen. Navnet av holmens lange form. 

145. Spirholm: (n. 2.) Aschehoug 1827: Spiirholmen, D.D. Lods 
1843: Spiirholmen. Aschehoug 
indberetter: »Paa Spiirholmen er 
opført et tangbedækket Huus for 
Skibbrudne og ofte af saadanne 
benyttet.« D. D. Lods 1843 uddy
ber: :11Paa Spiirholmen er nu op
ført et Dagmærke b€staaende af 
et lille muret rundt Taarn i Form 
af et Skilderhus. Indeni Taarnet 
kunne enkelte Skibbrudne finde 
Tilflugt« (pag. 86). Dagmærket 
eller spiret har som »med« givet 
anledning til navnet. Fyrtaarnet 

Dagmærket med fyr8'pl,r p4 

Spirholm. 

(Efter D. D. Lods 1893). 

på Spirholm er avbildet: D.D. Lods 1893, pag. 221. 

146. Store Stenholm: (e. 2.) Aschehoug 1827: Store Steenholm, 
D. D. Lods 1843: Store Steenholm. Navnet av holmens størrelse og 
stenene derpå. 

147. Lille Stenholm: (e. 2.) Aschehoug 1827: Lille Steenholm, D. 
D. Lods 1843: Lille Steenholm. Navnet er dannet som under lø
beno. 146. 

148. Borfeld: (o.) Aschehoug 1827: Bourfeld, D.D. Lods 1843: 
Bourfeld. Tørt rev, som i 1843 var uden buskvæxt modsat de 4 an
'dre udholme, fordi det av og til oversvømmedes. Forledet er jydsk 
bor eller hår: mager, ussel, »æn bår awer« (Feilberg), efterledet 
er jydsk fæld: låddent skind, der også bruges om »et dygtigt lag 
græs«, se D. Stedn. 3 pag. 123 og jfr. Fellen i Limfjorden, løbeno. 
l.28 og Skinfel i Lilie Bælt, Iøbeno. 585. 

149. Skuderev: (c. 1.) w. for Nordre Rønner. D.D. Lods 1843: 
Skuderevet. Har fået navn av, at det er med til at omslutte skude
havnen Dammen. 

150. Friissten: (b.) D. D. Lods 1843: Steenrev, D. D. Lcx1B 
1850: Holmbo Rev, D.D. Lods 1896: Friis-Sten, D.D. Lods 1905: 
Friis-Sten. Må antages at indeholde familienavnet Friis, som vel 
er båret av en Holmbo, se 1850 betegnelsen. Folketællingslisterne 
1787 og 1810 samt skattemandtal 1762, alle for Hirsholmene, har 
intet familienavn Friis, så navnet må være fra nyere tid. Om 
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»Medet« Berre Knob ved den punkterede linje (D. D. Lods 1893}. 

svensk Frisholm siger Bertil Ohlsson pag 31: »Namnet som år det 
enda blekingske på fris- bar ett tydligt vittnesbord om den roll 
frisarne spelade.« 

0,9m vand. 
151. Læsø N. W. Rev: (a. 1.) Johs. Mejer 1650: Kober riff eller 

0 Westerton riff, Jens Sørensen 1694: Westerby Rev, Bagge 1740: 
Westerby Rev, Willars 1745: Wester Rev, Asc:llehoug 1828: Læsøes 
Nord West Rev, D.D. Lods 1843: Nordvest-Revet. !Æt ældre navn 
Koberrif se und(::r løbeno. 168. 

Inderste halvdel under 1 m vand. 
S: 4/4 %, 15 %, 13 %, 5,8 %, 17 %. 
152. Johns Knold: (b. 2.) Aschehoug 1828: Johns Knot (midt 

på revet), D.D. Lods 1843: Johns Knold. Det engelske fornavn 
John samt sammensætningen Johns Kn<:>t med engelsk knot: lmude 
kunde tyde på, at oor foreligger et engelsk navn fra tiden 1807-
14. Imidlertid kender vi Johnshøj i Limfjorden, løbeno. 92 og 
iT ons Grund ved Lolland, løbeno. 865, og lmot er også dansk og 
betyder »en. lille bakke, forhøjning, ophøjet sted« (Molbech Dia
lect), så navnets oprindelse er tvivlsom. Knot, se D. Stedn. no. 3 
pag. xxxvm. 

153. Berre Knold: (a. 2.) D.D. Lods 1843: Berres Knob, rettet i 
till. 1866: Berre Knold. D.D. Lods: Berre-Knold. En kendelig spids 
høj på Bangsbo Bakker har været »med« for grunden. Se landto
ningen i D .D. Lods 1893 pag. 141, hvor Berreknob holdes overeet 
med Frederikshavn s.-lige molehoved. 

2,2 m vand. 

154. Flak ud for Læsø S. og E. side: (a. 3.) 1618: t'Vlack, 1629: 
t'Vlack, Bing 1802: »Kirke Grunden«, Aschehoug 1828: Kirke
grunden, D. D. Lods 1843: Kirkegrunden. Det ældre navn hollandsk 
i den bestemte form Flakket, det nyere av de to :,,med« Vesterø 
og Byrums kirker. 

155. Hornfiskerøn: (i. 2.) Holberg 1777: Hornfiskrønnet (med 
Saltkogeri); Løwenørn 1800: Hornfiske Røn, Aschehoug 1828: 
Hornfiskerøn, D.D. Lods 1843: Hornfiskerønnen. I april-maj sam-
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les en masse hornfisk på grundene omkring Læsø, og her leger den 
i maj-juni (Otterstrøm: Fisk Il pag. 112), hvorfor navnet er år
saget av hornfiskens tilstædeværelse her. Bing 1802: »Her fal
der de bedste fiskepladser for hornfiskeriet, som formenes at 
komme av, at udgrundene er meget berigede med græsflakker 
(d.v.s. søgræs)«, og »Imellem Revlet og Rønnen har været nogle 
dybe huller, hvori om foråret inddrev med høi søe en mængde 
hornfisk, som siden, når søen faldt, blev stående i hullerne og ta
get av øeboerne dæls med hænder og deels øst op med skovle. av 
hvilken årsag holmen skal have fået sit navn«. 

156. Kringelrøn: (e. 2.) Jens Sø~nsen 1694: Kringel Røn, Bagge 
1740: Kringelrøn, Willars 1745: Kugle Røn, Lous 1770: Kongrøn, 
Holberg 1777: Kringelrønnet (med Saltkogeri). Kringel betyder en 
i mange bugter snoet krumning (Molbech) og går her på kyst
linjen; formerne kugle og kong er vel forvanskninger for kogle 
og kongel, der er eenstydige og kan have hentydet til rønnens 
kogleform. Nu landfast. 

157. Langrøn: (e. 2.) Jens Sørensen 1694: J.angArøn, Bagge 
1740: Lang Røn, Willars 1745: Lange Røn, Holberg 1777: Lan
gerønnet. Navnet av rønnens lange form. Den er nu la,ndfast. 

158; Korøn: (i. 2.) Jens Sørensen 1694: Korøn, Bagge 1140: 
Koerøn, Willars 1745: Koerøn. Navnet av køers græsning på røn
nen, jfr. Færøn løbeno. 159. Nu landfast. 

159. Færøn: (i. e.) Jens Sørensen 1694: Fæerøn, Bagge 1740: 
Ferøn, 1750: Færøen, Holberg 1777: Ferrønnet, Bing 1802: »Til 
Vestersogns fæedrift og græ&""Iing, i hvilken anledning dm skal 
have navnet.« Navnet av fæets, kreaturernes græsning på rønnen, 
jfr. Korøn løbeno. 158. E. for Færøn lå Thuesholmen. »Denne 
Holm var ej bekjendt at være frie for Søens Oversvømmelse ved 
højt Vand, førend Æg derpå blev fundet lagt av den såkaldte Thu
es Fugl, hvorefter Holmen har fået nærværende Navn« (Bing: 
Beskrivelse over Øen Læssøe 1802 pag. 83). De svenske Tjuve
stenarna sammensætter Modeer I· pag. 127 med tiu »en lit.en 
strandfågel med smalt nabb, som skriker syv-f3yv«. Den eneste 
danske strandfugl, der skriger noget i retning av tue-,.tue eller 
syv-syv, er den velkendte Rødben, tjal-der, tolk, en slægt av 
snæppefuglene (totanus calidris); muligt er det denne, som Bing 
kaldte for Thues Fugl. 

160. Søndre Rønner: ( e. 2.) Harboe 1791: Sæl eller Syndre Røn, 
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Løwenørn 1800: Søndre Rønene, .Aflchehoug 1828: Søndre Rønne
rev »som ligger ved Enden af Kirkegrunden«, D. D. Lods 1843: 
Søndre Rønner med en enkelt stor Steen: Bredestenen. Det ældre 
navn Sæl Røn av sælers tilhold på den nævnte store sten. 

S: 15111z %, 17½ %, 21 %. 
161. Brændevinshage: (o. 1.) S.-ende av den gamle Kirkegrund. 

A.schehoug 1828: Brændevins Hagen, D. D. Lods 1843: Bræna.e
/inshagen. Læsø, der allerede ved år 1200 kom ind under Viborg 
dom.kapitel, kom efter reformationen under Viborg bispedømme. 
Hagen i land har vel skullet svare domkapitlet brød-og-vin (al
trets sakramente) som avgift, se Skautrup I pag. 302, og navnet 
,r siden gledet over på grunden, brød-og-vinshagen er lydudvik-

let til brænd-e-vinshagen. Omtydningen har givet anledning til en 
lokal tradition om, at fiskerne tog sig en dram her ved passagen 
både på u:1- og hjemturen, men det er kun myte. Forledet indgår 
også i Brændevinsstenen, et lille rev, der løber ud fra Barneholm 
i Nakskov Fjord, og som også kaldes Frederik Holms Hage, se 
Achton Friis: De danske Øer Il, pag. 268. Henrik Krøyer fortæl
ler iøvrigt, at når fiskerne ved Hirsholm solgte deres . fangst til 
kvaserne og ikke havde frasorteret de mindre sejglivede tunger 
og pigvarrer, tog kvaserhe disse under benævnelsen Brændevins
fisk som en slags erstatning for den brændevin, fiskerne erholdt 
ombord, hvergang de kom med fangst. (Se Tidsskrift for Fiskeri 
1862 pag. 102 og 121). Om Læsøfiskerne beretter Bing, pag. 187: 
»Når mandfolkene farer på søen at fiske eller opholder sig som 
biergere ved strandinger, skal man sielden se, at de tager andet 
med sig end en liden flaske på omtrent ¾ pot brændevin, en kav
ring og tør fisk«, så navnet kan jo nok komme av, at kvaserne 
her overtog fiskefangst fra Læsø.fiskerne µiod en dram. 

0,6 m vand. 

162. Knæet: (1.) Aschehoug 1828: Knæet, D. D. Lods 1843: 
Knæet. Betegner en grund, som er bøjet i en huk, se syst. no. 3. 
Sammenlign Knæet i Ise/jorden, løbeno. 360, samt Kastrup Knæ, 
løbeno. 470. 

0,6 m vand. 

163. Knobgrund: (a. 5.) 1607: Ram, avlagt som ø, 1647: Ram, 
1658: Rom, stadig som ø, Jens Sørensen 1694: Knuben» hvorpå 
vrag af en Dynkerker Kitze«, Bagge 1740: Knoben, 1750: Knoben, 
Bing 1802: Knoben, på titelbladskortet Knabberne, .Aflchehoug 
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1828: Knobegrunden, D. D. Lods 1843: Knobegrunden. Det ældre 
navn Ram er sikkert det i både svensk og dansk dialekt kendte 
ram i betydningen lejlighed, occasio. Når svenske fiskere kom øst
fra for at fiske under Læsø, fik de »ram« på Læsø landgrund her. 
(Se svensk ram hos Ihre, dansk ram hos Molbech). Navnet er et 
sidestykke til Cancer (kanser), løbeno. 49. Knob se syst. no. 22. 
Lige udenfor Knobgrund ligger en 1,9 m pulle på Bings titelbl:ads
kort, som er navngivet: Adams Knob. Antagelig sammensat me<: 
en fiskers fornavn. Adams Knob omtales endnu 1838 (Observati
onsprotocol no. 5 pag. 222. Søkortarkivet) og hos Norie 1840. 

Er tildels tør. 

164. Stenknuder: (g. 2.) Johs. Mejer 1650: Stenknud, Jens Sø 
rensen 1694: Steenknuderne, D. D. Lods 1843: Steenknuderne, 
D. D. Lods 1893: Stenknuder. Består av tre stenrøser, som har 
årsaget navnet. Knud, se syst. no. 24. 

0,6 å. 1,8 m vand. 

165. Mellem/lak: (e. 3.) Aschehoug 1828: Mellemflakket, D. D. 
Lods 1843: Mellemflakket »der ligger melleni Inder- og Yder
grundene«. Flakket er det yderste av det, der tidligere kaldtes 
Skiollen i 1694, 17 40, 17 45, 1828 og 1843. I 1828_ og 1843 var 
begge navnene samtidigt i brug. Det ældre navn av ordet skjold, 
der dialektalt anvendes om en flage eller tørv av grønsvær, således 
i stednavnet Flauenskjold i Vendsyssel (jfr. Skautrup I pag. 67). 
Hvad der gjorde sig gældende i lang avstand som højt og stort, 
eller hvad der sås som bredt og vidt, sagdes i garrile dage at 
skjolde (Steenstrup pag. 67). I søen er det antageligt, at navnet 
er anvendt, hvor tangen har dannet en bred skjold eller plet, 
eller omvendt hvor en tangløs grund har dannet en lysere plet. 
Se syst. 31. Se også under Sjollen, løbeno. 499. 

1,3 m vand. 

166. Flyndergrund: (i. 5.) Jens Sørensen 1694: Fløndre Revl, 
Bagge 17 40: Fløndere Revlen, Willars 17 45: Flonder Revlen, 1750: 
Fli.inderen, Aschehoug 1828: Flyndergrunden, D. D. Lods 1843· 
Flyndergrunden. Navnet av flynderfiskeriet på stedet. Sam1nen
lign Flyndersand, løbeno. 743 og Flyndergrund, løbeno. 800. 

Sten med 2,2 og 1,9 m vand. 

167. Silderøn: (i. 2.) Johs. Mejer 1650: Sylderiff, Jens Søren
sen 1694: Sillerevet, Bagge 17 40: Sille Revet, Willars 17 45: Silde
revet, Løwenørn 1800: Silderøen, Aschehoug 1828: Silderønnerne, 
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Sildefiskere i. Taarbæk havn 1931. Ombord på no. 4 båd ses de små kobbere, 
der h_older garnene flydende. (Dansk Saltvandsfiskeri. 1935, fig. 93, tavle 18). 

D. D. Lods 1843: Silderønnerne. Navn efter sildefiskeriet på 
stedet. 

0;6 m vand på :let lægeste. 

168. Kobbergrunden: (n. 5.) Johs. Mejer 1650: Kobbergrunden, 
Jens Sørensen 1694: Kobergrond og Kaabergrunden, Bagge 1740: 
Kober Grunden, Willars 17 45: Kobergru11d, Aschehoug 1328: 
Kobbergrunden, D. D. Lodl? 1843: Kobbergrunden. Feilberg oply
ser i sit tillæg: »Kobbergrund er vistnok en folkeetymologi støt
tet til vestjyd:sk kåv, kabe, flertal kåver, sømærker ved sejllø
bene, en skibsmast med tværstang, av middelnedertysk: kape, 
»stage oder bake als seezeichen,<. De gamle stavemåder bekræfter 
Feilbergs antagelse. Foruden kabe betyder kobber også mærke
tønde (det er også en slags sømærke), som fiskerne bruger til at 
holde garnene flydende med. Avbildning_ av sådanne kobbere fin
des i »Dansk Saltvandsfiskeri« Kbhvn. 1935, fig. 93, tavle 18. 
Mærketøndernes navn kobber skal ifl. 0. D. S. have en anden ety
mologi og enten svare til norsk kumb: træblok eller norsk kuv: 
rund top, pukkel. Læsø N. W. Rev, løbeno. 151, kaldtes 1650 Kober 
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Rif eller Westerton riff, hvor netop kobber og tønde (Vesttønden) 
er synonymer. Navnet kommer vel derfor av sømærketønden. 

2,5 a 3,4 m vand. 
S: 4 %. 

169. Læsø Trindel: (a. 2.) 1539: Trindel, 1560: Trindelinn, 1635: 
Trindelen, 1691, Trinde!, 1694: Trind.el, 1740: Trinde!, 1745: Trin
delen, 1750: Trindelen, Løwenørn 1802: »den er en liden næsten 
rund Knop«. Jens Sørensen skrev 1703: »Trindelen er trekantig«. 
Navnet betyder egentlig en skive, en pandekage, se syst. no. 33. 
Sammenlign Gedser Tr1ndel, løbeno. 849, Trin:lelen på Bornholm, 
løbeno. 886 samt Trindelen i Øresund (svensk). 

S: 22½ %. 

170. Tønneberg Banke: (a. 6.) Jens Sørensen 1697: Knøsgrun
den »hvor Læsø Fiskere i forrige Tider har draget Torsk«. D. D. 
Lods 1843: Tønneberg Banker »fire smaa St~npuller«, D.D. Lods 
1893: Tønneberg-Banke. Fyrpasseren Jens J. Hein, Flihrskibet 
Trindelen bliver ved skrivelse av 20. marts 1833 af admiralitets
collegiet anmodet o□ at pejle -0g lodde »Grunden Tønneberg kal
det«. (Observationsprotocol no. 5 pag. 72, søkortarkivet). Asche
houg benævner den 1832 Tønnebergbanken (samme p

0

rotocol pag. 
27). En klit, Tyndebjerg eller Tønneberg inde på Læsø, må anta
gelig være anledning til navnet, på samme vis som Thynebierg
Stenen (Thyrisborg), løbeno. 341 ved Sejrø, har navn efter et 
»med« i land. Knøs, se syst. no. 25. 

11 m vand. 

171. Anholt Østerrev: (a. 1.) Paludan 1830: Anholt østre Rev, 
D.D. Lods 1843: Østerrevet, D. D. Lods 1866: Øster-Revet, D. D. 
Lods 1893: Anholt-Øster-Rev. Kaldes av beboerne Rænn (Røn), U 
meddelt av skibsfører R. B. Stephensen, Kbhvn., 1941. 

Den inderste del tør ved J:avvande. 

S: 31 %, 12 %, 10½ %, 7 %, 14 %, 11 9a, 7½ %, 11 %, 12 %. 

172. Kobbergrunden: (n. 5.) Unavngivet hos Harboe 1791, Pa-
ludan 1830: »den saakaldte Kobbergrund«, D.D. Lods 1843: Kob
bergrunden. Navnet er opstået på samme måde som forklaret un
der Kobbergrunden, Læsø, løbeno. 168. Den kaldtes blandt fisker
ne, da den var tør, Halvvejsgrunden, og blev benyttet til at ordne 
garn på. (Skibsfører R. B. Stephensen, Kbhvn., 1941). 

Puller med 1,2 m vand. 



173. Knoben: (2.) Hoffmann 1692: Knubben, Jens Sørensen 
1694: Knoben, Admiralitetet 1697: Sten Rotz (Stenrøse), 1740: 
Knoben, 1750: Knoben, D.D. Lods 1843: Knoben, >>som endnu al
tid kaldes Knoben, fordi her indtil i forrige Aarhundrede var en 
tør græsbegroet Holm af dette Navn, hvilken aldeles er bortskaa
ret af Strømmen, saa at der paa samme Plet nu findes 2 F-avne 
Vand.« På Jens Sørensens tid er Knoben ganske rigtig »tør 
oven vande med smaae Steengrusse! paa, er lang 170 Fv.« Johs. 
Knudsen vilde, i artiklen »Anholt Knob« i Tidsskrift for Søvæsen 
1922 (pag. 374) sandsynliggøre en hollandsk oprindelse av navnet, 
som dog ikke kan tiltrædes, da knob er et almindeligt dansk ap
peHativ, se ~ryst. no. 22. Johs. Knudsen vilde avlede navnet a'\" ti<>. 

11 landsk knoop. 
3,7 a 6,2 m vand. 

174. Stensøre: (a.) Harboe 1791: Steens Øre Rysser, Paludan 
1830: Steensøre-Grunden, D. D. Lods 1850: Steensøre, »denne 
Grund bestaar af Steen«. Navnet av Stensøre iland; tilføjelsen 
Røse senere fejlagtigt udeladt. Beboerne kalder den stadig Stens
øre-Gn1nden. (Dispachør Kay Skovgaard-Petersen, 1944). 

3,1 a 3,4 m vand. 

175. Anholt N. W. Rev: (a. 1.) Jens Sørensen 1694: Nor Weste 
Ref, 1740: N: W. Rev, 1750: N. W. Rev, 1791: N. W. Rev, Palu
dan 1830: N. W. Revet, D. D. Lods 1843: Nordvest-Revet, D. D. 
Lods 1893: Anholt-N. V.-Rev. Navnet av beliggenheden. 

1,6 a 2,5 m vand. 
S: 47(5 <;h, 14 %, 27 %, 14 %, 14 %, 107~ 51:, 17¾ 'lo, 10 %, 

10 %, 10 %, 10 %. 
176. Klein.s Rev: (m. 1.) Harboe 1791: Kleins Rev, Løwenørn 

1800: Kleins Rev, D. D. Lods 1843: »Det i ældre Kaart sønden for 
Anholt aflagte Kleins Rev har i nyere Tid ikke været at finde og 
antages derfor ej at være til«. Revet er mulig bortskåret av 
strømmen. Folketællingen for Anholt 1787 har intet familienavn 
Klein, så navnet må antages at være hollandsk, Cleine Rif, Lille 
Rev, hvilket passer med betegnelsen Little Bank i engelsk søkort 
1812 (Heather). 

177. Hesselø S. E. Rev, Hesselø N. lV. Rev: (a. 1.) 1618: Haselin 
Rif, 1629: Haselin Riff, Jens Sørensen 1697: En Klæp S. 0. ud; 
en Klæp ud in N. V., Paludan 1830: Det nordvestre Rev, Det syd
østre Rev, D.D. Lods 1843: Sydost Revet, Nordvest Revet, D.D. 
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Lods 1866: Sydost-Revet, Nordost-Revet, D. D. Lods 1893: Land.
grund og Rev. 

0,6 a. 3 m vand på s. e. revet, 1,6 m på n. w. revet. 
S: 7½ o/o, 4,3 %, 50 %, 16½ %. 
178. Lysegrund: (i. 5.) 1618: Luysgronden, 1629: Luysgronden,. 

1649: Luys gronde, 1681: Luys gronder, 1693: Luys Gronden, 
Jens Sørensen 1694: Lysægronden, 1740: Lysegronden, 1750: Ly
segrunden, 1763: Luis Grundene, 1796: Lysegrunden, Løwenørn 
1800: Lysegrunden, D.D. Lods 1843: Lysegrunden. Rafns beskri
velse (søkortarkivet) oplyser: »Saa dens Figur og Strækning for
medelst den særdeles mærkelige lysegrønne Skiær, som denne 
Grund giver Vandets Overflade, og hvoraf den formodent
lig har sit Navn.« Herimod går D. D. Lods 1843 (pag. 99) : 
:.Denne Grund skinner ikke klarere igennem end enhver Sand
grund af samme Beskaffenhed«, hvilket er en gengivelse av Pa
ludans opmåling 1830 (Observations-protocollen no. 5 pag. 2, sø
kortarkivet). Det meget gamle navn har vel snarere relation til 
en fiskegrund i lighed med Kurnmelbanke, løbeno. 440, Flynder
grund, løbeno. 166, Hornfiskerøn, løbeno. 155 og Silderøn, løbeno. 
167. Det oldn. Iysa er navnet på torskearten blisteren ·eller kulmu
len (gadus merluccius), som svenskerne kalder Kummel (hvor
av Kummelbanke), men nordmændene lysing. Fiskenavne med -ing 
er oftest diminutivform, så formentlig har der været et fiske
navn lys(e) for torsk, soin er gået tabt. Kulmulen går i efter
årshalvåret ind i Kattegat og det nordlige Øresund ( Otterstrøm 
Fisk II pag. 31). Carte du Royaume de Danemarc 1780 har den 
morsomme oversættelse: Fonds aux Poux: Lussegrunde! 

Puller med 2,2 og 1,9 m vand. 
S: 19 %, 37 %, 18½ %, 12½ %. 
179. Lille Lysegrund: (e. 5.) Till. t. D.D. Lods 1858: En Banke 

lille Lysegrund kaldet, D. D. Lods 1866: Lille Lysegrund. Navnet 
givet som sidestykke til Lysegrunden (underforstået den store). 

Mindste dybde 7 ,8 m vand. 

u 



n 
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5. Grunde i Kattegat langs Jyllands 

kyst til Limfjorden 

180. Skagens Rev: (a. 1.) 1585: Triff og Schagens Ref, 1595: 
Schagens Riff, 1618: Schager Rif, 1629: Schager Rif, 1635: Scha
ger rif, 1639: Scager rif, 164 7, Triff, 1649: Scager rif, 1658: Scha
ger Rack, 1681: Schager Riff, Holberg 1777: Skagens Rif eller 
»Skagerak«, D. D. Lods 1843: Skagens Rev. »I det 14de århun
drede træffer vi den bestemte artikel i Skagen, dog hedder det 
Skage Re'V« (Steenstrup pag. 21). I søkortene er den almindelig
ste form Skager Rev, men også Skagerak forekommer, hvilket dog 
senere blev opfattet som farvandsnavnet. Rak eller rag betyder 
!her sandet strimmel land; svensk råk, isl. rak: fure (0. D. S.). 
Jfr. Raget, løbeno. 229 . 

• 
S: 16½ %, 20 %, 14¾ %, 8 %, 12 %, 10 %, 18 %, 26 %. 
181. Krageskov Rev: (a. 1.) e. for Jerup. Lo~ 1770: Krogskov, 

Meyer 1832: Krageskows Rev, D. b. Lods 1843: Krageskovsrevet. 
D.D .. Lods 1866: Krageskov Rev. 

3 stenrøser med 5,3, 4,4, 3,5 m vand. 

182. Herthas Flak: (c. 3.) Anders Bure 1635: Ysergrond, 1649: 
Yserholm, Johs. Mejer 1650: Bryiswans, 1658: Yserholm. D. D. 
Lods 1866: »en lille Banke, Herthas Flak, med 9 Favne Vand, 
Klippebund«. Opmålt av orlogsdampskibet »Hertha« 1857-63, 
hvorav det nuværende navn. Skibet fandt stedet ved at lodde sig 
frem, ventede at være kysten nær, men befandt sig langt der-fra. 
Indberettede fundet av grunden,· som senere opmåltes. (Postbåd
fører Theophil Nielsen, Frederikshavn, 1941). Det gamle navn 
kunde måske være sammensat med fiskenavnet rødspætte, idet 
disse fisk kaldtes blodisse (se Molbech Dialect) eller lodeser (Feil
berg), hvilket er lødiser med lød (farve). Se artiklen »Hvad Flyn
dernavnene fortæller« i Børsen 24. august 1944. Formen Bryi-
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Orlogsdampskibet HERTHA, som slæber en havarist. Maleri af Emanuel 

Larsen (Schiiltz: Den danske Marine 1814-48). 

swans er måske på lignende vis en hollandsk benævnelse for rød
spætter (Feilberg). 

Mindste dybde 9,2 m vand. 

183. Hirsholmene: (o. 2.) Fællesnavn for øgruppen med rev og 
grunde. Vald. Jord.: Hælsholmæ, 1585: Cleyne Helm.en, 1592: 
Clein Helm (modsvarende Groote Helm, øen Hjelm), 1662: Holms, 
se iøvrigt under hoved.øen. Man har antaget, at navnet skulde in
deholde personnavnet Helf (Trap), hvilket må anses for mindre 
sandsynligt. I de nautiske betegnelser ligger hovedvægten på 
holmene, som har haft nødhavnsværdi gennem tiderne. Med sine 
rev og grunde dannede holm-gruppen en god n:aturhavn i sejl
skibenes tid og omslutter nødhavnen Holrnehavn, som hos Hol
berg 1777 kaldes Kattesund. Dette Kattesund er dog måhænde det 
nuværende Kirkehavnen på n.-siden av Hirsholm, som antaget i 
P. Chr. Pedersen: Blade af Hirsholmenes Historie 1942 pag. 12. 
Navnet er sammensat med Kat: grund, et udybt sted i havet 
(~olbech Dialect), som også Trap formoder, at Kattesundet ved 
Gammelstrand i København er sammensat med,» der har sit Navn 
af »Kat«: en lav Grun::l. eller overflydt Holm.« Betegnelsen vilde 



naturligst passe på Holmehavn, havnen er omgivet av holme eller 
grunde (katte). 

Inden Frederikshavn anlagdes på Fladstrands plads, blev det 
også alvorligt overvejet at anlægge en krigshavn på Hirsholmene 
(se rapporter i søkortarkivet). Disse omstændigheder i forbindelse 
med formen flfa Vald. Jordb. Hælsholmæ viser for for]fdets ved
kommende hen til det oldn. hæli, der betyder skjul, tilflugtssted. 
I jydsk er der dannet et ord hælested (hælstæ) , der betyder et sted 
i ly for vejr og vind (Feilberg). Navnet Hælsholm må derfor be
tyde nødhavnsholm. Se også under Hjelm, løbeno. 245, som bety
der beskyttelse, dækning. 

1585 nævnes holmene enkeltvis: Pickerholm, Tysholm, Hers
holm og Dehit. D. D. Lods 1843 sondrer de:rimod kun mellem 
Hirtsholm og Græsholm, som siges at omfatte Pickerholm, Kous
holm, Møgholµi, Storeholm, Lilleholm og Dødmand, hvilke Meyer 

;nl 

1832 »har fundet at være landfaste med den« (Observations~Pro-
tocollen no. 5. pag. 44, søkortarkivet). 

184. Pikerholm: (b. 2.) 1585: Pickerholm, 1595: Pickerholm, 
1658: Pickerholm, Jens Sørensen 1694: Pikerholmen, D. D. Lods 
1843: Pikerholm. Ordet pikker betyder i ældre dansk stenhug
ger, brolægger (jfr. Pikkerhuse), se Danske Stedn. no. 2 pag. 56, 
ligesom jydsk pikker, stenpikker har samme betydning (Feil~ 
berg). De_r har da også fra gammel tid været stenhuggeri og sten
fiskeri på denne holm; fra 1870. udførtes der især sten til brolæg
ning, men det meste av stenmaterialet til Frederikshavn havn er 
hentet på holmene (Trap). Navnet betyder således stenhugger-

holmen. '" .. 
~ j ... 

185. Tyvholm: (k. 2.) -1585: Tysholm, 1595: Tysholm, 1658: 
Tissholm, Jens Sørensen 1694: Tyveholmen, Arenfeldt 1767: Tiu 
Holmen, Lous 1773: Tiuholm, Meyer 1832: Tyvh;lmen »en lille 
Holm eller Stenhob«, D .. D. Lods 1843: Tyvholmen. Navnet skal 
ifl. traditionen komme av, at holmen var tilholdssted for sørøvere 
eller kapere. Enkelte mente dog, at den havde været beboet av 
tatere forjaget fra Jylland. Et skelet, hvis hoved var rundt og 
mentes at sjlmme fra en kvinde fra Mellemeuropa eller Sydeu-

c,)i,i ,•.\\ 

ropa, foruden mange forme:p.tlige tyvekoster blev funaet ca. 1900 
på holmen. (Postbådfører Theophil Nielsen, Frederikshavn, 1941). 
Ingen av disse forklaringer tilfredsstiller sprogligt. »Der er et 
norsk dialektord, der hedder tyss og som betyder strengetang; 
det var en folkeetymologisk naturlighed, om det. i tidens løb var 
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blevet til tyvs« (Rektor Hartvig Møller, Kbhvn .. 1944). De ældr
ste navneformer støtter denne antagelse, at holmen er opkaldt 
efter strengetangen. Det drejer sig om brunalgen chorda filum, 
som Molbech kalder for strænge. 

186. Hirsholm: (o. 2.) 1585: &rsholm, 1595: Hersholm, 1658: 
Hersholm, 1662: Hertzholm, Jens Sørensen 1694: Hertzholm, 
Hærtsholm, D. D. Lods 1843: Hirtsholm. Om navnets betydning se 
under gruppenavnet, løbeno. 183. En senere påvirkning av nav
net fra Hirtshals er øjensynlig og forklarer fjernelsen fra det 
oprindelige Hælsholm (V ald. J ordb.). 

S: 5½ %, 5}4 %. 
187. Tyskerens Rev: (c. 1.) D. D. Lods till. 1877: »Pa:a den om

talte løse Grunds. for Hirsholm N. V. Rev (Tydskerens Rev) fin-

1<ous fiolm 

~ 

Kovsholm efte.rJens Sørensens Kort omkr. 7700. 

des ikkun 5 Fod«, Navnet efter et tysk skib, som er strandet her 
(Postbådfører Theophil Nielsen, Frederikshavn, 1941) ." 

1,5 m vand. 
188. Hvidestensrev: (h. 1.) Rafn 1796: Hvedstens Revet, Meyer 

1832: Hvedsteens Rev, D. D. Lods 1843: Hvidsteens-Rev. På re
vet ligger en stor sten, der efterhånden er helt grå-hvid av fug
lenes excrementer, hvorav navnet (Postbådfører Theophil Niel
sen, Frederikshavn, 1941). 

Sammenlign Hvidestenshage, løbeno. 76. 
0,9 ro vand. 
189. Kousholm: (1. 2.) Jens Sørensen 1695: Kousholm, Rafn 

1796: Kousholm, D.D. Lods 1843: Kousholm. Efter holmens form 
på Jens Sørensens kort fra 1695 - se illustrationen - er navnet 
utvivlsomt et sammenligningsnavn, idet holmen ligner en øse, en 
skål, som hos Molbech kaldes en kous eller kouse. Feilberg har 
en henvisning til hoUandsk kous, så muligt drejer det sig her .om 
et navn av hollandsk oprindelse. 

190. Døde Anders: (b.) En stor tør sten omgivet av et stenrev. 
Arenfeldt 1767: Døe Anders, Rafn 1796: Doe Anders' Sten, Meyer 
1832: Døde Anders, D. D. Lods 1843: Døde Anders. Mens Hirs
holm på Tord.enskjolds tid blev befæstet, forsøgte en soldat at 



flygte fra øen ved svømning, men naaede ikke længere end til den 
sten, der er opkaldt efter soldaten, og hvor han blev fundet død. 
(Fyrmester A. Agerskov, 1941). 

191. Na,amandsrev: (o. 1.) Rafn 1796: Naamands-Revet, Meyer 
1832: Naamandsrev »3 mindre Steenhob-e«, D. D. Lods 1843: Naa
mandsrev. Navnet udtales på Hirsholmene med langt å; betyd
ningen av nå er lig, dødning ligesom i nålys: et lys på havet, som 
varsler lig (Feilberg), og i norsk nåe: dødning, lig (Aasen), som 
alle kommer av oldn. nar: liig, dødt legeme (Jonsson). En eller an
den legende må ligge til grund for navnet, som her pa.s8er godt ind 
i selskabet: Døde Anders, løbeno. 190 og det andetsteds fra kendte 
Døemand, løbeno. 700. 

192. Nordvestrevet: (e. 1.) 1796: Nordwestrevet, Meyer 1832: 
Græsholms N. W. Rev, D. D. Lods 1843: Nord-Vest-R,evet. Dette 
rev kaldes således, fordi det ligger N. W. for Laurs Revet. (Rafns 
rapport 1796 i søkortarkivet). 

193. Kølpen: (o.) Jens Sørensen 1694: Kiølpen, Giølpen, Aren
feldt 1767: Kiølpen, Meyer 1832: Kiølpen »er er smal Steenholm«, 
D. D. Lods 1843: Kiølpen, D. D. Lods 1866: Kjølpen. Da Kjølpen 
på Jens Sørensens tid var to øer, se P. Chr. Peiersen: Blade af 
Hirsholmenes Historie 1942 pag. 7, må navnet antages at have 
forbindelse med norsk kylp, kølp: dyb, trang indsænkning i land
skabet og -svensk giolpa, håle, djupt stalle, som indgår i Golpe
Holin · (Modeer I pag. 77), da det karakteristiske for øen var, at en 
dyb indskæring skilte den i to dele. 

194. Møllerevet: (a. 1.) Meyer 1832: Møllerevet, D. D. Lods 
1813: 1føllerevet. Navn efter »med«et Elling Mølle. 

195. Holmehavn Rev: (a. 1.) Holberg 1777: Rendrif, Meyer 
1832: Jiolmehavns Rev, D. D. Lods 1843: Holmehavns Rev. Far
vandet mellem Kølpen og revet kaldes Holmehavn, hvorav revets 
navn er dannet (Organist Peter8€n, Frederikshavn, 1941). Det æl
dre navn er sammensat med rend, d. v. s. sejlrenden, der dengang 
hed Kattesund, og rev. Sml. Rindgrund, løbeno. 115. 

1,5 m vand. 
196. Syvstenen: (o.) D. D. Lods till. 1888: Syvstensgrunden 

»Omtrent udfor Apholm, over 2000 Alen fra Land ligger i 12 Fod 
Vand et lille Steenrev .. med ikkun 7 Fod paa det lægeste.« Nav
net hidrører fra, at der på den højest beliggende sten kun er 7 
fod vand. Syvf odsstenen er blevet avkortet til Syvstenen. Engelsk 
sidestykke i Kanalen er Sevenstones, blinde klipper. S. for Lind-
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Landtoning av Deget gengivende Store og Lille Deget. 

(Efter Den Danske Lods 1843). 

holm Grund i Nyborg Fjord antegner Dahlberg 1658 Sewensteen. 
2,2 m vand. 

197. Peter Poulsens Rev: (b. 1.) Jens Sørensen 1694: Per Pouls 
Rev, Meyer 1832: Peder Poulsens Rev, D. D. Lods 1843: Peder 
Poulsens Rev. Det gamle »med« var »Apholms Huus paa Nord
enden af Leerbeck Skov« (Observations-Protocol no. 5 pag. 46, 
søkortarkivet), i hvilket en Per Poul må antages at have boet. I 
et konsumtionsskattemandtal for Fladstrand 1672 nævnes en Pe
der Pofuelsen, men stilling og bolig er ikke oplyst. 

1,5 m vand. 

198. Chri,sten Thomsens Rev eller Strandby Rev: (b. 1 og a. 1.) 

Søkort 1832: Christen Thomsens Rev, D.D. Lods 1843: Strandby 
eller Christen Thomsens Rev. Christen Thomsen siges ·at være en 
frederikshavnsk fiskeskipper, mens det nyere navn er sammensat 
med navnet på flækken Strandby på kysten, hvorfra overfarten 
til Hirsholm skete før 1712, da fæstningen på Deget blev anlagt 
( Organist Petersen, Frederikshavn, 1941). Folketællingen 1787 
for Bangsbo Strand, Flade sogn, nævner en Christen Thomsen, en-
roull., efter hvem revet kan være opkaldt. Han var da 30 år som 
enroulleret matros og formentlig fiskeskipper. Det er omtrent 
midtvands mellem Strandby og Hirsholmene, at fiskerne tidligere u 
foretog våddragningen, og hele grunden her kaldes Holmefladen. 
(Henrik Høye:r om Hirsholm i Tidsskrift f. Fiskeri 1867, pag.105). 

2,5 m vand. 

199. Deget: (o.) 1583: Deye, 1585: Dehit og De hit, Johs. Mejer 
1650: Deyen eller Teilsholm, 1658: Dee, 1660: Tylø, 1662: Deyen 
og Dee, Jens Sørensen 1694: Dejø, Arenfeldt 1767: Deye, Holberg 
1777: Deget, D. D. Lods 1843: Deget. Jens Sørensen opgav 1694, 
at øen bestod av to holme, Store og Lille Deiø. Formerne Teilsholm 
og Tylø (hollænderne har udtalt det Tajlø) er vel slet og ret den 
holl:andske gengivelse av navnet. Derimod er det gamle og endnu 
bevarede navn Deget det oldn. diki i betydningen sump, pøl, dige 



Ka.rt"dlec 

Landtoning av Hjellen. (Den Danske Lods 1843). 

eller grav, da betydningen er bevaret i jydsk dige: grøft (Feil
berg) og i norsk dialekts dikje: pøl, sump, samling av dynd (Aa
sen). Navnet hidrører saaledes fra den grav eller rende ( <llge) , 
som har delt øen i to holme. 

Udfor s.-enden Deiø Rev på Rafns kort 1797. 
' 

200. Hjellen: (o.) Jens Sørensen 1694: Gielen og Jællen, Aren
feldt 1767: Hjellen, R:afn 1797: Jellen, D. D. Lods 1843: .Hiellen. 
Da Hjellen er en lille holm, har den ku,nnet give plads til fiskernes 
stillads til tørring av fisk; disse stilladser kaldtes hjeld (Feilberg). 
Den bestemte form angiver det . almindelig kendte tørrestillads. 
Oldn. hjallr betyder skur, hvori fiskvindtørres (jonsson). Resens 
kort 1677 viser Skagen og Nordjylland, og tallene 25 angiver »de
res fiske-hield, hvor f~skene ophænges· at tørres.« 

Holberg 1777 har Hielrif. 

201. Spejderrev: (o. 1.) Rafn 1796: Speiderrev, Meyer 1832: 
Speider Rev, D.D. Lods 1843: Speider-Revet. Antages at have for
bindelse med befæstningen av Fladstrand, idet der her kan have 
været en udkigspost. 

0,3 m vand. 

202. Sælrev: (i. 1.) Rafn 1796: Sellrev, Meyer 1832: Sætrevet, 
D. D. Lods 1843: Sælrev. Om Sætrevet hedder det 1832: »der og
saa er et Steenrev, tørt med daglig Vande«. (Observations-Proto
col no. 2, pag. 4 7, søkortarkivet), således at sæler kan have haft 
deres tilhold dær og været anledrtingen til navnet. Sætreve: må 
være en vrang gengivelse av navnet, men sæt betyder iøvrigt fi
skeplads, som godt kunde indgå i navnet. I Sækken (Øresund) 
ligger sættene med ca. 300 fods mellemrum og kaldes f. ex. Guld
sættet, Broen o.s.v. (redaktør F. L. Ingemann, indb. til Stednavne
udvalget 1926), ved Bornholm ligger Fiskjesæt, Vårsæt, Røjte
sæt m. fl. (Bornholm og Christiansøs Fiskeriforenings 50 Aar, 
1933, pag. 10). 

203. Trestensrevet: ( a. 1.) Rafn 1796: Tre Steen Revet, Meyer 
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Rødspætter tørres i hjeld, Skagen 1930. (Dansk Saltvandsfiskeri 1935). 

1832: Trestens Revet, D. D. Lods 1843: Tre Steens Revet. Navnet 
av tre store sten på Deget, som holdt overeet tjente til sømærke. 
( Opmålingsrapport til det kgl. admiralitet 1796, søkortarkivet). 

1,8 m vand. 

204. Simonsrev: ( o. 1.) Jens Sørensen 1694: Simonsrev eller 

u 

u 

Simensrev, Arenfeldt 1767: Simons Rif, Rafn 1796: Simonsrev, '--) 
Meyer 1832: Simonsrev, D. D. Lods 1843: Simons-Rev. Jens Sø
rensens Simensrev er ingen forvanskning, thi hans søkort 1694 
har navnet Grimens Rev, hvorav det må skønnes, at navnet er 
sammensat med sime: line, der danner kanten på fiskegarn ( 0. 
D. S.) eller grime: fiskergarn, togger (Feilberg). Toggergarnet 
består av 3 parallelle grimer, som sænkes lodret ned i vandet i 
nogen avstand fra hinanden. En sådan grime eller sime må have 
stået på grun:ien til stadighed og givet anledning til navnet, som 
rettelig er Simens Rev. Toggergarn har også givet anl-i~:ining til 
et andet navn, se Tugholt, løbeno. 435. 

0,3 m vand. 



205. Maltrev: (k.1.) Arenfeldt 1767: Malt Rif, Rafn 1796: Malte
rev, Meyer 1832: Malt Rev, D.D. Lods 1843: Malt-Rev. Der Hgger 
mange sten bevoxede med tangplanter, bunden kan ligne flydende 
malt, derav navnet. (Postbådfører Theophil Nielsen, Frederiks
havn, 1941). Brunalgerne er, som navnet siger, brune, hvilket skyl
des et stort indhold av gule farvestoffer, en slags carotinoider (E. 
Stemann Nielsen: Havets Planteverden 1944 pag. 61). Svensk 
Maltgrund anses sammensat med mandsnavnet Malte eller ordet 
malt »syftande på en med malt lastad, på grundet strandad skuta« 
(Modeer II pag. 52). 

Navnet udtales på stedet molt rev, hvor~ter det antagelig er æl
dre da.n.sk molt: malt. Det oldn. maltr betød oprindelig opløst 
ma:sse, så dette gamle navn behøver ikke være et sammenlignings
navn, men kunde være sammensat med et molt i den oprindelige 
betydning og sigtende til tangens forrådnede masser. 

0,3 m vand. 

206. Busserev: ( c. 1.) Jens Sørensen 1694: Baase Rev, Bosse
revet, Arenfeldt 1767: Buse Rif, Rafn 1796: Busserevet, D. D. 
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Mode'z av SILDEBUSSE i Nederlandsch Histori.:ch 
Scheepvaart Museum, Amsterdam. (Museums

direktør Klem, Kronborg). 

Lods 1843: Busse-Rev. Revet er tørt ved lavvande. Navnet, som 
er omtalt av Modeer II pag. 56, er sammensat med skibstypen 
busse, et fartøj, der anvendtes i middelalderen, lille stærktbygget, 
2 eller 3 mastet skude på 50-70 tons, som først benyttedes av en
gelske og hollandske fiskere, men vandt indpas i Norden gennem 
sildemarkederne i Skanør og Falsterbo. Den hollandske betegnelse 
var Buyssen, se Joh. Ludv. Lybecker: Sildefiskerierne, Kbhvn. 
1792 pag. 112. Meyers rapport 1832 opgiver: »Imellem Busserevet 
og Brunerevet er et Løb paa 12 Fod V and ... der kan benyttes af 
saadanne Fartøjer, der ej er af større Dybde end at de kan gaa in
den om Deget.« (Observations-Protocol no. 5 pag. 48, søkortarki
vet). Navnet skyldes således, at sildebusserne er sejlet gennem 
denne rende indenom Busserevet. D. D. Lods till. 1888 meddeler: 
»Løbet indenom Busserevet er tilsandet.« Midt imellem Kobberdy-



bet og Smørstakkeløbet gik i 1843 »Bosedybet«, d.v.s. Bussedybet, 
hvor busserne kunde flyde. (D. D. Lods 1843 pag. 168). 

S: 18 %. 
207. Brune Rev: (h. 1.) Jens Søreru;en 1694: Brune Rev, Brun 

Reef, Arenfeldt 1767: Brune Rif, Rafn 1796: Bruun Revet, Meyer 
1832: Brunerevet, D. D. Lods 1843: Brune-Rev. På revet findes 
store sten, der på den nederste del er behængt med tang, hvis 
brune farve har givet revet navn. (Landinspektør Luther Jørgen
sen, Frederikshavn, 1941). Om den brune farve, se forklaringen 
under Maltrevet, løbeno. 205. 

2,9 m vand. 

208. Laursrev: (i. 1.) Jens Sørensen 1694: Laurs rev, Laurs 
reef, Arenfeldt 1767: Laues Rif, Lous 1770: Larses Rev, Rafn 
1796: Lausrev, Meyer 1832: Laurs Rev, D. D. Lods 1843: Laurs
Rev. Lous' stavemåde lader formode, at navnet er sammensat 
med lars i betydningen haj, i Skagen betyder »laz-ser« hajer (Feil
bergs tillæg); men det kan også være en fiskers forr..avn. 

3,3 m vand. 
209. Marens Rev: (k. 1.) Jens Sørensen 1694: Maran (i special

kortet), Arenfeldt 1767: Marens Rif, Rafn 1796: Mare!lsrev, Meyer 
1832: Marens Rev, D.D. Lods 1843: Marens-Rev. Navnet er gam
melt, er sandsynligvis sammensat med mare- i betydningen hav. 
I nærheden av Maltrev og Brunerev, hvis navne sigter til tang
væxten, vilde det være naturligt at sætte navnet i forbindelse med 
enten marehalm, der hos skagboerne betyder bændeltang (zo
stera) foruden den i klitterne voxende plante (Feilberg}, ligesom 
marealm på norsk betyder søgræs, zostera (Aasen), eller marebid
sel, der er det jydske navn for blæretang (focus), se Feilberg. Det 
er sikkert bændeltangen, da mare(h)almens rev nok kan avsnup
pes til marans rev. S. for Falkenberg på svenskekysten ligger 
Marstens Rev, se D.D. Lods 1843 pag. 27. 

3,6 m vand. 

210. Stensnæs Flak: (a. 3.) s. for Frederikshavn. Lous 1770: 
Steensnæs, D. D. Lods 1893: IStensnæs-Flak. 

En 2,2 m sten på det yderste. 

211. Rim.men: (o.) Jens Sørensen 1695: Asse Flacl: (Asaa Flak), 
1740: Als Rev, 1745: Alser Rev, 1750: Rim.men, Lous 1770: Altz 
Rev, Løwenørn 1800: Rimmen, D.D. Lods 1843: Rimmen. Rimmen 
er det gamle Navn, der på jydsk betyder en lang, bred vold av 
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sand eller sten (Feilberg), og er samme ord som det oldn. rimi, 
der betyder en langstrakt jordforhøjning eller bakke, jordryg. Se 
også grunden Remmen i Lille Bælt, løbeno. 608. Grundens form 
har årsaget navnet. 

0,6 m vand på det lægeste. 
S: 30 %, 13/4 o/o, 11 o/o. 
212. Dvalegrunde: (m. 5.) 1568: Dualgrunden, 1585: Dwael

gronden, 1592: de dwael gront, 1629: Dwaelgront, 1647: Dual Sand, 
1662: Dualgrund, Johs. Mejer 1650: Duall Grond.en, Jens Sørensen 
1694: Dualgrunden, 1763: Dwahlgrunden, 1800: Dvalegrundene, 
D. D. Lods 1843: Dvalegrundene. 

Dvalegrundene er de yderste fra Jylland udskydende grunde 
imod Læsø Rende, hvis bredde på det smalleste kun er c. 3 sm 
mellem Dvalegrunde og de fra Læsø w.-side udskydende rev og 
flak. Mellem Dvalegrunde og Jyllands landgrund fører en anden 
rende, Landdybet, som sikkert oftere blev befaret i sejlskibenes 
tid, da Læsø Rende har meget stærkere strøm. For den gennem
gående trafik har Dvalegrunde således haft stor betydning gen
nem tiderne, da de ligger som et skel mellem de to ~jlrender, 
av hvilke man i tåge let kunde tage fejl. Når Johs. Knudsen der
for udleier navnet av det hollandske ord dwalne: tage feJ1, fare 
vild (Holl. lndfl.), så må dette forekomme højst sandsynligt. Chr. 
VI så bevis for farvandets vanskelighed, da han »i Aaret 1733 paa 
sin Rejse fra Jylland til Norge med Orlogsfregatten Pommern 
kom til at staa paa Dvalegrundene ved Sæbye, men blev afhjul
pet ved en Fisker fra Borsøe, nemlig Peder Fugl, som derover af 
Kongen. blev beskikket til Lods for bemeldte Grunde«. (Joh. Edv. 
Lybecker: Sildefiskerierne. Kbhvn. 1792, pag. 11) . 

. Mindste dybde 2,9 m. 
S: 12 %. 
213. Middelgrund: (e. ·5.) Lous 1770: Middelgrund, Harboe 1791: 

unavngivet, D. D. Lods 1843: Middelgrunden. · 
4,1 m vand. 

214. Svitringen: (o. 2.) 1566: Sweeteringh, Benedicht 1568: 
Suætteringen og Sueteringe, 1585: Sweteryn, · 1634: Sweterin, 
1658: Sweterina, 1681: Sweteringh, Løwenørn· 1800: Svitringen, 
Meyer 1832: Svittringen, D. D; Lods 1843: Svitringen. I det fore
løbige hæfte (maj 1944) blev der fremsat forskellige muligheder 
med hensyn til navnets oprindelse. Som et av de-allerældste sted.-



SVITRINGEN milagt i Willem Janszon Bla1æs kort 1618. (N. E. Norltind: 
Dannwrks Kortlægning 1942). 

navne i søkortet må det med grundens åbne beliggenhed efter mo
den overvejelse anses sammensat med oldn. svæ5i: åben plads til 
søs, hvor der ingen læ er, »hvilket er bevaret i islandsk svi5, der 
betyder område og anvendes om fiskegrunde i islandske farvande. 
Et Svettgrund findes i Botniske Bugt.« (Kommandør Peter Jen
sen, 1944). Efterledet ring er det jydske ord for skal, skorpe av
ledt av rind (Feilberg). Det norske rind betyder jora.ryg, bjærg
ryg, høj banke (Aasen). I stednavne er Lltlæ Rind blevet til Lille
ring, Rind Kloster til Ring Kloster (Blandinger I pag. 242). Ved 
Bornholm findes følgende grunde i havet: Sproring, løbeno. 913, 
Hollænderring, løbeno 913, og Jomfruring, løbeno. 917, som tilhøc 
rer samme navnegruppe, og hvor ring tydeligt har betydningen 
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bjærgryg, der skyder op over vandbrynet. Navnet Svitringen bety
der således fiskepladsbanken. Den lille Svittegrund s. w. for Bøge
strømmen er sikkert sammensat med sa.mm.e forled. 

4,3 m vand. 

215. Langrevle: (e. 1.) D. D. Lods 1893 (till. pag. 116): Lange
Revle. 

6,9 m vand. 

216. Østlige Knold: (e. 2.) og Vestlige Knold: (e. 2.) D. D. 
Lods 1893 (till. pag. 116): Østlige og Vestlige Knold. 

6,5 og 6,2 m vand. 

217. Østre Flak: (e. 3). D.D. Lods 1893 (till. pag. 116): Østre 
Flak. 

6,2 m vand. 

218. Nordmandshage: (a. 1.) Johs. Mejer 1650: en lokalitet 
Myndhoeg (ved Aalborgs Minde), på et andet kort: Normans
høu, d.v.s. højen eller hagen nord for mindet, Jens Sørensen 1694: 
Nordmandshag, D. D. Lods 1843: Nordmands-Hagen. Forledet har 
oprindelig været et Nord.minde, men er senere under ~åvirkning 
av flere andre grunde med navnet Nordmand- omtydet til Nord
mandshage. S. for Haadybet ligger grunden Sønderhage, som er 
modstykket til Nordmindet. 

Tør ved lavvande. 

219. Kujegrund: (i. 5.) Meyer 1832: Kuje-Grunden, D. D. Lods 
1843: Kujegrunden, D.D. Lods 1893: Kuje-Orund. »Imellem Egen
se Dyb og Weidybet kaldes Landgrunden Kuje-Grunden efter det 
Fiskeri af Aale-Kujer (d.v.s. Aalekvabber), som er temmelig be
tydelig her.« (Meyers farvandsbeskrivelse no. 263 i søkortarki
vet). 

0,3 m vand. 

220. Korsholm: (n. 2.) Johs. Mejer 1650: Kiersholm og Kors
holm, Jens Sørensen 1694: Kaarsholms Grunden, »den inderste 
Hage kaldes Tærskelen«, D. D. Lods 1843: Korsholmen, »Naar 
man kommer længere ind skulde de to Kaber (d.v.s. sømærker, 
kors), der er oprejste på Nordkanten af Korsholm, holdes over
eet«. Forledet av de på grunden rejste sømærker. Den n.o.-lige del 
av Korsholm hedder Duehage eller Durhagen (således søkortet 
1918), men burde hedde Dørgehagen, nemlig hagen, hvor man 
dørger, makrel (Lodsformand Thostrup, Nørresundby, 1941). At 



Land.toning av indsejUngen ved Hals. Bemærk de i teksten nævnte to kaber 
på Korsholm. {Efter Den Danske Lods 1843). 

dorge eller doure makrel hedder det på jyru::k (Feilberg). S. for 
Korsholm kaldes grunden Pladen. Plade, se syst. no. 'Zl. 

Tør ved lavvande. 
221. Stangen: (o.) Meyer 1833: »N'Orden for Egense Dyb kaldes 

Kanten af den vestre Landgrund Stangen efter det Aalestangeri, 
som er der.« 1914 og 1918: Stanget. »Stång, vilket i motsats till 
prick i regel avser »på holme eller udde rest markestång« ingår 
over hela Norden i kustnamn, delvis av ratt hog ålder«. (Modeer 
II pag. 113). 

0,3 m vand. 
222. Muldbjærg Grund: (a. 5.) Johs. Mejer 1650: Muelbierg, 

1832: Muldberg-Grunden, D.D. Lods 1843: Muldbierg Grund, D. 
D. Lods 1843: Muldbierg Grund, D. D .. Lods 1893: Muldbjerg
Grund, 

Minds~ dybde 2,2 m. 
223. Hals Barre: (a. 3.) D. D. Lods 1850: Liimfiordens Barre, 

,tværs over Haadybet«, D. D. Lods 1893: Barren, 1918: Hals 
Barre. Navnet er opstået i forbindelse med det opbyggede faste 
fyr: Hals Barre Fyr. Barre, se syst. no. 38. 

2,2 m vand. 
S: 3 %, 5 %, 1% %, 11½ %, 11 %, 16h %, 22/5 %. 
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6. Grunde fra Limfjorden· sydefter 

224. Als Rev: (a. 1.) Johs. Mejer 1650: Als Riff, Jens Sørensen 
1694: Als Rev, 1740: AJs Steen Rev, 1745: Als Steen Rev, 1791: u 
Als Rev, D.D. Lods 1843: Als Rev. Navnet efter Als kirke i land. 

0,5 m vand. 
225. Boeis Rev: (i. 1.) Johs. Mejer 1650: unavngivet, Jens Søren

sen 1694: Bouls Rev; »yderst paa Revet ligger en stor Sten oven
vands, kaldet Bouls Steen«, 1740: Bols Rev, 1791: Baals Rev, 1800: 
Bols Rev, D.D. Lods 1843: Boels Rev. 

Den store sten på Boels Rev er brugt· til at fange sæler på. 
I borede huller var der anbragt jernbolte opadkrummede, så sæ
lerne kunde kravle op ved dein, men boltenes spid.ser yar skarpe, 
så dyrene ved nedfarten blev hængende og fangede av jægerne. 
Jernpiggene er endnu synlige. (Lods N .. Christensen, Udbyhøj, 
1941). Revet har navn efter stenen, hvor sælerne har haft deres 
leje, jfr. norsk bol: leje, liggested for dyr (A.asen), svensk bål: 
vilde dyrs leje (Tore), begge av oldn. bol med samme betydning. 
Jfr. Boelørehage, løbeno. 78. 

0,9 ro vand. 
226. Boels Plade: (i. 2.) 1918: Boels Plade. Navnets oprindelse: 

som løbeno. 225. Plade, se syst. no. 27. 
5,0 m vand. 
227. Mariager Fjord.s Barre: (a. 3.) D.D. Lods 1850: Sandgrun

den ved Mundingen, D.D. Lods till. 1872: Mariager Fjords Barre, 
D.D. Lods 1893: Barren. Barre, se syst. no. 38. 

228. Møllegrund: (a. 5.) i Mariager Fjord. Jens Sørensen 1694: 
Mølle grund, Holberg 1777: Møllegrund »har Navn af forsvundne 
Stampe- og Kornmøller ved Aa.en«. D. D. Lods 1893: Møllegrund, 
1914: Møllegrund. 

229. Raget: (o.) i Mariager Fjord. 1914: Raget, D. D. Lods 
1916: Raget. I jydsk betyder rag en skarp, sandet strimmel 
(Feil~rg) , samme ord som oldn. rak: stribe, rand, fure. Navnet 
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betyder således sandstrimlen og skyldes bundens art. og form .. 
230. liuirul,dalstørven: (a. 2.) 1914 og D. D. Lods 1916: Lund

dalstørven. Tørv i den ældgamle betydning som i oldn. torf: grøn
svær, se syst. no. 35. 

3,1 m vand. 
231. Katbjærgtørven: (a. 2.) 1914 og D. D. Lods 1916: Kat- , 

bjærgstørven. Se løbeno. 230 og syst. no. 35. 
3,8 m vand. 
232. Kirkegrurul,: (a. 5.) Ved Randers Fjord . .Aschehoug 1831:. · 

Kirkegrundeh, »kaldet således fordi Udby Kirke er kommen til· 
Syne vestenfor det høje Land.« (Observations-Protocol no. 6. pag. 
20, søkortarkivet), D. D. Lods 1$50: Denne Barre kaldes Kirke
grunden, D. D. Lods till. 1872: »Barren og Kirkegrunden ere to . 
forskellige Grunde«, D. D. Lods till. 1877: Barren ved Udbyhøj og · 
Kirkegrunden. Gennem barren sejlrenden Kæften. Av jydsk kjæft: 
gab, mund, norsk kjæft: åbning, munding, av oldn. kjeptr: kæft, 
mund. Se Feilberg, Aasen og Jonsson. Barren kaldes også Kæft-. 
revlen eller Sælhundebanken (Lods N. Christensen, Udbyhøj, 
1941). Om Kirkegrunden fortælles, at dronning Margrethe under '. 

. . : 

en krig lod Udby kam~tenskirke nedrive for at anvende ste- . 
ri.ene til at forsænke i Kæften, så at de fjendtlige skibe ikke kunde : 
stå fjorden ind. Sten.ene blev genoptaget, da kirken genopbygge- .. 
des (dr. Jens Høeg i Randers Amts historiske Aarbog 1927). 

0,6 ni vand på det lægeste. 

233, Mellempolde: (e. 2.J Randers Fjord. 1918: Mellempolde, D. 
D. Lods 1939: Mellempolde. Kaldes lokalt Melpoldene; se »De · 
maritime Navne paa Randers Fjord« av Lods N. Christensen i ; 
»Randers Amts Avis« 19. August 1941. Pold: puld, knold, forhøj-
ning, se syst. no. 28. . 

234. Veder.ne: (n.) Randers Fjord. Jens Sørensen 1694: Ve- . 
derne, Flakket Veiderne .. » Vedier eller Prikker« kalder Jens &r · 
rensen sømærkerne. Søkortene før 1914: Vederne. Om ordet vede .. 
skriver Molbech: »Riis eller afhugget Træ med Grene p~, som . 
man sætter ved Siden af Dybet for søfarende ei skulle seile paa 
Grund, Ellers Kaber, Kaaber«. Altså de samme sømærker, som ; 
har givet Kobbergrunden (Kaabergrunden) navn, såvelsoII1, AM-. 
hus Bugten, der i 1600 tallet hed Wedersund. Nu er 'det selve : 
farvarul,et, der kaldes » Vædderne« (Lods N. Christensen, Udby
høj 1941). 

0,3 m vand. 
l 
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235. Hevring Flak: (a. 3.) Aschehoug 1831: Havring Flakke, 
D. D. Lods 1843: Hevring-Flak. Udfor landsbyen Hevring på ky
sten. 

3,8 m vand. 
236. Fjellerup Flak: (a. 3) Aschehoug 1831: Fjellerup Flakke, 

D. D. Lods 1843: Fiellerup-Flak. Udfor kirkebyen Fjellerup. 
Aschehoug indberetter: »som jeg har kaldet Fjellerup Flakke for 
at-benævne det.« (Observations-Protocol no. 6 pag. 18, søkortar
kivet), og er altsaa navngiveren. 

5,5 m vand. 
237. Skærbæk Hest: (a. o.) Aschehoug 1831: Skjerbæk Hest, 

D. D. Lods 1843: Skierbæk Hest. »Treaa skal tidligere have hed- · 
det Skærbæk og Grunden for en Del være Sedimenter fra Bæk
kens Udløb« (Lods N. Christensen, Udbyhøj, 1941). Efter
ledet betyder her den sandbom, der spærrer for åens udløb, se 
udrP.dningen under Hestehage, løbeno. 135. 

4,7 m vand. 
238. Stavnshoved Rev: (a. 1.) Aschehoug 1831: Staunshoved 

Rev, D. D. Lods 1843: Staunshoved-Rev. Av Stavnshoved iland. 
Aschehoug indberetter: »Jeg har benævnet dette saaledes, da det 
ligger lige ud for Stavnshoved.« (Observations-Protocol no. 6 pag. 
17, søkortarkivet), og er altså navngiveren. 

4,7 m vand. 
239. Gerrild Flak: (a. 3.) Lous 1770: Tang Grund (vel opfattet 

som en modsætning til Fortang Grund, der lå »for«an), Harboe 
1791: unavngivet, Aschehoug 1831: Gerrild Flakke, D. D. Lods 
1843: Gierrild-Flak. Av Gerrild inde på kysten. Aschehoug indbe
retter: >Da dette Flakkes Figur og Udstrækning ikke forhen var 
bekiendt har jeg for at benævne det kaldt det Gerild Flakke, da 
det ligger uden for Klinten af samme Navn.« (Observations-Pro
tocol no. 6 pag. 16, søkortarkivet), og er altså navngiveren. 

4,7 m vand. 
S: 48% %, 39 %, 4 %, 33 %, 19%. 
240 .. Tangen: (c.) Johs. Mejer 1650: Fortun Gronden med For- "

tun Sterth, Fortuen Gronden, Jens Sørensen 1695: Grund For
tan, 17 40: Grund Fortan, 17 45: Grund Fortan, 1770: Fortang 
Grund, 1791: Grund for Tang, 1800: Tangen, D. D. Lods 1843: 
Grunden Tangen. Det gamle navn Fortun Grunden er undergået· 
en meget typisk omtydning. Fortun bliver til Fortan, som atter 
bliver til Fortang, hvorefter omtydningen sætter navnet i for-
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bindelse med tangen (søvæxten), som er så frodig på grunden, at 
fiskerne har kaldt renden, der går w. om den, for Skidenrenden. 
(Landstingsmand C. C. Jensen, indb. til stednavneudvalget 
1926). Den romerske gudinde Fortuna var knyttet til skibsfar
ten, hvorfor hendes navn var særlig velegnet til skibsnavn. Et 
av Jens Sørensens skibe hed 1676 »Flyende Fortuna«; og det må 
derfor antages, at et skibsnavn ligger til grund for grundens 
navn. Om det svenske Fortunagrundet opgav Gedda 1687 »hvor
på skeppet Fortuna for några åhr sedan strandade« (Bertil Ohls
son pag. 69). Hvorvidt navnet kan stå i forbindelse med admiral
skibet Fortun(a), som bl. a.- Herluf Trolle hejste sin stander på, 
er udkastet i artiklen »Grunden Tangen og admiralskibet For
tun ( a) « i Tidsskrift for Søvæsen junihæftet 1945. På grundens 
s.-side ligger nogle puller med 5,6 m vand, som kaldes Klondyke 
på grund av stor fiskerigd,om i sin tid (landstingsmand C. C. Jen
sen, se ovenfor). Dette er et vandringsnavn, kendt andre steder 
fra, se således Klondyke i Nordsøen, 4° .10 1. og 57° 40 b på Fi
skerikortet. 

Mindste dybde 2,3 m. 
241. Lillerev: (e. 1.) D. D. Lods 1905: Lillerev. 
0,9 m vand. 
242. Kalkgrund: (g. 5.) 1568: Kalckgrund, 1585: De Lackgrund, 

1592: KalcKgront, 1595: de Kalckgrunt, 1618: Kalckgront, 1629: 
Oalckgront, 1635: Kalckgrund, 1649: Kalckgrund, Johs. Mejer 
1659: Kalckgrunde, 1681: Kalcgront, 1693: Kalcgrond, 1763: 
Kalkgrundene, Løwenørn 1800: Kalkgrunden, Aschehoug 1830: 
Kalkgrunden, »der er mange Kalksteen paa den, men disse kunne 
ikke sees førend man er pa.a Grunden« (beskrivelse no. 255 i sø
kortarkivet). Navnet av bundens beskaffenhed. 

1,3 m vand. 
S: 7½ %, 26 %. 
243. Naveren: (o.) Udfor Fornæs. Jens Sørensen 1694: Nau'er 

Grond, Bagge 1740: Nauer Grund, Lous 1770: Nau Grund, Harboe 
1791: Naver Grund, Løwenørn 1800: Naveren, D. D. Lods 1843: 
Naveren. 

Den ældste form nau'er lever stadig på stedet i betegnelsen 
Navr Grunden, ligesom et fiskehøl e. for grunden kaldes Navr 
Hollet. (Landstingsmand C. C. · Jensen, indb. til St.ednavne
udvalget, 1926). Det færøiske Naversten skal være sammen
sat med nøv (ejeform: naver), der betyder udstående forbjerg 
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eller klippeparti (Steensen pag. 16 og 57), og norsk dialekt har 
næv i betydningen kant, spids, et fremstående hjørne, såled~ at 
der her ved Fornæs, som skyder ud i Kattegat som et forbjerg, 
kan være tale om et navn med samme betydning: forbjergsgrun
den. En omtydning, der sætter navnet i forbindelse med et na
ver, et vridbor, synes at ha.ve fundet sted med Løwenørns bog
stavering 1800. Lous' stavemåde Nau grund frister til henførelse 
med sejlløbet »Det nye Nau« ved grunden Heveren ved vestkysten 
av hertugdømmerne (se D. D. Lods 1843 till. pag. 406), men nau 
her betyder snæver søpassage, stræde, således kaldtes Gibraltar
strædet også Navet (0. D. S.). Dette kan ikke komme på tale 
her; men snarere drejer det sig om en ahorn eller en løn iland, 
som har været »med« for grunden, thi disse træer hed i ældre ny
dansk naur eller nafrer (0. D. S.). I noret lige inden Skelskør hed 
en grund 1658 Poppelstrats Grundh · (hos Dahlberg, svensker), 
hvor således et poppeltræ iland har været »med«, ligesom mange 
piletræer har været anvendt som »med«, således ifl. D. D. Lods 
1843 en pil ved Rørvig (pag. 79), på Rørvig mark (pag. 83), 
ved Bockers Grund (pag. 155), ved Romsø (pag. 159), ved 
Taars Red (pag. 181), ved Nysted (pag. 278), ved ·Nexø (pag. 
288). Jfr. iøvrigt Navers Grund, løbeno. 707. 

1,3 m vand på det lægeste. 
244. Pullerev: (2. 1.) Jens Sørensen 1697: Polderen, D. D. Lods 

1843: Puller-Rev, D. D. Lods 1893: Puller-Rev. 
245. Havknude Fl,ak: (a. 3.) Harboe 1791: Havsknude, .Asche

houg 1830: Havknude Flakke, D. D. Lods 1843: Havknude-Flak. 
Navn efter Ha.vknude iland. 

5 m vand. 
246. Rothes Grund: (b. 5.) D. D. Lods 1843: Rothes Grund. 

Opkaldt efter kommandør Hans Peter Rothe (1813-1905), som 
i 1839/40 var på opmåling i danske farvande, og som var direk
tør for søkortarkivet 1853-88. (D. Bio. Lex.). 

2,5 m vand. 
247. Jessens Grund: (b. 5.) Løwenørn 1816: Jesse.ns Grund, D. 

D. Lods 1843: Jessens Grund. I Løwenørns beskrivelse over Katte
gat, m udg. 1805 hedder det: »De som her seile langs den jyd
ske Kyst sydefter, bør vogte sig for en Grund, hvorom man ny
lig har faaet Underretning« og i en fodnote anføres: »af Skipper 
Jes Jessen fra Odense«. Det er således grundens opdager, som er 
blevet opkaldt. »Jes Jessen fra Skib-Huuset her ved Odense fik 
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Kommandør H. P. ROTHE 
(Marineministeriets arkiv). 

den 17. Marts 1784 Borgerskab som Skipper i Odense. Han var født 
21. April 1762 som Søn~ Jess Jessen, der havde fa.aet Fæstebrev 
paa Skibhuset den 6. Marts 1765, og Christence Pedersdatter. Det 
er ikke lykkedes at finde, hvornaar Skipper Jes Jessen døde«. 
(Landsarkivar Harald Hatt, Odense). 

3,5 m vand. 
248. Blak: (1.) Sten s. for Jernhatten. Jens Sørensen 1694: 

Blak, Lous 1770: Blak, Løwenørn 1800: Black, D. D. Lods 1843: 
Stenen Blak. Den 16.6. 1697 skriver Jens Sørensen: :.-derpaa har 
ligget 7 Sælhunde paa een Gang«, hvad der giver indtryk av ste
nens størrelse. Betegnelsen er et fællesnavn for enligt liggende 
sten. Adjektivet blak er antagelig fra det oldn. blakki, blankhed, 
glans og angiver her stenens glans, når den overskyllet av søen 
glinser i solen. (Se D. Stedn. no. 2 pag. 149). Se syst. no. 64. Ber
til Olsson kalder blak for et vandringsnavn med Blak ved 
Skanør som forbillede (pag. 54). 

249. Holmesten: (a.) s. for Blak. D. D. Lods 1866: Holmeste
nen. Navn efter »mer«et Holmeby. 

250. Klokkegrund: (a. 5.) Stenrøse s. e. for Hasenøre. Jens Sø
rensen 1697: »Samme Rev haver intet Navn, mens mig synes, den 
bør kaldes Ørs Steenen«. Lous 1769: Ørstenen, .Løwenørn 1800: 
Klokkegrunden, Paludan 1829: Klokkegrunden, D. D. Lods 1843: 
Klokkegrunden. Jens Sørensens navneforslag var baseret på op-
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Mærker for Klokkegrunden i Den Danske Lods 1850 pla!llche X. 
Bemærk bakkernes klokkeform. 

kaldelse efter Hasenør: (Hasen)ørs Stenen. I 1843 var »med«et 
den s.-ligste av de to småhøje på Hasenørs s.-ende overeet med en 
lille humpel n. for »de meget kiendelige Dyrehøje på Mols Land«. 
Enten højen eller humplen har vel i ældre tid heddet Klokken, der 
ikke sjældent forekommer som.stednavn· rundt om i landet og som 
oftest sigter til bakkens form. (D. Stedn. no. 5 pag. 449). Grun
den har da fået navn efter højen Klokken il:and. Den lokale tra
dition på. Mols vil vide, at navnet stammer fra Molbohistorien 
om klokken, der sænkedes, hvilken begivenhed myten henlægger 
til· Klokkegrunden. (Fyrmester E. Fiedler-Jensen, Hjælm Fyr, 
1941). En anden tradition, der skal hidrøre 'fra en optegnelse fra 
1802, påstår, at en Jørgen Larsen Blus på Hjælm for egen reg
ning havde bekostet en primitiv klokkebøje udlagt på grunden, 
hvorfor han forsøgte at tage sig betalt av de passerende skibe, 
men opgav avmærkningen fra 1806, d:a man sejlede forbi uden at 
betale avgiften på 2-3 skilling. 

2,3 m vand. 

251. Hjælm Banke: (o. 6.) Hollandske søkort 1629, 1631, 1635: 
Groote Helm, 1647: Groet Holm, 1649, 1658, 1681: Groote helm, 
1693: Grand Holm, Jens Sørensen, 1694: Hjelms Rev, 1724: Groo
te helm, D. D. Lods 1843: Hielm Sandfla!{, D. D. Lods 1893: 
Hjelm-Banke. 

Ordet hjælm er indoeuropæisk og har vist oprindelig haft den 
almindelige betydning: beskyttelse, dækning, som endnu er 

HJÆLM 

- 1/jælm e~er Søkort-Arkivets Kort 1939. 
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Molboerne sænker KLOKKEN (Pennetegning i '1>Beretning om de 'Vidt
bekjendte Molboers, vise Gjerninger og tapre Bedrifter< ved V. Fausbøll 1862. 

' Gyldendal); 

bevaret i ordet kornhjælm (Skautrup i. pag. 67). Den gamle kyst
leds sejlads måtte naturligt finde beskyttelse for hårdt vejr un
der Hjælni, hvorav navnet da kan forklares, så meget mere som 
øen også· har 'været fiskernes basis, tle har nemlig haft tilhold 
omkring Hjælm Banke. 1524 må kongen forbyde, at fiskerne lig
ger dær og ffoker, thi »de forhugger skoven og krattet på Hjælm 
til deres ildebrand, som øgene i det kongelige stod skulde have 
skjul av_« (Fr. I.s Reg. 62}, se Trap. Den n:i.utiske forklaring må. 
foretrækkes for den hidtidige: rustningshjælm, selvom illustratio
nen viser, at øen har haft en rustningshjælms form (Trap). 

S: 38½ %. 
251 A. N. E. Pullerne: (e. 2.) Tre stenrøser. D.D. Lods 1850: 

Smaagrundene n. for Hielm. D. D. Lods 1893: N. E. Pullerne. 
1, 6 m på det lægeste. 
252. Tvillingerne: (o.) To stenpuller på n. w. hjørnet av Hjælm 

Banke. D.D. Lods 1850: Sma.agrundene norden for Hielm, D. D. 
Lods till. 1888: :Tvillingerne. De to stenpuller er blevet flammen
lignet med tvillinger. Svensk »Tvillingsskiir«, »två i nårheten av 
varandra liggande ganska lika holmar« (Modeer I pag 15). 

4,1 og 4,7 ro vand. 
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Land.toning av Skelhøj, som har været >med< for Skelhøjsgrunden. 
{Efter Den Danske Lods 1843). 

253. Klørgrunden: (k. 5.) Jens Sørensen 1697: Middelrevet, 
D. D. Lods 1843: Klørgrunden. Navnet av tangbevoxningen på 
grunden, idet klør betyder tang, se syst. no. 74. · Jens Sørensen 
benytter i slutningen av 1600 tallet stadig ordet klør for tang, 
D.D. Lods 1843 bruger oftere udtrykket kløvertangen. 

2,2 m vand. 
I 

254. Bjarkes Grund: ·(c. 5.) Jens Sørensen 1697: Sønder Sand
flakket. D. D. Lods 1863: Bjarkes Grund. Menes opkaldt efter en 
person, men det vides :ikke hvem. (Journalist Hvitved, Ebeltoft 
Folketidende, 1941). ~n mytologiske Bjarke var den stærkeste 

' av Rolf Krakes kæmper. Dets sjældenhed som personnavn gør 
det antageligt, at grun~en er opkaldt efter et skib. 

3,1 m va..'l.d på den lægeste stenpulle. 

255. Moselgrund: (i. 5.) Johs. Mejer 1659_: Dwal Granden, Jens 
Sørensen 1697: blind -Stengrund, »Grunden haver intet Navn, mens 
kunde vel kaldes Moselgrunden, eftersom Fiskerne undertiden 
paa de store Sten med J ærn river op og tager mange store Mosler 
til Fiskekroge.« Løwenørn. 1800: Moselgrunden, D. D. Lods 1843: 
Moselgrunden. Navnet av de muslinger, der er fanget på stedet. 
Mosel er vistnok ligesom svensk mussla kommet av tysk mus..~l, 
som atter stammer fra latin musculus, egentlig: den lille mUF 
( Se Feilberg). . 

3,8 m vand på den lægeste stenrøse. 

256. Skelhøjsgrunden: (a. 5.) 1926: Skelhøjsgrunden, D. D. 
Lods 1939: Skelhøjsgrunden. Fiskerne kalder den Skeldrhøjenr 
Navnet av Skelhøjen ved Ebeltoft, som har været »med«, givet av 
direktøren for søkortarkivet, kommandør Peter Jensen i 1926. 
Holberg 1777: »Østen for (Ebeltoft) ligger nogle Høje, som lml
des Sielhøje, hvilke kan sees langt borte i Søen«. Den e.-ligste 
pulle (se søkort 112) ~aldes av fiskerne for Knolden (fisker Karl 
Rasmussen, Boeslum pr. Ebeltoft, indb. til Stednavneudvalget 
1926). Knold se syst. no. 23 . 
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Kontreadmiral Bir JOHN 
ROBS, som navngav grunden 
BRISEIS FLAK. (»Jordens 

Erobring<, 0hr. Erichsens 
Forlag). 

Kontre<UW".iral 
J. P. BOHULTZ. 

(Marineministeriets arki·v). 
Be no. 259 næste side. 

257. Briseis Flak: (d.. 3.) D. D. Lods 1843: Brise.is Flak. Udta
les ofte Brisajs; fiskerne på Sjællands Odde kalder grunden Bris
sens Grund (Fyrpasser E. V~ Madsen, Odden Havn, 1944). Grun
den er navngivet under søkrigen 1807-14, »da den bekendte Kap
tajn Ross (1777-1856) fandt Flakket« (D. D. ·Lods 1843 pag. 
76). I Meyers farvandsbeskrivelse (no. 263 i søkortarkivet) er 
den i marginen opført med sit fulde engelske navn: Briseis Shoal. 
Den bekendte kaptajn Ross er identisk med kontreadmiral, sir 
John Ross, som blev berømt på sine mange opdagelsesrejser til 
polarlandene. »Briseis er navnet på et engelsk krigsskib, en sloop, 
en lille korvet ined ca. 20 kanoner, der opererede i Nordsøen 
1809-14, men muligvis også har været her i Kattegat« (Orlogs
kaptajn R. Steen Steensen, Kbhvn. 1944). Briseis var iøvrigt Bri
ses datter, som blev Achilles' elskerinde, men bortrøvet av Aga
memnon, hvorom Iliaden fortæller. 

4,4 m vand. 

258. H astens Grund: (g. 5.) Jens Sørensen 1697: Ha.stens 
Grund, Løwenørn 1800: Hasteensgrunden, D. D. Lods 1843: Ha
st.ens Grund. I Løwenørns farvandsbeskrivelse hedder det: »Grun
den er egentlig af den Beskaffenhed, at den bestaar af nogle sær-
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skilte smaa Steenrev, saa at der imellem dem er Løb, hvor der er 
3 til 3½ Favne Sandbund.« Det er således de høje sten ved siden 
av renderne, som har givet grunden navn. Oldn. har habjarg for 
høj klippe, og Hoy ved Scapa Flow er et gammel Ha-y, den høje 
ø (Steensen. pag. 68). Hasten er altså hojsten. 

1,6 m vand. 
S: 8¾ %, 
259. Bchultz's Gru,ii1,: (b. 5.) D. D. Lods till. 1847: Schultz's 

Grund, D.D. Lods 1850: Schultz's Grund. Grunden blev ikke fun
det av Jens Sørensen, skønt et av flådens skibe »Svenske Løve« 
havde lidt skibbrud på den 1681 (J. Sør. I pag. 264). Den nøjag
tige beliggenhed av grunden blev derimod fastslået av kontread
miral Johan Philip Bchultz (1820-87), der opmålte den som pre
mierlieutenant. (D. Bio. Lex). · 

3,5 m vand. 

260. Yderflak: (e. 3.) 1840: Middle Ground, D. D. Lods 1850: 
Middelgrunden, rettet i till. »Middelgrunden skal være Yderflak
ket«, en av de landløse grunde i Samsø Bælts midte. Den var 
kendt fra ældre tid og havde tidligere et hollandsk navn. 1592: 
Landtloose gront, 1618: Lantloosegronden, 1629: Lantlozegron
den, 1647: Landtloosegronden, 1681: Landloose Gronden, 1724: 
Landloosegronden. 

6,9 m vand. 

261. Leveret: (d.) Paluda.n 1831: »Jeg har søgt efter det i de 
engelske Kaart ligeledes aflagte Leverett .Shoal, men fandt det ei«. 
(Observations-Protocol no. 6 pag. 9, søkortarkivet). D. D. Lods 
1866: Leveret, D.D. Lods 1893: Leveret. Findes i begyndelsen av 
1800 tallet på de engelske søkort, men først i de danske fra 1861. 
Den blev fundet av det engelske krigsskib »Leveret« (navnet be
tyder: ung hare), som opererede i Bæltet 1807-14 og vistnok 
stødte på grunden. Et av 0.K.s skibe stødte på grunden i ·vinteren 
1909-10, og Leveret blev derefter opmålt av kommandør H. 0. 
Ravn, soin bibeholdt det gamle engelske navn, og som er meddele
ren av disse oplysninger. 

5,6-9 m vand. 

261 A. Cambells Flak: ( d. 3.) Paluda.n 1831: »Jeg har faaet Lej
lighed til .. Oplodn:ing af et Flakke vesten for Sejrø med 3½ Favn 
Vand (6,59 m) i Nærheden af det efter engelske Kaart aflagte 
Oambells Bhoal, men som efter min Overbevisning maa være det 
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samme og aflagt feilagtigt i de engelske Kaart.« (Observations
Protocol no. 6 pag. 9, søkortarkivet). Flakket er avlagt på de mo
derne danske søkort s. w. for midten av Sejrø, men er ikke navn
givet. Navnet må være sammensat med den engelske opmålers fa
milienavn. 

2 puller in.ed 6,3 og 5,9 m vand. 

262. Hatter.Barn: (f.) Grunden er fundet 1792 av kaptajnlieu
tenant 0. F. Stub, som optog det navn, som fiskerne brugte sig 
imellem. Fiskerne har opfattet den som »barn« av Hatterrevet; på 
samme sæt som i ældre tid kalv brugtes om en mindre ø ved si
den av en større og kid om en ø ved siden av en Hjortholm (Ob
servations~Protocol 1802 II del, søkortarkivet). Løwenørn 1816: 
Hatterbarn, D. D. Lods 1843: Hatter Ban. 

Fisken:a,vnet LangP.barn hidrører fra, at denne fisk ligner fiske
arten Langen, men er mindre (Otterstrøm I pag. 148); norske 
fiskere kalder små helleflyndere (kveiter) for kveitebarn. Se ar
tiklen »Ilvad Flyndernavnene fortæller« i Børsen 24. august 1944. 
På Island ligger e. for holmen Hladen en tør klippe, »som de sø
farende kalde H"ladens-Barn«, og ved klippen Skorbein et lille skær, 
overflydt ved højvande, Skorbein-Barn. (D. Islandske Lods 1898 
pag. 103 og 106). 

4,7 m vand. . 
263. Bolsaks: (m.) 1592: Boltsack, 1618, 1629, 1634: Boltsack, 

1635 (Anders Bure): Uldsack, 1649: Boltsack, 1681, 1693, 1724: 
Boltsack, 1763 (Månsson): Byltsæk, 1659 (Johs. Mejer): Boltsack 
el. Buttsack grund el. Beltsack, 1690: (Jens Sørensen): Bodel Sax.
en, Lous 1770: Boltsakken, Løwenørn 1816: Boltsakken, Paludan 
1831: Boldsaxen, D. D. Lods 1843: Bolsaxen, D. D. Lods 1893: 
Bolsax. 

Bolsax og Falske Bolsax er i ældre tid opfattet som een grund; 
mellem disse går der en lille bugt, som må antages at have givet 
årsag til det gamle navn: Bæltsækken, idet sæk betyder- bugt, av 
det italienske sac (brugt i de gamle søbøger eller portulaner). 
Her har fiskerne formentlig ligget og fisket. Det gamle danske 
navn omtydes derefter av hollænderne til Bultsack eller Boltsack, 
der endnu omkring 1600-1700 tallene på hollandsk betegnede 
den sovesæk, stoppet med halm eller hø, som anvendtes ombord, 
se også de oversatte Uldsack og Byltsæk (Holl. lndfl.). En ny 
omtydning finder sted, da det hollandske navn ændres til Bol-
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sax. Dette kan skyldes, at Bolsax og Falske Bolsax: som een grund 
er blevet opfattet som en åben sax, hvor Bolsax: danner det E. w. 
ben og Falske Bolsax: det n. o. ben. Paludan indberetter 1831: :,,Men 
efter de ældre Kaart skulde der NO fra Bolsaxen strække sig et 
længere Flakke ud end jeg har fundet . . . men jeg tvivler om et 
saadant existerer.« Naturligere er vel forklaringen, at Bæltsac 
som navn på fiskepladsen simpelthen har foranlediget navnet 
Bæltsacs Grund, og efter bortfald av grund er Bæltsacs eller Bol
saks blevet stående. 

1,3 m w.nd. 
S: 22 %. 
264. Falske Bol,sax: (e. m.) D. D. Lods 1850: Falske Bolsax:en, 

D.D. Lods 1893: Falske Bolsax:. Grunden, som man »falskelig« an
tog for Bolsaxen, skønt man i ældre tid vitterlig betragtede den 
som en del av Bolsaxen, se Paludans indberetning under løbeno. 
263. D. D. Lods 1843 nævner pag. 24 en svensk lokalitet med det 
adjektiviske »falske«: »Da den yderste Humpel af Hal1ands .Aas 
har nogen Lighed med Forbierget Kulien, saa kaldes det falske 
Kulien«. 

3,5 m vand. 

265. Martheflak: (o. 3.) F. C. Møller 1815: Martheflak, Løwen
ørn 1816: Martheflakke, D. D. Lods 1850: Marthe Flak. Fundet 
av lieutenant 0. F. Stub, »som jeg efter den 27. Juli 1794, Dagen 
paa hvilken den blev funden, kaldte Marthe Flak« (Stubs rap
port av 20. april 1795 i søkortarkivet). Grunden er således opkaldt 
efter sin navnedag. 

5,6 m w.nd. 

266. Munkegrunde: (b. 5.) Stub 1792: Store- og Lille Muncke
grund, F. C. Møller 1815: Store Munkegrund, Lille Munkegrund, 
D. D. Lods 1843: Store- og Lille Munkegrund, D. D. Lods 1866: 
Munkegrundene, D. D. Lods 1893: Munke-Grunde. Søkaart-Ar
chivets AntiY..ke Kaartsamling 1895 pag. 6 staver både grundens 
og søopmålerens navne med ck. Opkaldt efter kommandørkaptajn 
Hans Munk (Munck), (1766-1822), der også som opmålingschef 
lagde navn til grun~en Munk ved Horns Rev, løbeno. 50. 

4,4 m vand. 

267. Middelflak: (e. 3.) F. C. Møller 1815: Middelflakke, Løwen
ørn 1816: Middelflakke, D.D. Lods 1850: Middelflak. 

4,7 m vand. 
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Hafterrev efter C.C.Lous' Kort 1777. 

Navnet har påvirket korttegneren, således at· grundens form er blevet en 
kabuds (HAT) med skygge mod w, hvad der ikke har noget med 

virkeligheden at gøre. 

268. Hatterrev: (g. 1.) Benedicht 1568: Hattesreff, 1592: Raters 
Reff, 1618: Raters Rif, 1629: Halters Rif, 1635 (Anders Bure): 
Hasreff, 1647: Hatten; Riff, 1649: Haters Rif, Jobs. 'Mejer 1659: 
Raters Ryff, Krak Ryf el. Kroeck ryf, 1681: Raters Riff, Jens 
Sørensen 1694: Kraagerevet, Kragerevet, 1693: Haters Rif, 1724: 
Raters Riff, 1736: Raters Rif, 1816: Hatterev, engelsk sailing di
rection 1840: The Hatter, D. D. Lods 1843: Hatterev. 

Navnet blev opfattet so:µi et sammenligningsnavn, der betegner 
det toppede i grunden (Annaler pag. 372), og er sat i forbindelse 
med et hatør (se D. Stedn. no. 2 pag. 80), en gruset strandbred, 
der buler -op som en hat. Det er dog sammensat med jydsk hæt 
(fl.: hætter). »Et Hæt eller flere Hætter er kendt langs vort Fæd
relands Kyster, og det er særlig Fiskerne, der bruger det Navn, 
som paa rigsdansk nærmest maa udtrykkes ved »et Hold« d.v.s. 
et eller andet, der rager saa meget op over Havbunden, at det kan 
genere Sejladsen eller foraarsage, at Fiskeredskaber bliver hæn
gende.« (Købmand Jens Tønnesen, Skagen, 1944). Se artiklen 
,Hatterrevet« i Dagbladet Børsen 25. Oktober 1944. Det andet 
navn Kroek, Krog eller Kragerevet er sammensat med det sjæl
landske krog, der indgår i Krogsteen, der er »et sjæE.ands Fisker
Udtryk, hvormed menes Rullestene af maadelig Størrelse, be
voxne med Sørør (serpulae), der ved deres Krumninger danne 
ligesom Kroge. Paa de Steder i Havet, hvor saadanne Krogstene 
findes, kan ikke godt fiskes, saasom Garnene indvikles deri og da 
ved Storm ødelægges.« (Molbech Dialect). Dette sjællandske krog 
svarer ganske til jydsk hæt: et hold, og er det i=:amme som oldn. 
krokr, der betyder til at hænge noget på eller fæste noget ved. 
(Jonsson). Jens Sørensens beskrivelse 1694: »Dette Kragerif er i 
sig selv en hel smal Sandrevel med Knuder Steen ... paa N. Si-
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den af dette Kragerif er Steen langs uden ved .. « giver karakte
ren av revet: fyldt med kroge eller hætter, hvorved navnets tolk
ning bevises som den rette. Forbindelse med fuglen krage (se D. 
Stedn. no. 2 pag. 83) må man vist bortse fra. Feilberg opstiller 
ordet hæt under hægte, »min krog er i hæjt«: krogen har fisket 
noget, og dette passer med Jens Sørensens rapport fra 1695 om 
vestkysten: :>Udfor Torup Strand er ingen Udgrunde uden al
eneste 1 Mil ud fra Land ligger en Fiskere Grund kaldet Klein 
Hecht«, hvor efterledet er hægt, hæt, hold, krog. Den bornholm
ske grund »Hajtan« er »en Grund af skarpe Sten, saaledes kaldet 
fordi Fiskeredskaberne gerne vil sætte sig fast her.« (Arkitekt K. 
Thorsen: Søens Stednavne ved Bornholm II i Bornholms Tidende 
3. december 1941). Muligt er ordet beslægtet med oldn. hegeitill: 
en slags sten, flintesten (Jonsson), men vel snarere krogsten. 

Flertalsformen Hatter- findes også i Hattervig (D. Færøiske 
Lods 1891 pag. 23). 

ca. 5 ro vand. 
S: 7 %, 35 %, 15 %, 9½ %, 20 %, 10 %, 40 %, 7 %, 8 %. 



7. Grunde omkring Samsø 

og i Aarhus Bugt 

269. Ringebjærg Sand: (a. 4.) Jens Sørensen 1691: Ringebjerg 
sand, 1750: Ringebierre sand, Thurah 1755: Ringebergs sand, 

n ABchehoug 1830: -Ringebjerg Sand, D.D. Lods 1843: Ringebierg
Sand, D. D. Lods 1866: Ringebjerg Sand. Av Ringebjæ!,'g iland, 
se D. Stedn. no. 1 pag. 65-66. 

Puller med 3,7 m vand. 

270. Issehoved Rev: (i. 1.) Johs. Mejer 1650: Isegrondt, Resen 
1675: Ise-grund, Jens -Sørensen 1690: Ihtze Ref, 1750: Ihtzeho
ved Rev, P.aludan 1829: Isehoved Rev, D. D. Lods 1843: Issehoved 
med Rev, D. D. Lods 1893: Issehoved Rev. Grundens navn er Ise
grund, og pynten i land har sikkert fået navn efter grunden; den 
hed 1675:·Nordhoffued, hvorfor det er bagvendt, at revet nu kal
des Issehoved Rev. Navnets forled er det fællesnordiske ise, der 
betyder marsvin. Se kronik i Holbæk Amtstidende 8. maj 1844: 
» Visse navne med isse« endvidere f:aromASteds 20. maj 1944: »Op
rindelsen til navnet Isefjord« og et interview med fisker Hans M. 
Andersen 9. august 1944: »Marsvinene gav Isefjorden Navn«, hvor 
fiskeren udtaler: » Marsvinene hed i gamle Dage Iser og heraf har 
Fjorden faaet sit Navn .. Det er helt bestemt. Det er fortalt fra 
Generation til Generation, og vi har aldrig hørt andet. Det er Be
vis nok.« På Mols havde man netop et lidet garn til at fange mar
svin i, kaldet balk (Molbech Dialect); dette navn udtales bulk i 
Isefjordsdistriktet (Fisker Ha.ns M. Andersen, Holbæk, 1944) og 
vidner om, at der her har været marsvinfangst. Man har tidligere 
sat navnet i 'forbindelse med drivisen (således D. Stedn. no. 1 
pag. 103), men dette må vist av nautiske grunde anses for mindre 
sandsynligt. Allerede D. D. Lods 1843 gjorde opmærlæom på, at 
drivisen i »den største Mængde kommer ud fra Østersøen, især 
gennem Store Bælt,« hvorfor Samsøs n. pynt er den mindst ud-
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satte med hensyn til isen, som derimod truer de s.-vendte pynter. 
- >Hovedstrømroen fra Lille Bælt gaar mellem Samsø og Thunø, 
men med stærk s. w.-lig Vind vil en betydelig Del af Strømmen 
gaa e. om Samsø !'!8IDroen med Strømmen fra Store Bælt. Da man 
ofte har stærke s. w.-lige Vinde ved Tøbrud, kan man sikkert 
regne med, at ogsaa Drivisen fra Lille Bælt hovedsagelig vil gaa 
e. om 'Samsø.« (Kommandør Peter Jensen, 1944). 

Thurah omtydede da også navnet allerede 1758 som Yssing Ho
vet, idet han søgteforledets oprindelse i fisken ising. Ising er en 
diminutivform av isse eller idse (rødspætten hed blodidse), se iøv
rigt artiklen »Hvad Flyndernavnene fortæller« i Børsen august 
1944. Stavemåderne Idtze og Itze kunoe snarere tyde på en for
bindelse med flynderfisken, men de ældste former har ise (1650, 
1675), hvorfor det må være marsvinene, som har givet navn til 
grunden. 

Til dels tørt, smalt stenrev. 

271. Issehoved Flak: (a. 3.) D. D. Lods 1866: Østen for Isse
hoved Rev udstrækker et Flak. D.D. Lods 1893: Issehoved Flak. 
Om forledets betydning se under løbeno. 270. 

1,5 m vand på en pulle. 

272. Klepperne: (2.) Sten.puller på Issehoved Rev. Løwenørn 
1816: Klepperne, Paludan 1829: Klepperne, D.D. Lods 1843: Klep
perne. Klæp betyder klump, klods (D. Stedn. no. 1. pag. 59), i 
svensk: stenet undervandsgrund, se syst. no. 20. 

Mindste dybde 2,2 m. i U 

273. Kyholm Flak: (a. ?-) D. D. Lods 1843: Kyholm Grund, D. 
D. Lods 1893: Kyholm-Flak. Øens navn er oprindelig Kidholm, 
jfr. oldn. kic5, se D. Stedn_- no. i pag. 16/17. 

0,6 m på det lægeste. 

274. Lindholm. Flak: (a. 3.) D .D. Lods 1843: Lindholm Grund, 
D. D. Lods 1893: Lindholm-Flak. Se D. Stedn. no. 1 pag. 19. 

0,5 m på det lægeste. 

275. Besser Rev: (a. 1.) Jens Sørensen 1691: Bedtzer Rif, 1750: 
Badtzer Rev, Stub 1793: Beser Rev, D.D. Lods 1893: Besser Rev. 
Endelsen av forledet synes at være -ør, hvorfor naturforholdene 
taler, og det er tænkeligt, at det oprindelige navn har været 
Bæltsøre, selvom middelaldersformerne ikke støtter en sådan 
tolkning (D. Stedn. no. 1 pag. 72). Ør, se syst. no. 88. Forvansk-
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Rekonstriiktionsnwdel av hanseatisk KOGGE fra 1400 tallet ! »Musæiim fur 
Knnst und Kuiturgeschichte«, Lubeck. (Museu·msdirektør Klem, Kronborg). 

ningen ligner den, der er sket med Bolsaxen, som antagelig er et 
Bæltsækken, se løbeno. 263. 

0,7 m på det lægeste. 

276. Baller Hage: (a. 1.) D. D. Lods 1866: Fra Baller Hage og 
n.-efter udskyder et ubetydeligt Landflak, 1875: Baller Hage, D. 
D. Lods 1893: Baller Hage. 

3,4 m vand. 

277. Kaages Øre Boer: (c. 2.) Stub 1793: Kaagesøreboerne, Møl
ler 1815: Ydre Kaagesøre Boe og Indre Kaagesøre Boe, D.D. Lods 
1843: Kaagesøre-Boerne, D.D. Lods 1893: Kaages Øre Boer. For
led i land-stednavnet Kaagesøre av kaagen elJJer koggen (D. 
Stedn. no. 1 pag. 103), det fartøj, som efter kampen med Hau
saen blev det mest almindelige; koggen var klinkbygget, ca. 250 
tons og havde et dybtgående av 3 m (Tidsskrift for Søvæsen 
1914 pag. 253). Efterledet bo betyder rev eller skær, se syst. no. 
14. Søkortets stednavne har sammensætninger med skibstyperne 
busse, kogge og snekke samt skude og kvase. 

Tildels tørre med lavvand. 

~"" 



Kommandørkaptajn 0. F. STUB. 
(Maleri av Jens Juel, der ejes av Maskinmester Birger Schnell Hasle, Ba'llerup}. 

278. Morten Henriks Bo: (b. 2.) D. D. Lods 1866: Morten Hen
riks Bo, D. D. Lods 1893: Morten Henriks-Bo. Sammensat med 
personnavnet Morten Henrik, bo se syst. no. 14. (D. Stedn. no. 1 
pag. 107). 

2,2 m vand. 

279. Kyholm Bo: (a. 2.) Jens Sørensen 1695: Stenboen, Stub 
1793: Kyeholmsboe, Møller 1815: Kyehol:ms Boe, Paludan 1829: 
Kyehol:ms Boerne, D. b. Lods 1843: Kyeholtns-Boen, D. D. Lods 
1893: Kyholm-Bo. Se under Kyholm Flak, løbeno. 273, bo se 
syst. no. 14. (D. Stedn. no. 1 pag. 17 under Kidholms Bo). 

0,2 m vand. 

280. Stubsbo: (b. 2.) D. D. Lods 1843: Stubsboen, D. D. Lods 
1893: Stubs-Bo. »Kyeholms Sund og dets Indløb tilligemed den 
sydenfor værende Havn paa Samsø« blev opmålt og kortlagt av 
ko:mm.andørkaptajn 0. F. Stub (1745-1827), som senere blev 
ejer av Kalundborg Ladegaard fra 1796, og efter hvem grunden 
er opkalldt. (Se Søkaart-Archivets Antike Kaartsamling, 1895 
pag. 6 under no. 73). Efterled se syst no. 14. 

3,1 m vand. 

281. Djævlebo: (o. 2.) D. D. Lods 1843: Diævleboen, 1875: 
Djævlebo, D.D. Lods 1893: Djævle-Bo. Forledet er en hentydning 
til revets farlighed ved den n.-lige indsejling til Lindholm Løb, 
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på samme vis som Horns Rev også· kaldtes Djævelens Horn på 
grund av sin farlighed for skibsfarten. Se D. Stedn. no. 1 pag. 77. 
Efterled se syst. no. 14. 

3,1 m vand. 

282. Klummerbo: (o. 2.) Stub 1793: Klummerbo, Møller 1815: 
Klummerboen, D. D. Lods 1843: Klummerboen, 1875: Klummer 
Bo, D. D. Lods 1893: KlnmmP.t"-Bo. Forledet klummer findes 
i jydsk i betydningen: klodset redskab, hvortil der henvises 
i D. Stedn. no. 1 pag. 82, men forbindelsen synes ikke na
turlig, når henses til, at der her. er 1½ m vand. Snarere 
er forledet det samme som i Sælklemmerne, løbeno. 428, skønt 
man vilde have ventet nutidsformen Klammerbo. Jens Sørensen 
bruger 1697 betegnelsen Steenklammer, således :i>Paa Grunden 
(Pikkelgrunden) er Sandplækker og nogen Steder Steenkl:ammer« 
(J. Sør. I pag. 217) og »Paa (Skadegrunden) den alleryderste 0-
Kant er slemme Steenklammer« (J. Sør. I pag. 218), hvorav be
tydningen klump, klynge fremgår. Efterled se syst. no. 14. 

1;5 m vand. 

283. Vejrø N. W. Rev: (a. 1.) 1570, 1572, 1584: Wederø, 1594, 
1595, 1607: Wedderoe, 1618, 1634, 1635, 1649, 1658, 1659: Werø, 
1660, Wederø, 1681: Wero, 1693: Wedero, 1694: Wærø, Jens Sø
rensen 1694: Værøens Rif, 1724: Wero, 1763: Ver-Øe, 1813: Væi
erøe, D.D. Lods 1843: Værø, D.D. Lods 1893: Vejrø V. Rev. 

»Dette navn forekommer stundom brugt om eneliggende for 
vejret udsatte øer. Det forskelligartede i deres omrids og jords
mon tilsteder næppe nogen anden fortolkning om na.vnets oprin
delse« (Annaler I pag. 370). Allerede Resen har »ventorum insula«, 
og D. Stedn. no. 1 pag. 30 støtter denne antagelse. Molbech Dia
leet sætter vejr lig med blæst. Fortolkningen må vel godtages, 
selvom de ældste stavemåder Wederø gør det muligt, at for
ledet er dannet av navnet på de omkring øen opsatte sømærker, 
riskoste, i ældre tid kaldet weder eller veder, se Vederne, løbeno. 
234. Farvandet var her under krydsning vanskeligt at besejle og 
må fra gammel tid have været godt avmærket. Hele farvandet 
n. om Samsø og ind i Aarhus Bugt samt s. over kaldtes på samme 
vis i 1600 tallet for Wedersund på grund av den rigelige avmærk
ning. 

0,9 m vand på det lægeste. 

284, Vejrø Flak: (a. 3.) 179.2: Værøe Flakke, Løwenørn 1800: 



Admiral CHR'ISTIAN Pl!JTER FLENSBORG. 
(Marineministeriets arkiv). 

Wærøflakke, J. H. Larsen 1849: Wærøeflakken, D. D. Lods 1850: 
Værø Flak, D.D. Lods 1866: Veirø Flak, D.D. Lods 1893: Vejrø
Flak. Om navnets oprindelse se under Vejrø N. W. Rev, løbeno. 238. 

3,1 m vand. 

S: 10 %, 81/3 %, Vejrø Bugt 331/a %-

285. Samsø E. Flak: (a. 3.) D.D. Lods 1893: Samsø-0-Flak. 

Under 20 m dybde. 

286. Fwnsborg Grund: (b. 5.) Fundet og navngivet av søoffi
c:ererne Stub og Munk 1792: Flensborger Grund (Søkaa.rt-Archi
vets Antike Kaartsamling .i895 pag. 6 under no. 72), D; D. Lods 
1843: Flensborg Grund; D.D. Lods 1893: Flensborg-Grund. Der er 
en mulighed for, at admiral Oltristian Peter Flensborg (1772-
1838) som 20-årig kan have været med på opmålingen og være ble
vet opkaldt ligesom styrmanden på et av opmålingsfartøjerne, se 
Langballe Grund, løbeno. 287, men nøjagtige oplysninger har ikke 
kunnet skaffes. 

2,5 m vand. 

287. Langballe Grund: (b. 5.) Fundet og navngivet av Stub 
1792: Langballe Grund, Løwenørn 1816: Langballegrund, D. D. 
Lods 1843: Langballegrunden, D.D. Lods 1893: Langballe-Grund. 
Opmålingschefen, kaptajn Stub gav grunden navn efter styrma.n-
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den Langballe på et av oprnålingsskibene, på hvis linje grunden 
opdagedes ( (Observations-Protocol no. 2 i søkortarkivet). 

5,6 m vand. 

288. Bosserne: (f:) To lave, smalle holme omgivet av et flak. 
Johs. Mejer 1659: Werø Boss, Jens Sørensen 1691: Wærø Bosser 
el. Bosarne, 1694: Bosserne, 1750: Boserne, Lous 1777: Wærø Bos
ser, Løwenørn 1816: Bosserflakke, D. D. Lods 1843: Bosserne. 
Mens D. Stednavne no. 1 pag. 8 opfatter ordet bosse som indlån 
fra tysk: buss, bussen »forhøjning, pukkel«, viser de gamle sø
korts sammensætning med Vejrø (Vejrø Bos eller Vejrø Bosser), 
at navnet måske er jydsk bos, kaldenavnet for koen eller kalv-en; 
kom bossekalv! (Feilberg). Da kalv er almindeligt brugt om srnå
øer, kan der være mulighed for betydningen her, bosserne: kal
vene ved Vejrø. 

De lægæte stenpuller på fl:akket har 2,5 og 3,1 m vand. 

Lerfigur a;v kinesisk kunstner gengivende Kaptajn Altewelt, Kinafareren 
»Kongen af Danmark«, iført PIKKEL. (Handels- og Søfartsmusæet, 

Kronborg). 
Se no. 292 næste side. 



8. Grunde i Aarhus Bugt 

og omliggende farvande 

289. Sandhagen: (g. 1.) Ud fra Alhage i Ebeltoft Fjord. D. D. 
Lods 1870: Sandhage, D. P. Lods 1893: Sandhage. Hage se syst. 
no. 1. 

c. 1 ro vand. 

290. Pladen: (2.) Ud for Ebeltoft. Måske den, Jens Sørensen 
1697 kalder Mikkels Grund, p. D. Lods 1893: Pladen. Navnet av 
formen, se syst. no. 27. 

Mindste dybde 1,9 ro vand. 

291. Pilken: (o.) Inderst i Ebeltoft Vig. Jens Sørensen 1697: 
1,Den yde~ Skibsreden, som kaldes Pilken«, Holbwg 1777: 
:i- •• paa den" østlige Side over til Ebeltoft, hvor den gør en Bugt, 
kaldet Pilken«, Stub 1793: Den beds¼ Ankerplads og Holdebund 
er paa Pilken, betegnet i Kaartet med et Anker«. D.D. Lods 1843: 
Pilken. Oprindelig gik navnet på bugten, derefter på ankerpladsen 
og endelig på grunden, det kommer av verbet at pilke; Ebeltoft
fiskerne pilkede her torsk med godt udbytte. (N. S. Andersen, 
1941). W. for Nyord ligger også en grund Pilken. De svenske vige 
Pilken, Norra- og Synnre Pilken sættes også av Bertil Ohlsson 
pag. 215 i forbindelse med »pilk-fiske ehuruval det i de enskilda 
fallen icke ar latt att avgora, av vad art dette varit. For de ble
kingska namnen har man eventu.ellt att rakna med en betydelse 
ljustra«. Dette lyster skal dær være anvendt til sælfangst. 

5,6 ro vand. 

292. Pikkel Grund: (1. 5.) Jens ·Sørensen 1697: Pækelsgrunden, 
1875: Pikkel Gr., D.D. Lods 1893: Pikkel-Grund. Jysk pikkel, æn 
pekel, er en strikket nathue, som fiskerne bruger (Feilberg), men 
som illustrationen viser, er huen også brugt av ostindiefarerne. 
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/? 
(_/PIKKELGR. 

Pikkelgrvnd efter Søkort-Arkivets Kort 1939. 

Grunden har form som en sådan hue, hvorfor navnet er et sam
menligningsnavn. Pikkelhøj er også sammensat med pikk~, jfr. 
isL pekill, »lav hue uden skygge eller nedslag«. (D. Stedn. no. 5 
pag. 364). 

2,5 m vand. ·0 

29?. Egemark Grund: (a. 5.) Jens Sørensen 1697: Egmarks
grunden, D.D. Lods 1893: Egemark-Grunden. Av landsbyen Ege-
mark. 

1,3 m vand. 

294. Kolskærgrund: (2. 5.) Jens Sørensen 1697: Lodden Ho
veds. Grund, Knudsen 1842: en Klint med Buskads paa, kaldet det 
laadne Hoved, D.D. Lods 1893: Kolskjær-Grund. Det gamle navn 
av et »med« i land, Lodden Hoved, d.v.s. det bevoxede hoved, det 
nye navns forled er kol, se syst. no. 26, jfr. også Kold på Samsø 
(D. Stedn. no. 1 pag. IX). 

2,8 m vand. 

295. Øreringene: (a. 2.) Jens Sørensen 1697: Middelrevet, »en 
blind Stengrund, som ingen endnu har vidst Besked om«, D. D. 
Lods till. 1872: »den i Texten omtalte Steengrund østenfor Øreflak. 
kaldes Øreringene, D. D. Lods 1893: Øreringene. Forled av Ha
senøre .i land, efterled mulig det jydske ring, som er omtalt under 
Svitringen, løbeno. 214, og som betyder skal, skorpe, høj banke. 
E~ omtydning har utvivlsomt fundet sted, idet navnet opfattes 
som .ringe til at sætte i øret. Man kan ikke bortse fra den mulig
hed, at niavnet hentyder til snavset tangbevoXning, idet jydsk 
ørenring betyder lort, smuds. (Feilberg). 

296. Øre/lak: (a. 3.) Lous 1770: Øreflakket, Stub 1793: Øre
flakke, D. D. Lods 1843: Øre-Flak. Navn av Ha.senøre iland. 

4,3 m vand. 

297. Øreflippen: (a.1.) D.D. Lods 1893: Øreflippen, D.D. Lods 
till. 1872: »Paa Sydkanten af Øreflak ligger en lille Grund: Øre

. flippen.« Forled av Øreflak, efterled flip: flig, hjørne av noget 
• 
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(Feilberg); ,grunden er den s.-ligste flig av Øreflak. Opfattes sik
kert som det menneskelige øres spids, omtydning som ved Øre
ringene, løbeno. 295. 

4,7 ro vand. 

298: Skailegrund: (i. 5.) Johs. Mejer 1659: Schadegrund, Jens 
Sørensen 1697: Skadegrunden, 1724: Schadegrond, Stub 1793: 
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Skade-Grunden, Lous 1777: Skade Grund, Løwenørn 1800: Ska
degrunden, D.D. Lods 1843: Ska.degrunden. 

Navnet er sammensat med jydsk skade: rokke, raja (Feilberg), 
idet der her er fol'gået fiskeri av rokkefisken ganske på samme 
måde som i høllet i Nordsøen, der bærer navnet Ska.te Hole (se 
Fiskerikortet over Nordsøen 1944). Der henvises til artiklen: 

. »Det nye Fiskerikort« i »Børsen« den 24. september 1944. Nav
net skade er fællesnordisk og, som det fremgår af forannævnte 
exempel, fælles med engelsk; det går tilbage til oldn. skata (Jons-
son). Skaden eller rokken forekommer almindeligt i Nordsøen og U 
den n.-lige del av Kattegat, men i Sundet og Bælterne bliver den " 
sjældnere (Otterstrøm III pag. 74). Den bliver næsten 1½ m lang 
og har en del betydning som fødemiddel for mennesker; dens kød 
minder i smagen om hummer og bruges ifl. Salm. Konv. Lex. til 
forfalskning av dåsehummer. 

Puller med ned til 1,6 m vand. 
S: 61/s %. 
299. Ryes Flak eller Vejlby Flak: (b. 3. og a. 3.) D. D. Lods 

1850: Ryes Flak, D. D. Lods 1866: Veilby Flak, ogt3aa kaldet 
Ryes Flak, D.D. Lods 1893: Ryes Flak eller Vejlby Flak. 

Under treårskrigen 1849 sejlede orlogsdampskibet Hertha, chef 
kaptajnlieutenant Sommer, i Aarhus Bugt for at støtte anneens 
operationer iland. Under en recognoscering i juni 1849 fandc 
Sommer flakket, lod det opmåle og fik det opkaldt »Ryes Flak« 
til minde om armeens store fører, general Olaf Rye, der i disoo 
dage havde opholdt sig ombord i skibet under hærens sammen
trækning til Helgenæs og vundet sig mange venner blandt skibets 
officerer (Kaptajnlieutenant Thorkild Bjerre, Kbhvn. 1941). 

Dybden variabel, da grunden er losseplads for Aarhus. 
S: 8 %. 
300. Norsminde Flak: (a. 3.) Johs. Mejer 1659: Kerghmynde 

Flakø, Jens Sørensen 1694: Norsmyne flak, Lous 1777: Nors
mynde Flak, Aschehoug 1830: Norsrninde Flak, D.D. Lods 1843: 
Norsminde Flak. Navn efter færgestedet iland. 

301. Wulffs Flak: (b. 3.) 1835: unavngivet, 1842: Wulffs Flak, 
D. D. Lods 1843: Wulffs Flak. Opkaldt efter kontreadmiral, kam
merherre Peter Frederik Wulff (1774-1842), der som chef for 
kadetskibet i 1808 erobrede en engelsk brig og havde flere hæ
derlige, sammenstød med engelske orlogsskibe. Opkaldelsen falder 



General OLAF RYE: Maleri av Aug. Jerndorff. (Nationalhistorisk 
M usæum, Freaeriksborg). 
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sammen med admiralens dødsår. Admiralen blev også opkaldt i 
familien, se Louis E. Grandjean: Grosserer Sophus Julius Grand
jeans Forfædre og Efterkommere, Kbhvn. 1926 pag. 29, fodnote 2. 

Under 10 m vand. 

302. Mejl[lak: (e. 3.) D. D. Lods 1843: Middelflakket, D. D. 
Lods 1866: Meil-Fliakket, D. D. Lods 1893: Mejlflak. Jydsk mejl: 
middel, jvf. Mejlsand løbeno. 33, samt efterfølgende løbeno. 303. 

Under 4 m vand. 

303. Mejlgrund: (e. 3.) Johs. Mejer 1659: Medelgronden, Jens 
Sørensen 1697: Midelgrund, 1724: Middel gront, Lous 1777: Midel
grund, Aschehoug 1830: Middelgrunden, D.D. Lods 1843: Middel
grunden, D. D. Lods 1866: Meilgrun.den, D. D. Lods 1893: Mejl
grund. Jydsk mejl for middel. 

Under 4 m vand. 
S: 1½ %. 
304. Lillegrund: (e. 5.) Johs. Mejer 1659: Lillegrunden, Jens 

Sørensen 1697: Lillegrund, Aschehoug 1830: Lillegrunden, D. D. 
Lods 1845: Lillegrunden. 

1,3 m vand. 

305. Rønnen: (2.) På n. e.-siden av Begtrup Vig. D. D. Lods 
1843: Rønnen. Meget anvendt fællesnavn, se syst. no. 30. 

306. Hesbjærg Grund: (a. 5.) n. for Norsminde. Aschehoug 
1830: Hesbierg Grund, D. D. Lods 1843: Hesbierg Grund, D. D. 
Lods 1866: Hesbjerg Grund. 

2,5 m vand. 

307. Kysing Hage: (a. 1.) Ud fra Kysing Næs. Aschehoug 1830: 
Kysingehage, D.D. Lods 1843: Kysingha.ge, D.D. Lods 1893: Ky
sing-Hage. 

Stenrøser med 1,9 m vand. 

308. Tunø Røn: (a. 2.) 1660: Lilleø, Aschehoug 1830: Rønnen, 
D.D. Lods 1843: Rønnen, D. D. Lods 1893: Rønnen. 

Efterledet røn, se syst. no. 30. 

S: 70 % (av kr. 2110.-), 7 %, 1 %, 9 %. 
309. Stenkarlen: (n.) Aschehoug 1830: Steenkarlen, D.D. Lods 

1843: »Paa Tunøs lave Vestpynt er opsat en Pyramide af Steen, 
som kaldes Steenkarlen.« Landgrunden har således fået navn av 
<1.,,n onsatte stenrovramide. der har været anvendt som sømærk~. 



1.andtoning med Besser Kirke, syd for en mærkelig høj på Samsø, jvfr. 
teksten, no. S11. (Den danske Lods 1843). 

Om navnet karlen om en fritstående klippe, nemlig Kadlur på 
Færøerne, se Steensen pag. 31. Omtalt av Modeer I pag. 215 samt 
II pag. 75: »Man bar garna tankt sig de uppstalda markarna som 
personer, vilka utpekade leden«. Karlsklippen, se D. Isl. Lods 
1898 pag. 16. 

310. Møllekærgrun,d: (a. 5.) Ved Tunø. D. D. Lods 1850: »Fra 
Øens Sydost Pynt udskyder et lille Rev«, D.D. Lods 1866: Mølle
kjærgrunden, D. D. Lods 1893: Møllekjær-Grund. Navn efter 
Thunø Mølle, som var »med« ifl. till. D. D. Lods 1858. 

2,2 m vand. 
311. Kirkcg.rund: (i. 5.) Johs. Mejer 1659: Kiergrund, Jens Sø

rensen 1697: Kierkgrund, 1740: Kiergrund, Aschehoug 1830: Kir
kegrund, D. D. Lods 1866: Kirkegrunden, 1875: Kirke Grund. 
Navnet er oprindelig Kjærgrund sanllllensat med kjær: musling, 
idet bundarten er sand med sorte prikker, sten og skaller (D. D. 
Lods 1939 II pag. 185) jfr. jydsk kjærdåse for muslingearten my
tilus anatjnus, og norsk kje~gsøyra, et slags store muslinger 
(Aasen). Omtydningen finder sted i førstningen av 1800 tallet, 
idet Aschehoug oplyser 1830, at »Besser Kirke sydfor en mærkelig 
Høi paa Samsø« er »med« for grunden, hvorefter navnet opfattes 
som Kirkegrunden. Da der er adskillige Kirkegrunde, burde Kjær
grunden atter oplives. Ordet kjær i betydningen musling er be
slægtet med norsk kjer: kop, skål og oldn. ker: kar, drikkekar, 
og gengiver forsåvidt muslingeskallens skålform. 

3,1 ro vand. 
312. Tunø Knob: (a. 2.) Johs Mejer 1659: Tunø Knop, Jens Sø

rensen 1697: 0 Knub el. Revet Knubben, Lous 1770: Tunø Knob, 
Aschehoug 1830: Thunøe Knob, D.D. Lods 1843: Knoben, Thunø 
Knob, D.D. Lods 1866: Tunø Knob. Knob se syst. no. 22. 

Tør sandbanke. 
313. Aschehougs Flak: (b. 3.) Aschehoug 1830: »En Grund be

kendt under Navnet Døt løse Flak, som forhen ikke har været af
lagt i Kaarterne« (Indberetning no. 255 i søkortarkivet), D. D. 
Lods 1843: A.schehougs Flak. Opkaldt efter kommandørkaptajn 
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Kontreadmiral Kommandørkaptajn 
P. F. WULFF. H. ASCHEHOUG. 

(Marineministeriets arkiv I. (Marineministeriets arkiv). 

Hieronyemus Aschehoug ( 1790-1850) , der fandt grunden 1830 
med jagten »Louise«. . . 

3,5 ro vand. 

314. Dyngby Flak: (a. 3.) Aschehoug 1830: Dyngby Hage, D.D. 
Lods 1843: Dyng by Flak. 

3, 7 ro vand yderst. 

315. Søby Rev: (a. 1.) 1740: Sørby Rev, Aschehoug 1830: Søeby 
Rev, D.D. Lods 1843: Søby Rev. 

0,5 ro vand på det lægeste. 

316. Søgrund: (k. 5.) Jens Sørensen 1697: Sougrund, 1740: Sou
grund, Lous 1777: Soegrund, Løwenørn 1816: Søegrund, D. D. 
Lods 1843: Søgrunden. Der må her være tale om et oprindeligt 
Sogrund av jydsk sow; det er vel et øgenavn, der hentyder til 
grundens stærke begroning med tang, som er grisset, jfr. skælds
ordet somikkel og den svenske grund Svineboderne. Paludan siger 
1830: »Svanegrunden og Soegrunden almindeligt kaldet Grun
dene«. 

Tunø er berygtet for sine (fra de vestfor liggende grunde) iland
drevne tangmasser, se Sv. Hagerup-Andersen i Dansk Fyrblad 1. 
oktober 1937. 

Pulle med 0,9 m vand . . 



317. Svanegrund: (i. 5.) 1592: Swanegront, 1618: Swaengront, 
1634: Swanegronden, Johs. Mejer 1659: .Swanegrunden, 1681: 
Swanegront, 1693: Swangront, 1724: Swaa'.negrond, 17 40:' Suand 
Gronden, 1750: Svalgrunden, Lous 1777: Svanegrund, Løwenørn 
1800: Swanegrunden, D. D. Lods 1843: Svane-Grunden. Holberg 
1777 om Samsø: »Af. Fugle falder her Svaner og Vildgæs«, hvor
for navnet må skyldes vilde svaners tilhold. 

På adskillige steder tør (1843). 

318. Hov Røn: (a. 2.) Lous 1777: Hou røn, Aschehoug 1830: 
Hov Røn, D.D. Lods 1~43: Hov Røn. . 

Oversået med store, næsten tørre sten. 
S: 7½ %. 
319. Overgrund: (a. 5.) D. D. Lods 1850: Endelavegrunden, D. 

D. Lods 1866: Overgrunden. Det så sent optagne navn må være 
det gamle mellem fiskerne gængse, hvor forled.et over betyder 
havstokken, strandbredden, som vandet kun går over ved flod 
eller højvande (Steenstrup pag. 101), svarende til tysk ufer og 
hollandsk oever samt nordfrisisk over, aawer og ower (Skau
trup i Sønderjydsk Aarbog 1938 pag. 188). 

1,5 m vand yderst. 
S: 2¼ %, 23 %, 16 %. 
320. Møilegrund: (a. 5.) Paludan 1829: Møllegrunden, D. D. 

Lods 1850: Møllegrunden, D. D. Lods till. 1872: »Møllegrunden er 
nu blevet nøje undersøgt og aflagt i Kaartet«. Navnet av sømær
ket Endelaves vestligste mølle. 

Tør ved lavvande. 

321. Møllevingen:. (l.) Paludan 1829: Møllehagen, D. D. Lods 
1870: Mølleknolden, D. D. Lods till. 1872: Møllevingen, D. D. 
Lods 1893: Møllevingen. Det nuværende navn er et sammenlig
ningsnavn, i<;let det i D. D. Lods 1893 hedder: »for den derved 
dannede Tunge, der kaldes Møllevingen.« Tungen fra Møllegrun
den er opfattet som en vinge til møllen. 

Sandpuller med 0,9 a 1,9 m vand. 

322. Knøsen: (2.) Paludan 1829: Knøsen, D. D. Lods 1850: Knø
sen. Knøs se syst. no. 25. 

1,9 m vand. 

323. Klob Hage: (a. 1.) D.D. Lods 1850: Klobhagen, D.D. Lods 
1893: Klob-Hage: Navn efter Endelaves w.-pynt Kloben, hvis navn 
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egentlig er klub d.v.s. en jordklump (Molbech) og beslægtet med 
det norske klubb, en bjærgpynt, et rundagtigt forbjærg (.Aru,en). 
Færøisk Klubbi: rund forhøjning (Steensen pag. 25). 

3,1 m vand. 

324. Skomagergrund: (n. 5.) Johs. Mejer 1659: Sudegrond, Pa
ludan 1830: Skomagergrunden, D.D. Lods 1843: Skomagergrund. 
Navnet skyldes antagelig en her udlagt søtønde, som har båret 
øgenavnet suderen eller skomageren (suder er det gamle danske 
ord for skomager). Ved Hals Barre lå to søtønder, som enhver 
skipper kendte under navnet skomageren og skrædderen; den sid
ste gav navn til Skrædergrunden (Hugo Matthiesen: Limfjorden 
pag. 76). Svensk »Skomakeren och Skraddaren« er to små klap
per, se Modeer I pag. 35. 

»Skomager er et alminrleligt navn paa svær, kegleformet mærke
tønde eller varpebøje; disse mærkebøjer ... kaldes af den simple 
mand skomagere« (0. D. S.). 

2,2 m vand. 

325. Søndergrund: (e. 5.) Johs. Mejer 1659: Sydergrond, D.D. 
Lods 1843: Søndergrunden. 

4,7 m vand. 

326. Sælgrund: (i. 5.) I Horsens Fjord. D. D. Lods 1893: Sæl
grund. Navnet av disse dyrs tilhold på stedet. 

0,5 m vand. 

327. Ashoved Flak: (a. 3.) Johs. Mejer 1650: Die Knudt (d.v.s. 
Knuden), Paludan 1829: Ashov~ Flakke, D. D. Lods till. 1888: 
Ashoved Flak. 

Den lægestestenpulle med 0,5 ro vand. 

328. Bjørnsknude Rev: (a. 1.) 1650: Stirewoldt, Jobs. Mejer 
1659: Stiirenwoldt, D.D. Lods 1843: Biørnsknude Rev, D.D. Lods 
1893: Bjørnsknude Rev. Mejers betegnelse ka.n sikkert gengives 
ved Styrjevold. Sammenlign den gamle betegnelse for Købmands
sand, løbeno. 29. Jydsk styrje betyder tunfisk, og æ volden yder
ste revle (Feilberg); se artiklen »Tun med Harpun« i Børsen 10. 
juli 1944. »Revler er ikke et for Jyllands Vestkyst særegent Fæno
men, tværtimod findes de paa mange Kyster med Sandstrand, 
selvom det ikke er i saa udpræget Grad som paa Vestkysten.« 



(Kommandør Peter Jensen, 1944). D. D. Lods 1843 har forøvrigt 
ved hertugdømmernes østkyst grunden: Grønne Vold. 

5 m vand ved vageren. 
S: 6 %. 

329. Bjørnsknude Flak: (a. 3.) Paludan 1829: Biørnsknude Flak
ke, D. D. Lods till. 1888: Bjørnsknude Flak, D. D. Lods 1893: 
Bjørnsknude-Flak. 

Pulle med 3,7 m vand. 
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9. Grunde langs sydkanten 

av Kattegat 

330. Æbelø N. W. Rev: (a. 1.) Paludan 1830: Revet ved Æbel-
øens n. w. Huk, D. D. Lods 1843: Øbleø n. w. Flak, D. D. Lods U 
1893: Æbelø n. w. Rev. 

4, 7 m vand ¾ sm fra land. 
331. Agernæs Flak: (a. 3.) Paludan 1830: Middelgrunden, D. 

D. Lods 1843: Middelgrunden, D. D. Lods 1893: Agernæs Flak. 

332. Middelflak: (e. 3.) Mellem Ashoved og Endelave. Paludan 
-1830: den saakaldte Middelgrund, D. D. Lods 1870: Middelflakket, 
D. D. Lods 1893: Middelflak. . 

4,3 m vand. 
333. Lillegrund: (e. 5.) D. D. Lods 1870: Lillegrunden, D. D. 

Lods 1893: Lillegrund. 
5,3 m vand. 
334. Hagen ved Skoven: (a. 1.) Landgrunden ved Odense Gabs 

e. side. Erik Dahlberg 1658: Meskoghøft, Jens Sørensen 1690: Mæ
skov Pynt, Holberg 1777: Midskou. Landgrundens virkelige navn 
er således Medskov Hage, hvor Medskoven er den nu forsvundne 
skov, der tjente til »med« ved indsejling gennem gabet. 

335. Hvide Grund: (h. 5.) I Odense Fjord. D. D. Lods 1893: 
Hvidec.Grund. Av bundens beskaffenhed, hvidt sand. Sammenlign 
Hvidegrund, løbeno. 545 og Hvidegrund, løbeno. 581. 

Lille pulle med 1,5 m vand. 
336. Lillegrund: (e. 5.) Stenrev i forlængelse av landgrunden ud 

for Fyns Hoved. Månsson 1763: Fynske Hoved-Rif, Paludan 1830: 
Lillegrunden, D. D. Lods 1843: Lillegrund, D. D. Lods 1870: Lil
legrund.en. 

1,3 m vand. 

S: 11¼ %, 14%; %, 10 %, 9½ %. 



Kornmandør J. J. PALUDAN, 
(Marineministeriets arkiv). 

337. Paludans Flak: (b. 3.) Flak mellem Samsø og Fyns Ho-
ved. Fundet 1830 av kommandør J. J. Paludan (1781-1856), da 
han var på opmåling med »De to Sødskende«. D. D. Lods 1843: 
Paludans Flak. 

Stenpulle med 5,0 m vand. 

338. Vollerup Rev: (a. 1.) På Sjællandskysten. D. p, Lods 
1893: »Omtrent n. n. w. for Volderup ligger paa Landgrunden en 
4 Fods Stenrøse.« ., 

1,3-1,6 ro vand. 

339. Nekselø Sandflak: (a. 3.) D. D. Lods 1843: Nexelø Rev og 
Jrlak, D. D. Lods 1893: »næsten tørt Sandflak«. 

340 Sejrø S. E. Rev: (a. 1.) Paludan 1829: Seierø S. 0. Rev, D. 
D. Lods 1843: Seierø S. 0. Rev med Spidsen Kolen. »Lige inden for 
Revet ligger der en Grusbanke, der kaldes Kolden, der har været 
»Med« for Grunden, hvoraf Navnet, der udtales Kollen« (Fiskeri
foged Villadsen, Havnsø, 1944). Kold se syst. no. 26. Den dcl av 
revet, der altid er tørt, kaldes Sandrevet, og den første krumning 
kaldes Albuen. (Cand. phil. Rasmus Nielsen, Næstved, 1941). 
Sandrevet benævnes i Sejrøbugten av Fiskerne også Det tørre 
Rev, hvor der drives Jagt på Edderfugle (Fiskerifoged Villadsen, 
Havnsø, 1944). 

341. Tyrisborg: (a.) D.D. Lods 1850: Thynebierg-Stenen, D.D. 
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ALBATROS var søsterskib til det her gengivne »Nautilus<t:. (Die Ka,iserlich 
Deutsche Marine, Leipzig). Billedet venligst fremskaffet af 

Marinens Bibliotek. 

Lods till. 1888: »er fundet en Stenpulle med 7½ Fod Vand, Tyne
berg kaldet«, D. D. Lods 1893: Tyrisborg. Formen Tyrisborg er 
ikke kendt. på Sejrø, men bakken Thynebjærg har været »in.ed« for 
grunden (cand. phil. Rasmus Nielsen, Næstved, 1941). Sammen
lign med Tønneberg Banke, løbeno. 170. 

2,2 m vand. 

342. Aasen: (a.) D.D. Lods 1888: »er fund.et en anden Stenpulle 
med 10 Fod Vand, Aasen kaldet«, D. D. Lods 1893: Aasen. Har 0 1 

navn efter bakken Aasen på Sejrø, som har været »med« for grun-
den (cand. phil. Rasmus Nielsen, Næstved, 1941). 

1,3 m vand. 

343. Sejrø N. W. Rev: (a. 1.) Lous 1769: Bidskiers Øer, D. D. 
Lods 1843: iSeierø Nordvest Rev, D.D. Lods 1893: Sejrø n. w. Rev. 

344. Sejrø Puller: (a. 2.) D. D. Lods 1866. Løse Stenpuller, D. 
D. Lods 1893": Sejrø-Puller. 

6,3 m vand. 

345. Albatros: (c.) D.D. Lods 1893: Albatros. »Et tysk orlogs
fartøj strandede først dær i slutningen av forrige århundrede; min 



far har fortalt mig, at to andre tyske fartøjer hjalp det av grun
den.« (Fyrpasser E. V. Madsen, Odden Havn, 1944). »Albatros 
stødte på »9 Fods Grunden« .i 1882« (Marineministeriet 1944). Om 
tysk »Albatross« kan oplyses, at det var en kanonbåd søsat 1871, 
c. 750 tons, dybg. 3,75 og bestemt til tjeneste i udlandet (sta
tionsskib). Fra 1888 var det opmålingsskib; det blev udrangeret 
1899 ( Orlogskaptajn R. Steen Steensen, 1944). 

2,8 m vand. 

346. Sjællands Rev: (a. 1.) Jens Sørensen 1697: Sjællands Re
vet, Holberg 1777: »Ods Rif, paa nogle Søekaart kaldes det Siæl
lands Rif«, D. D. Lods 1843: Siællands Odde, D. D. Lods 1866: 
Sjællands Rev. 

S: 20 o/o, 30 l)o, 10 %, 27½ %, 17 %, 6 <;f,, 10 %, 3 2/4 %. 
347. Inderrevet: (e. 1.) Paludan 1829: Landrevet, D. D. Lods 

1843: In:lerrevet eller Landrevet, D.D. Lods 1893: Inderrevet. Det 
gamle Landrevet lever stadig mellem fiskerne på Odden (Fyr
passer E. V. Madsen, Odden Havn, 1944). 

348. Mellemrevet: (e. 1.) Paludan 1829: Landrevet, D. D. Lods 
1843: Mellemrevet. Blandt fiskerne på Odden benævnes revet Mid
terrevet (Fyrpasser E. V. Madsen, Odden Havn, 1944). 

2 a 3,4 m vand. 

349. Yderrevet eller Rønnen: (e. 1.) og (2.) Jens Sørensen 1694: 
N-Skagel, Westre-Skagel samt Rønen, 1740: Røne-Schagel, 1750: 
Røne Skage!, D. D. Lods 1843: Yderrevet med Rønnen. Hos Pa
ludan ligger Rønnen udenfor Yderrevet. Navnet Røn(n)e-Skagel 
omfatter både Yderrevet og Rønnen. Gl. dansk skagel betyder 
vognstang, av oldn. skokull: skaft, og er her anvendt som sam
menligningsnavn. Dette karakteristiske navn burde utvivlsomt 
atteroplives: Rønneskagel. Fiskerne kalder grunden i daglig tale 
for Rønnerevet (Fyrpasser E. V. Madsen, Odden Havn, 1944). 
Jfr. Persmark Skagel (nuværende Lilleø Flak) løbeno. 762 og 
Vigsø Skagel (nuværende Vigsø Skal) løbeno. 779. 

Puller med 3,8 a 5,3 m vand. 

350. Skærebæk Rev: (a. 1.) D. D. Lods 1843: Skiærebæk-Rev, 
D. D. Lods 1870: Skærebæk-Rev, D. D. Lods 1890: Skærebæks 
Rev. 

0,9 m vand. 

351. Grønnerevle: (h. 2.) Flak ud for Korshage. Jens Sørensen 



1691: Grønne Revle samt langs Kysten Lille Sand, Stub 1792: 
Grønne Revle, Løwenørn 1816: Grønne Revle, D. D. Lods 1843: 
Grønne-Revle. Har navn av, at vandet lyser grønt over det flade 
sandflak. Ved østkysten av hertugdømmerne ligger Grønne Vold 
(se D. D. Lods 1843 pag. 264). Om lysforholdene i Isefjordens 
vandmasser se E. Steemann Nielsen: Havets Planteverden 1944 
pag. 19, hvor det oplyses, at 1 o/c av det blå og røde lys er påvist i 
5 m dybde, mens 1 % av det grønne lys er paavist i 7 m dybde. 

De små puller n. for Grønne Revle benævnedes 1691 av Jens Sø
rensen Steenklaser. Navnet, der burde avlægges i søkortet i for
men Stenklaserne, er sammensat med klase: klynge og svarer til 
norsk klase, islandsk klasi. 0. D. S. tolker klas ved lille bunke, 
klat av noget. \.J 

Puller med 2,2 m vand. 
S: 20 %. 

352. Torup Flak: (a. 3.) Flak udfor Liseleje. D. D. Lods 1843: 
Revle, D. D. Lods 1893: Torup-Flak. Navn efter kirkebyen Torup 
w. n. w. for Frederiksværk. 

5,3-7 m vand. 

353. Bagerovnen: (1.) Udfor Raageleje. D. D. Lods 1843: Ru
steens-Rev, D. D. Lods 1870: Rustens-Rev, D. D. Lods 1893: »en 
lille 16 Fods Stengrund Bagerovnen« (tilføjelse med rødt blæk 
fra 1895 el. 96). Av hvilken årsag navnet Rustenrev er ændret i u 
1890'erne til Bagerovnen er ukendt, men da der i forvejen er en 
Bagerovn i Isefjorden, se løbeno. 375, hvormed grunden kan for
vexles, vilde det nok være hensigtsmæssigt at atteroplive det 
gamle navn. Ru i Rusten betyder på jydsk fylde, optage meget 
rum (Molbech Dia.leet) eller vise sig stor mod horizonten (Feil
berg), så navnet skyldes stenens anseelige størrelse. 

5 m vand. 

354. Korevle: (o. 1.) Stub 1791: Koe Revlen, D. D. Lods 1843: 
Korevlen, 1847: Koerevlen, D.D. Lods 1870: Korevlen. Ko el. Koe 
er det samme ord, som indgår i jydsk kofisk: musling (Feilbergs 
till.) Muslingen kaldes ko:fisk, fordi den danner en forhøjning på 
havbunden; ko betyder i norsk dialekt rundagtig el. avstumpet 
top, forhøjning, pukkel (Aasen), og svensk kuf betyder ryg (Ihre), 

alle åv det oldn. kufr: fremstående top øverst på noget (JollfiSOil). 



Se syst. no. 75. Sammenlign Kogrunden, løbeno. 789 og Kogrun 
den i Øresund. 

Under 2 m vand. 

355. Lynæs Sand: (a. 4.) Jens Sørensen 1691: Lydens Sand.rev, 
Stub 1791: Lyenæs Sand, D. D. Lods 1843: Lyenæs-Sand, D. D. 
Lods 1870: Lynæs Sand. Forledets ly( altså næsset, hvor skibene 
søger ly) kunde kun forudsættes, hvis y var den gamle udtale, 
idet dette ord ikke har yw på dansk (D. Stedn. no. 2 pag. 96). Ved 
Bisserup overfor Glænø ligger et Kalnæs (svarende til et svensk 
Kallanas og et Ropsten), som tilhører den navnegruppe, som Mo
deer betegner varskonavne. Kan Lynæs være et gammelt Lydnæs, 
hvorfra der gaves signal til færgebåden? 

2--4 m vand. 

356. Storesand: (e. 4.) Jens Sørensen 1691: Storesand, Stub 
1791: Stor Sanden, 1832: Storsand, D.D. Lods 1843: Stor--Sanden, 
D .D; Lo:ls 1893: Store-Sand. Denne grunds navn var modsætning 
til Lille Sand, der tidligere betegnede en del av Grønne Revle, lø
beno. · 351. 0. D. S. har et citat, hvori forekommer »Klamperne 
ved Rørvig«. - »Den grund, vi forstår ved Klampen, er en sand
revle, som ligger mellem Skansehagen og Hundested ved indsej
lingen til Isefjord« (havnefoged L. E. Nielsen, Rørvig 1945). 

2,5 m -:and. 

357. Tærskelen: (3.) Stub 1791: Tærskelen, D. D. Lods 1850: 
Tærskelen, D. D. Lods 1870: Tærskelen. Fællesnavn for grunde, 
der ligger tværs over et sejlløb, og vel sammenligningsnavn, jfr. 
dørtærskel, Se syst. no. 40. 

2,5 m vand på det lægeste. 

358. Middelgrund: (e. 5.) Jens Sørensen 1691: Middelgrund, 
Stub 1791: Meel Grunden, D. D. Lods 1843: Middelgrunden, 1890: 
Middelgrund med s. e.-hagen kaldet Trind Sand. Sammenlign 
Trinden, løbeno. 24. 

0,!3 m vand. 

359. Avesand: (o. 4.) Johs. Mejer 1647: Uwsandt, Stub 1791: 
Ave Sand, D.D. Lods 1843: Ave-Sand. Dybden og strømforholdene 
henleder tanken på det norske dialektord ave, der betyder grundt 
vandstade eller vandhvirvel, bagstrøm og på det svenske ave: 
holme eller ø ved en å (Aasen og Ihre), idet ordet også er kendt 
fra hertugdømmerne, på hvis vestside to småløb hedder SUderaue 
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og Norderaue samt Kruckaue (se D. D. Lods 1843 pag. 318 og 
355). Navnet må her betyde sandet med grundt vand, se iøvrigt 
D. Stedn. no. 4 pag. 169 under Aubæk. 

På stedet er den folkeetymologiske forklaring, at navnet er fra 
den katolske tid, da fiskerne blev liggende ved grunden for at høre 
avesangen inde fra Rørvig (Kay Larsen, 1941). 

1,2 m vand. .-· 

360. Knæet: (1.) Stub 1791: Indre og Ydre Knæe, D. D. Lods 
1843: Ydre Knæ og Indre Knæ, D. D. Lods 1893: Knæet. Knæ 
betyder noget, som er bøjet i en huk (Molbech), se syst. no. 3._Al
mindeligt appellativ, se således Knæet ved Læsø, løbeno. 162, { 
Kastrup Knæ, løbeno. 470, og Knæet i Præstø Fjord. 

1,2 m: vand. 

361. Tolken: (3.) Jens Sørensen 1691: Tolken, Tolcken, Stub 
1791: Tolken, D.D. Lods 1843: Tolken. Oftere anvendt fællesnavn 
med betydningen riflede sandgrunde, der ligger tværs over et 
svælg, se syst. no. 41. 

1,2 m vand på det lægeste. 

362. Hanrevle: (a. 1.) Stub 1791: Hann-Revlen, D. D. Lods 
1843: Han-Revlen, 1847: Hann-Revlen, D.D. Lods 1843: Han-Rev
len. Navnet betyder hjømerevlen efter Oisherred e.-lige hjørne. 
Jydsk har flertalsformen hanner for hjørne og entalsformen hån 
(F-eilberg). 

0,3 m vand på det lægeste. 

363. Alholm Rev: (a. 1.) Jens Sørensen 1691: Alholm Grund, 
D. D. Lods 1843: Alholm Rev. 

2,5 m vand på det lægeste. 

364. Sælholm: (i. 2.) Jens Sørensen 1691: Sielholmen, 1890: Sæl
holm, D. D. Lods 1893: Sælholmen. Der er skudt massevis av sæ
ler dær lige op til vore dage (Fiskerne Peter og Hans M. Ander
sen, Holbæk, 1944). 

Tør ved lavvande. 

365. Kyndby Rev: (a. 1.) Jens Sørensen 1691: Kynby Rev, D. 
D. Lods 1850: Kundby Steen Rev, D.D. Lods 1893: Kyndby Rev. 

0,6 m vand. 

366. Næsby Rev: (a. ·1.) ved Orø. Jens Sørensen 1691: Ohrenæs, 
D.D. Lods 1843: Næsby Rev, 1875: Næsby Rev. 

0,6 m vand. 

SI 0 



367. Barrehoved Rev: (a. 1.) ved Orø. 1890: Borehoved Rev. 
0,3 m vand. 

368. Lysegrund: (h. 5.) Udfor indløbet til Lammefjorden. 1890: 
Lysegrund. Navnet av bundens farveskær. (Fiskerne Peter og 
Hans M. Andersen, Holbæk, 1944). 

3, 1 m vand på det lægeste. 

369. Østergrund: (e. 5.) I Jægerspris Bugt. 1890: Østergrund. 
2,5 m vand. 

370. Skinkelmæren: (o. 1.) Sandgrund ved Orø. Jens Sørensen 
1691: Skinkemer, 1740: Skinkerev, D. D. Lods 1843: Skinkelmæ
ren. Forled av grundens form som en skinke; den n.-lige del av 
grunden kaldes endnu lokalt Laaret (Fisker Severin Hansen, Høl
kerup, indberetning til Stednavneudvalget, 1926), men også Skin
ken (Havnefoged C. Mortensen, Holbæk 1944). Skinkel er en for
tyskning, måhænde påvirket av ridesportens skinkel (Schinkel), 
der egentlig -betyder lår, men særlig rytterens ben fra knæet ned
efter (skanken). Jfr. Svelmø Laargrund, løbeno. 689, og Lange
laar, løbeno. 692. Efterledet er det samme som Mæren, grund ved 
kysten udenfor Bovense midtvands mellem Kerteminde og Knuds
hoved (fisker Jørgen Ernst, Dosseringen 12, Kerteminde, indb. 
til Stednavneudvalget 1926), og har muligvis forbindelse med oldn. 
marrein: havstok, som er bevaret i norsk mærrein: skråning ved 
strandbredden (Aasen); i Hvide Mær, løbeno. 903 er mær dog: 
hest. 

0,6 m vand. 

371. Hønsehalsen: (l.) Jens Sørensen 1691: Hønsehalsen, D. D. 
Lods 1843: Hønsehalsen. Grunden har sa.m..--ne navn som landha
gen, der har form som en hønæhals, hvormed den er sammen
lignet (Fiskerne Peter og Hans M. Andersen, Holbæk, 1944). Sam
menlign med Storkehalsen i Limfjorden, løbeno. 125. 

0,9 m vand. 

372. Forklædet: (g.) 1875: Forklædet, 1890: Forklædet, D. D. 
Lods 1893: Forklædet. Det er de gamle Orøfiskere, som har givet 
grunden navn efter bunden, som er blød mudder og ler (klæg), 
således at navnet var Forklæget, d.v.s. klæget foran strandbred
den (Fiskerne Peter og Hans M. Andersen, Holbæk, 1944). Se 
interview i Holbæk Amtstidende 9. august 1944: »Marsvinene gav 
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Isefjorden Navn«, sidste stykke. Forland betegner landet, som 
ligger udenfor digerne (Ska.utrup i Sønderjydsk Aarbog 1938 pag. 
182). 

0,9 m vand. 

373. Skallehage: (i. 1.) 1890: Skallehage, D. D. Lods 1893: Skal
lehage. Forled av skalle i betydningen østers- og muslingeskaller, 
som hele grunden og oplandet bag ved er opfyldt av (Fisker. 
Peter og Hans M. Andersen, Holbæk, 1944). 

374. TeglgruruJ: (g. 5.) Jens Sørensen 1691: Teglhagen, 1880: 
Teglgrund, D. D. Lods 1893: Teglgrund. Navnet efter de mange 
teglsten, som ligger ude på spi~n av grunden, og som skal hir 
røre fra en gammel stranding, da der blev overbord.kastet av laa
ningen, der bestod av teglsten. (Fiskerne Peter og Hans M. An
dersen, Holbæk, 1944). 

0, 9 m vand. 

375. Bageromien: (I.) 1890: Bagerovnen. D. D. Lods 1893: Ba
gerovnen. Sammenligningsnavn, også anvendt om Rustensrevet, 
se løbeno. 353, samt på en stengrund ved Bornholm, løbeno. 887, 
såvelsom på en sten i den svenske skærgård. Navnet; av en mægtig 
sten på grunden, som har form som en av de gamle kuplede bager
ovne på landet. (Dr. tech. H. H. Blache, Kbhvn., 1941). 

0,3 m vand. 
376. Orø S. W. Pulle: (a. 2.) 1890: Ourø s. v. Pulle, D. D. Lods 

1893: Ourø s. v. Pulle. 
1,7 m vand på det lægeste. 

377. Dronningedyssfm: (b. 2.) Jens Sørensen 1691: Dronninge 
Dysen, D. D. Lods 1843: Dronningedyssen. Orøfiskerne knytter 
Dronning Margrethes navn til grunden, fordi sagnet lader hendr 
have forbindelse med Orø; av samme grund er Orøfærgen døbt 
:)Margrethe«. (Fiskerne Peter og- Hans M. Andersen, Holbæk, 
1944). Holberg 1777: »Steenburg (på Orø) hvor man seer Levnin
ger af gamle Mure som skal have været Dronning Margrethes 
Lystslot«. Efterledet dysse betegner en forhøjning av jord elle1 
sten (Molbech) og sigter til en lille pulle på grunden med kun 0,6 
m vand, som er tør ved lavvande. 

2,8 m vand. 
S: 3 ½ %. 
378. Gøjerev: (i. 1.) 1890: Gøjerev, D. D. Lods 1893: Gøjerev. 

Sælhundenes gøen på grunden er årsag til navnet, idet grunden 
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er oversået med store, tørre sten, hvorpå sælerne ligger (Fiskerne 
Peter og Hans M. Andersen, Holbæk, 1944). Jydsk gyjin: gøen 
(Feilberg), norsk gøy: at gø (Aasen.), av oldn. geyja. 

Pulle med 0,9 m vand. 

379. Vibehage: (i. 1.) 1890: Vibehage. Navn efter vibernes til
hold <lær. 

2,8 m vand. 

380. Rønnen: (2.) I Nykøbing Bugt. Stub 1791: Rønnen, D. D. 
Lods 1850: Rønnen, 1890: Rønnen. Se syst. no. 30. 

0,3 m vand. 

381. Ringholm Hage: (a. 1.) Jens Sørensen 1691: Ringholmen, 
Stub 1791: Ringholmen Flakke, 1875: Slettenebbe, 1890: St. 
Ringholm. Navn efter den gamle ø Ringholm. Slettenebbe dækker 
landgrunden lidt norden for næbet ved Sletten (i land). 

0,9 m vand. 

382. Egenæs Hage: (a. 1.) I Lammefjorden. D. D. Lods 1843: 
Egenæs Hage. 

0,3 m vand på det lægeste. 

383. Rønnen: (2.) I Lammefjorden. 1890: Rønnen, D. D. Lods 
1893: Rønnen. Se syst. no. 30. 

384. Avdebo Hage: (a. 1.) 1890: Avdebo Hage, D.D. Lods 1893: 
Avdebo-Hage. 

Tør ved lavvande. 

385. Kisserup Hage: (a. 1.) D. D. Lods 1843: Kidserup Hage, 
1875: Kisserup Hage, D.D. Lods 1893: Kisserup-Hage. 

0,6 m vand. 

386. Svovlsbjærg Hage: (a. 1.) Udfor Svovlsbjærg, som Jens Sø
n::'!l~':'!l 1691 kaldte Tudsenæs Pynt. D. D. Lods 1893: Svovlsbjerg
Hage. 

1,2 m vand på det lægeste. 

387. Lammeholmene: (i. 2.) I den nu udtørrede del av Latnme
fjorden. Vald J ordb.: Lambø, Holberg 1777: »Lammeholmene eller 
Lamøe ere fem«. Lammene blev vel drevet over ved Faarevejle, 
således at disse stednavne tilligemed Lammefjorden peger hen på 
oplandets fåreavl. 

388. Kirsebærhage: (k. 1.) Jens Sørensen 1691: Keseberholmen, 
D. D. Lods 1843: Kirsebærhagen. Hagen opkaldt efter en tidli~re 
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holm, hvor der i gamle dage voxede vilde kirsebær, som fuglene 
, havde sået (fuglebær); tISkerne Peter og Hans M. Andersen, Hol-

bæk, 1944. 
Tør ved lavvande. 

389. Sandhagen: (g. 1.) 1890: Sandhagen. Bunden er sand. 
Tør ved lavvande. 

390. Rønnen: (2.) I Holbæk Fjord. Jens Sørensen 1691: Røn, 
1875: Rønnen, D.D. Lods 1893: Rønnen. Se syst. no. 30. 

391. Langeshage: (b. 1.) Langes Hage, D. D. Lods 1893: Lan
ges-Hage. Et personnavn skal ligge til grund for navnet, men i 
hvilken forbindelse vides ikke. (Fiskerne Peter og Hans M. Ander
sen, Holbæk, 1944). 

1,3 m vand. 

392. Graahage: (h. 1.) I Roskilde Fjord. 1890: Graahage. 
0,3 m vand. 

393. Langelse Hage: (a. 1.) 1890: Langoleshage, D. D. Lods 
1893: Langelse-Hage. Av stednavnet i land. 

0,3 m vand. 

394. Grundeshage: (a. 1.) 1875: Grundeshage. Navnet opfattes 
omtydet som den grundede hage, men dette er en forvanskning 
av Grønnæsse, udfor hvilken (-gård og -skov) grunden ligger. 
Grønnæsse er et gammelt Grytenæs (D. Stedn. no. 2 pag. 95), 
hvor forledet er oldn. grj6t: sten, grus, se Grydesten, løbeno. 678. 

0,9-1,5 m vand. 

395. Jydegrund: (b. 5.) 1890: Jydegrund. Navnet fra 1850'erne, 
da jyderne løb ned i Roskildefjord og fiskede dær; Jydegrund·var 
den første fiskeplads, de fiskede ved. (Fisker, folketingsmand Chr. 
Ludvigsen, Jyllinge, 1941). 

Puller med 1,6 og 1,8 m vand. 

396. Kirkegrund: (a. 5.) 1875: Kirkehage, 1890: Kirkegrund. Er 
landløs, hvorfor hage er ændret til grund. En kirke har være~ 
>med« for grunden. 

1,8 m vand på det lægeste. 

397. Espens Grund: (b. 5.) 1890: Espensgrund, D.D. Lods 1893: 
Espens-Grund. Navnet efter en fisker, der fiskede dær, eller kan 
hænde efter et aspe- eller poppeltræ; ældre dansk esp. 

1,5 m vand. 
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398. Store Tørve-Grund: (e. 2.) 1875: Store Tørvegrund, D. D. 
Lods 1893: Store-Tørvegrund. Sammenlign Lunddals tørven og 
Katbjergtørven i Mariagerfjord, løbeno. 230/31; tørv i samme be
tydning som oldn. torf: grønsvær, se syst. no. 35. 

2,2 m vand på det lægeste. 

399. Lille Tørve-Grund: (e. 2.) 1875: Lille Tørvegrund, D. D. 
Lods 1893: Lille-Tørvegrund. Se foranstående, løbeno. 398. 

2,5 m vand på det lægeste. 

400. Teglgaards-Hage: (a. 1.) 1890: Teglgaardshage, D. D. 
Lods 1893: Teglgaards Hage. Navn efter teglværket på Hornsher
reds n. e. side. 

2,2 m vand på det lægeste. 

401. Ølsted-Grund: (a. 5.) Udfor Ølsted. 1890: Ølsted Grund, D. 
D. Lods 1893: Ølsted-Grund. 

3,1 m vand. 

402. Dyrnæs Hage: (a. 1.) 1875: Dyrerues Hage, D. D. Lods 
1893: Dyrnæss-Hage. 

0,3 m viand.. 
403. Ølsted Hage: (a. 1.) 1890: Ølsted-Hage. D. D. Lods 1893: 

Ølsted~Hage. 
0,9 m :vand. 

404. Jorden: (2.) 1890: Jorden, D. D. Lods 1925: Jorden. Nav
net bruges oftere om grunde, der delvis ligger oven vande og er 
stærkt begroet. Sammenlign grundene i Vadehavet: Havmands
jord, løbeno. 10, Næssø-Jord, løbeno. 30 og i Roskildefjord: Døde
jord, løbeno. 419 og Kragejord, løbeno. 431. Se syst. no. 18. 

3,1-3,5 m vand. 

405. Enelev Rev: (a. 1.) 1875: Enelevs Rev. 

406. Hatten: (g.) 1813: Hatten. Navnet er ordet hæt d.v.s. et 
hold- på bunden. S. for Nyord ligger der en grund Hætten. Sam
menlign Hatterrevet, løbeno. 268 og Jernhatten, løbeno. 436. 

1,8 m vand. 

407. Hesten: (1.) 1813: Hesten. Navnet anvendes om spærrende 
grunde, der går ud i farvandet som en bom, se under Hestehagen i 
Limfjorden, løbeno. 135. 

2,5--3,1 m vand. 

408. Kalvø Rev: (a. 1.) 1890: Kalvø Rev. 
0,3-3,1 m vand. 

153 



409. Kildegrund: (o. 5.) 1813: Kildegrunden, 1875: Kildegrund. 
Navnet er antagelig oprindelig Kilegrunden. Jydsk kil betyder dyb 
i havbunden (Feilberg) og er anv::mdt som stednavn i Kilen, der 
ved en smal dæmning er adskilt fra Struer Bugt. Dette stednavn 
falder sammen med betydningen av norsk kil: en smal bugt eller 
vig, som strækker sig ind i landet (Aasen). Sml. Keldsand, løbe
no. 20. 

1,2 m vand. 
410. Torslev Hage: (a. 1.) 1813: Torslev-Hage,· 1890: Torslev 

Hage. Navn efter Tørslev i Horns Herred. 
0,3 m vand. 
411. Væver-Grund: (b. 5.) 1890: Væver Grund. Manden, son1 of

test fiskede på grunden, var tillige væver, hvorav navnet. Manden 
boede i et lille hus på Sjællandssiden i Snogstrup sogn (Fisker, 
folketingsmand Chr. Ludvigsen, Jyllinge, 1941). Det gik så småt 
med fiskeriet i Isefjorden i nogle år, til endelig to dygtige og virk
somme fiskere fra Lynæs bidrog til fiskeriets opkomst og ud
vikling. Disse to mænd var Hans Nielsen Væver og Niels Hansen 
Knap. En broder til Hans Væver hed Ole Væver og var medpart i 
6 bundgarn, en tredje broder hed Peter Væver og var medejer av 
en del ruser. (Se Tidsskrift for Fiskeri 1872 pag. 156, 163, 169). 
Det må antages, at det snarere er et av denne fiskerfamilies med
lemmer, som er opkaldt i grunden efter dær stående bundgarn el
ler ruser. 

0,6 m vand. 
412. Jonas Grund: (b. 5.) 1813: Jonas's Grund, 1890: Jonas 

Grund. Menes at have navn efter en fisker, som fiskede på .grun
den i mange år. (Fisker, folketingsmand Chr. Ludvigsen, Jyllin
ge, 1941). 

0,3-0,9 m vand. 
413. Hammerhage: (a. 1.) Udfor Hammerbakke. 1890: Hammer 

Hage. 
3,1 m vand. 
414. Mølle-Grund: (a. 5.) 1890: Mølle Grund. En mølle har væ

ret »med« for grunden. 
1,5 m vand. 

415. Torp-Grund: (a. 5.) Udfor Torpe. 1813: Torp Grund, 1875: 
Torpgrund. Har navn efter Torpegaard i Horns Herred. 

0,3 m vand. 



416. Kollen: (2.) 1890: Kollen. Fællesnavn for rundagtige, av
stumpede grunde, se syst. no. 26, Kold, Jfr. Kolen, løbeno. 340. 

2,8 m vand. 
417. Horse Hage: (a. 1.) 1813: Horsehagen, 1890: Horse Hage. 

Navnet formentlig av, at der har græsset heste inde på hagen; 
hors: hest: Se dog Horspanden, løbeno. 114. 

·o,3-1,2 m vand. 

418. Nørrejyde: (b.) 1813: Nørre-Jyde, 1890: N.-Jyde. Her er 
vel en nørrejyde engang grundstødt med sit fa..rtøj. Jyderne kom 
først på fiskeri i fjorden i 1850'erne, se under Jydegrund, løbe
no :395. · 

1,5 m vand. 

419. Døde-Jord: (g. 2.) 1890: Dødejord. Forled betegner bund
arten, som er sand blandet med »død«, sejg jord (Fisker, folke
tingsmand Chr. Ludvigsen, Jyllinge, 1941), efterled se under Jor
den, løbeno. 404. 

0,9 m vand. 

420. Øst by Flak: (a.. 3.) Udfor Østby. 1890: Østby Flak. 
0,9 m vand.· 

421. Flensgrund: (o. 5.) 1850: Flensgrunde. Hele samlingen av 
grunde her kaldes lokalt Flænget med en plet midt i med dybt 
vand kaldet Gadekæret (Fisker, folketingsmand Chr. Ludvigsen, 
Jyllinge, 1941), hvorfor navnet må være Flængsgrund. Det drejer 
sig om to spidse grunde, som er flænget fra hinanden i to flene. 
Holberg 1777: »Dette farlige Skagerif gaar ud i Søen med to Fle
ne«. Flen betyder spids, tunge ligesom i Flenø. (Se D. Stedn. no. 2 
pag. 150). 

Pulle med 1,8 m vand. 

422. Kalk-Grund: (g. 5.) Kalkgrunden, 1890: Kalkgrund. Navn 
av bundens beskaffenhed. 

0,6 m vand. 

423. Strudshage: (o. 1.). 1890: Strudshage. Forled av strud, 
»ende«, jfr. stfllden på de middelalderlige hætter. Ordet er beva
ret i dialektverbet strude, »strutte, stritte frem«. (Molbech Dia
lect). 

1,2 m vand.· 

424. Kirkegrund: (a. 5.) 1890: Kirkegrund, D. D. Lods 1893: 
Kirkegrund. Sejlløbet, der førte fri av grunden, var tidligere i lin-
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jen kirkeruinen på Eskildsø - Roskilde domkirke, hvorav nav
net. 

0,6 m vand. 

425. Hveden: (g.) 1890: Hveden. Stenene på grunden, hvorpå 
fiskerne har fået deres garn ødelagt, er blevet kaldt hvedder eller 
hvedsteen (Molbech Dialect), hvilket betyder hvæssesten, skarpe 
sten. Sammenlign Hvidestenshage, løbeno. 76. 

0,6 m vand. 

426. Blak: (1.) 1813: Blakkeholm, 1890: Blak. Betegnelsen er 
et fællesnavn for enligt liggende sten, se under stenen Blak, lø
beno. 248. 

427. Raage: (o.) 1890: Raage. Ikke korrekt avlagt på søkortet, 
dens beliggenhed er nærmere inde i Væreholmsbugten (indberet
ning til Stednavneudvalget 1926 fra folketingsmand Chr. Ludvig
sen, Jyllinge). 

Navnet Raage eller roge betyder en dynge, bunke, liden høj 
(Molbech Dialect). Det er det samme ord, soril··indgår i Raageleje, 
se D. Stedn. no. 1 pag. 76. 

1,5 m vand. 

428. Sælklemmerne: (i 2.) Jens Sørensen 1691: Halmtyvene, 
1813: Sælklemmerne, Nordre Sælklemme og Søndre Sælklemme, 
1890: Sælklemmerne. Navnet betyder stenklammer, hvorpå sæ
lerne har tilhold, se forklaringen under Klummerbo, løbeno. 282. 
Grunden har været sammenstillet med Klemmen, eng mellem to 
skove ved Basnæs, og tolket som klemme: snevert, indelukket 
sted (Annaler pag. 217), men beliggenheden støtter ikke denne 
antagelse. Halmtyvene betyder halmtvegene d.v.s. de prikker, der 
har stået ved grunden. 

Tørre sten. 

429. Vestre-Tue: (e. 2.) 1813: Thue, 1875: Thue, 1890: Tue, 
1926: Thuen. Betegnelsen Thue er anvendt andetsteds, se bl. a. 
Romsø Tue, løbeno. 519, og betyder en liden forhøjning, se syst 
no. 34. 

1,8 m vand. 

430. Vedelev Flade: (a. 3.) Udfor Vedlev. 1813: Fladen, 1890: 
Vedelevflade. Sammenlign grunden Fladen, løbeno. 442, se syst. 
no. 37. 
L5 -m vand. 



En brisling-harke. (Se grund no. 434), 

431. Krogjord: (e. 2.) 1813: Krogjorden, 1890: Krog Jord. Grun
dens form har givet anledning til navnet, idet den er bøjet, kro
get omtrent som en hestesko; efterled jord, se syst. no. 18. 

Med tør sten. 

432. N.-Haar og S.-Haar: (g.) 1813: Nørre Haar og Søndre 
Haar, 1890: N. Haar og S. Haar. Der er ingen anden forklaring 
på oprindelsen av navnet end, at bunden er hård. (Fisker, folke
tingsmand Chr. Ludvigsen, Jyllinge, 1941). Det vilde passe med 
jydsk har: jordbund, som består av grus og sten (Molbech Dia
lect, under Harbo); se under grunden Harejorden, løbeno. 784, 
men svensk dialekts hår har en speciel betydning: et litet skjår, 
istengrund, som er jamt med vattnbrynen« (Ihre), som må antages 
netop at være betydningen også i de danske stednavne med hå.r. 

1,2 m vand. 

433. Vedelev Hage: (a. 1.) 1890: Vedelev Hage. 
4,3 m vand. 

434. Barken: (o.) 181$: Harken, 1890: Harken. Navnet er lige
som Stangen ved Limfjorden (se løbeno. 221) en hentydning til 
ålestangeriet på stedet. En harke er en jernkam på en lang stang, 
hvormed fiskerne stanger ål (Dansk ordbog 1802), Feilberg kal
der den »et riveform, et redskab med skarpe tænder til at hugge 
ål med«. Fisker Hans M. Andersen, Holbæk, forklarer, at harken 
er en ålekam - ikke et lyster - som kæmmer tangen for ål: der 
hugges eller stanges ikke med den; brugen av harken er nu for
budt. Landgrunden ved Aalholm Hestehave har også navnet Har
ken, løbeno. 858. 

2,2 m vand. 
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435. Tugholt: ( o. 2.) 1813: Tukkold, 1890. Tugholt. Forled an
tagelig toger: fiskenet (Molbech Dialect) av oldn. tog: snor, fi
skesnor. Efterled er kold, se under Kollen foran, løbeno. 416 og 
sml. Simensrev, løbeno. 204. 

0,3 m vand. 

436. Jernhatten: (g.) 1813: Jernhetten, 1890: Jernhatten. Hæt 
er fiskernes betegnelse for et hold i bunden. Holdet har enten væ
ret et jernanker eller en jernlast. Se iøvrigt Hatterrevet, løbeno. 
268 og Hatten, løbeno. 406. 

0,9 m vand. 

437. Kirkejord: (a. 2.) 1813: Kirkejordet, 1890: Kirkejord. For
led av en kirke, som har tjent som »med«, efterled se foran under 
Jorden, løbeno. 404 og syst. no. 18. 

1,2 m vand. 

438. Musen: (g.) 1813: Musen og Store Fredagsjord, 1890: Mu
sen. Molbech har mus og mos som synonymer og anfører, at det 
er tysk, men allerede brugt i dansk i 1500 tallet i betydningen væl
ling. Det tyske mus eller muss betyder mos, kompot, grød, væl
ling. Det er tydeligt grundens beskaffenhed som en •grød av dynd, 
der er årsag til navnet, på samme vis som Mosvig i Lillebælt har 
navn efter bundens mudder med tang. Grunden opfattedes 1813 
som to lokaliteter, hvoraf den anden kaldtes Store Fredagsjord. 
På denne har fiskeriet vel været skænket til den katolske kirke 
til avholdelse av en messe langfredag ligesom Langfredagsagre 
for en langfredagspræken (Skautrup I pag. 302). Jord, se syst. 
no. 18. 

1,2 m vand. 

439. Hals Hage: (a. 1.) 1890: Hals Hage. Hals se syst. no. 68. 
0,3 m vand. 



1 O. Grunde i Kattegats østrende 

440. Kummelbanke: (i. 6.) Johs. Mejer 1650: Comall Ryff, 
Kornel! Ryff, Løwenørn 1800: Hnroroelbanke, Aschehoug 1832: 
Kurnmelbankeri, D. D. Lods 1843: Kummelbank, D. D. Lods 
1870: Kummelbanken, D. D. Lods 1893: Kummel-Banke. 
Navnet hidrører fra kummelfisken, kulmulen, som toges her 
i august maaned av svenske fiskere (oplyst i D. D. Lods 1843 
pag. 88, tiltrådt av Otterstrøm II pag. 32). Kulmulen er en torske,. 
art (merluccius vulgaris), som svenskerne kalder kummeln. Steen
strups henvisning til kuml: gravmæle, gravminde (pag. 97) er 
naturligvis udelukket på denne vanddybde; det svenske kum
nrel, kumbel i .betydningen »vagvisare i sjon« (Ihre) lr..a.n heller 
fr..ke komme på tale, da banken ikke har været avmærket, d:a nav
net første gang nævnes, og overhovedet ikke behøver avmærk
n:ng av hensyn til skibsfarten. Den oprindelige rapport om Kum
me!- eller torskefiskeriet er sikkert Jens J. Heins dateret Fyhr
skibet Trindelen 3. July 1~33: »Norden for mig (ved Kummel
banke) laa 26 svenske Fiskerbaade i ca. 1700 Alens Afstand fra. 
mig, som fiskede en Mængde af de saakaldte Kummelfisk« (Ob
servations-Protocol no. 5, pag. 73, søkortarkivet). 

23 m vand. 

441. Bøckers Banke: (b. 6.) Johs. Mejer 1650: Slykhull, Schlyk
hoell, D.D. Lods 1866: Backers Banke, D.D. Lods 1893: Bøckers
Barike. Grunden er opkaldt efter kontreadmiral Mathæus Bar
tholomæus Bøcker (1811-1866), som fandt den på sit opmålings
togt 1857 som chef for orlogsskibet »Hekla« (D. Bio. Lex.). Bun
den består av slik og blåler på den n. og e. side av grunden, som 
selv har sand og grus. Det gamle navn Slikhøl går på fiskehøllet 
ved siden av Bøckers Banke. Hol, syst. no. 72. Sml. Bøckers Grund 
løbeno. 872. 

20 m vand. 
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Kontreadmiral M. B. BØOKER. 
( Marineministeriets arkiv). 

442. Fladen: (3.) Jens Sørensen 1703: :Fladen, Løwenørn 1800: 
Fladen, D. D. Lods 1843: Fladen. »Banken er belagt med små, røde, 
flade sten, ofte lig fliser av mursteen« (Løwenørns beskrivelse 
over Kattegat 1805, pag. 36). Navnet er havbundsbetegnende li
gesom det jydske flade er terrænbetegnende: fladt sted på mar
ken (Feilberg). Jfr. Holmefladen, løbeno. 198. Grunden er også 
i de engelske kort fra førstningen av 1800 tallet benævnet Red 
Ground. »Fladen or Red Ground ... examined on the 2nd and 3rd 
May 1810 by the masters of His Majesty's ships Dictator, Ganges, 
Plantagen-et and Vanguard« (J. W. Norie: Piloting Directions for 
the Kattegat and Baltic, London 1840). 

6,5 m vand på det lægeste. 
443. Groves Flak: (b. 3.) D. D. Lods 1850: Groves Flak, D. D. 

Lods 1893: Grove-Flak. Opkaldt efter orlogskaptajn, senere ma
rineminister Hans Herman Steffen Grove (1814-1866), som i 
1841 var på opmåling i Kattegat og fandt grunden. 

Laveste dybde 13 m. 

444. Lille Middelgrund: (e. 5.) Johs. Mejer 1650: Trangrun
den, D. D. Lo::ls 1843: Lille Middelgrund. Løwenørn har i Katte
gats Beskrivelse 1805 III udg. pag. 29: Lille Middel-Grund, i ud
gaven 1816: Lille-Middelgrund. Udg. 1805 oplyser: »I Kattegattet 
har Captain Harboe, hvis undersøgelser man fornemmelig skylder 
de kundskaber man haver derom, givet navn til adskillige banker.« 
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Marineminister H. H. S. GROVE. 
( Marineministeriets arkiv). 

Harboe var på opmåling dær 1791 og de grunde, han har navngivet, 
er: Lille- og Store-Middelgrund, Røde Banke og Sanden. I 1816 
udg. skriver Løwenørn pag. 35 i en fodnote: »Store- og Lille-Mid
delgrund er egentlig banker, men udgiveren har ikke troet sig be
rettiget til at forandre de dem engang givne navne. Ved banke 
skulde efter sprogets rigtige udtryk forstås sådanne forhøininger, 
på havets grund, ofte av meget vidtløftig udstrækning, hvor der 
vel er mindre dyb end rundt omkring, men hvor skibe under alle 
omstændigheder kunne seile over. Ved grunde skulde forståes 
sådanne steder, som man ikke kan sejle over uden fare.« - På 
Lille Middelgrund avlægger Løwenørn 19 Fods Grunden. Det er 
vel den plade med under 20 m, hvorpå en klipperyg med under 10 
m, som ifl. D. D. Lods 1843 »i stormende vejr kunne give grund
bråd og da må være farlig for alle skibe« og som oprindelig hed 
Tranggrunden, hvor trang betyder smal, snæver, jfr. Trangman
den, løbeno. 119 og farvandsnavnet Tranget. 

5,6 m vand på det lægeste. 
445. Morups Banke: (a. 6.) Johs. Mejer 1650: Hallands Sandt, 

Jens Sørensen 1703: Morup Tange, D. D. Lods 1866: Morups 
Banke, D. D. Lods 1893: Morup-Banke. Navnet sammensat med 
Morup i Halland på svenskekysten. 

12 m vand. 
446. Fyrbanken: (n. 6.) D. D. Lods 1866: Fyrbanken, »paa Syd-
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Fyrskib I {Maleri i Dragør Mu.seurn), der var væsentlig ens med Fyrskib III, 

som har givet Fyrbanken navn. (Bi.llede lånt av Kontorchef R. Fjeldborg, 
Fyrdirektoratet). 

enden ligger Knobens Fyrskib fortøiet i 161; 2 Favn Vand«. Fyrski
bet er anledning til navnet; det udlagdes i 1842 og blev ophug
get 1902/03 efter i 1890 at have været brugt som logiskib under 
bygningen af fyrbåken på Lysegrunden n. e. for Hesselø. (Fuld
mægtig G. Honnens de Lichtenberg, 1944). 

24 m vand. 

447. Rødebanke: (h. 6.) Løwenørn 1805: Røde Banke, 1816: 
Røde-Banke, D. D. Lods 1843: Rø::le Banke »fordi bundarter1 pl 
den består av grovt, rødt sand« (pag. 102), D. D. Lods 1893: Røde
Banke. Fundet og opmålt 1791 av kaptajn Harboe. 

24 m vand. 

448. Store Middelgrund: (e. 5.) Løwenørn 1805: Store Middel 
Grund, 1816: Store-Middelgrund, D. D. Lods 1843: Store Middel
grund, D. D. Lods 1893: Store-Middelgrund. Navnet av beliggen
heden mellem Anholt e. Rev og Rullen. Navngivet av opmåleren, 
kaptajn Harboe i 1791. Se texten under løbeno. 444. 

6,6 m vand på det lægeste. 

448 A. Sanden: (g.) Løwenørn 1805: Sanden, »noget ude paa 
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Sanden er der en farlig grund, som man tilforn har givet navn av 
12 Fods Grunden«. D. D. Lods 1843: Sanden »kaldes sådan, da den 
udmærker sig ... ved en lys sandbund.« Navngivet av opmåleren, 
kaptajn Harboe i 1791. 

Pulle med 9,4 m vand. 
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11. Farvandsnavne 

Ordet farvand betyder det vand, der kan befares av fartøjer, 
uden at der derved er betegnet noget om, hvorvidt vandet er 

rent eller urent; jfr. tysk Fahrwasser og engelsk fairway. Det be
tyder således søvejen. 

Ordet hav betyder egentlig verdenshoo, ocean, men er også 
brugt om bihave, randhave og gennemgangshave, f. ex. i navnene: 
Middelhavet, Vesterhavet og Beringshavet. Sø er foruden i begre
bet indsø brugt om et vand, der er mere begrænset, f. ex. i navnene 
Østersøen, d~n spanske sø, Caribia søen (se Søforsikringspraxis 
pag. 463). M:olbech skelnede på følgende måde: »Sø er et Vand 
indesluttet indenfor visse Grænser, Hav derimod et i vor Fore
stilling uendeligt (uoverskueligt) Indbegreb af Vand.« 

Molbech prøvede også på at drage et andet skel i exemplet: 
søen bryder .dæmningen, havet styrter ind, og i et andet udtryk: 
den der ikke kan tåle søen, skal ikke komme på havet. Der har 
muligt engang været en sådan distinktion: søen, der betegner ha
vets overflade med dens bevægelser (høj sø, søgang, søen rejser 
sig o.s.v), havet, der betegner dybet og udstrækningen. Hvad der 
derfor har tilknytning til overfladen, bliver til søfart. søfC>lk, sø
væsen, søret, søforsikring o.s.v., mens begreber, der er knyttet til 
dybde og udstrækning, bliver til havbund, havbugt, havstok, hav
dyr, havforskning, havmand, men denne distinktion overholdes 
ingenlunde skarpt. Vi har nu søfugle, men havørn, søgræs og hav
væxter, og hav er blevet brugt om indsøer (det kaspiske hav og det 
døde hav) og ganske små farvande; således benævner landkortene 
Smaalandsfarvandet: Smaalandshavet, Fanøbugt kaldes ofte Vade
havet, muligt under påvirkning av tysk Haff: havbugt. 

Først i den nyere tid har man sat faste grænser for de forskel
lige farvande; således hedder det i D.D. Lods 1843 pag. 4: »Det er 
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nødvendigt at give en Bestemmelse for Grændserne af det Far
vand, der nu i alle Sprog benævnes med det oprinlelige hollandske 
Navn: Kattegat, da herom stundom opstaaer Tvist i Assurance 
Sager«. Det er rigtigt nok, at søforsikringspolicerne ved deres 
klausuler om farvands- eller rettere fartsbegrænsninger var den 
direkte foranledning til en nøjagtig beskrivelse av farvandenes 
grænser. Se artiklen »Søforsikring og Geografi« i Nordisk For
sikringstidsskrift 1. hæfte 1945. 

Nordsøen. Dette farvand begrænses mode. av Norge, linjen fra 
Lindenæs til Hanstholm, Danmark, mod s. av Tyskland, Holland, 
Belgien, mod w. av de britiske øer, mod n. grænser det til det 
nordlige Atlanterhav ved linjen fra Muckle Flugga (norrønt: den 
store flue) på Shetlandsøerne til Stat på den norske kyst. 

Det farvand, som i sagaerne benævnes »vesten om hav«, var 
identisk med Nordsøen, nemlig havet vest for vikingernes hjem
land (G. Holm). Betegnelsen Vesterhavet opretholdes endnu i 
forbindelse med Nordsøens møde med Jyllands·-veStkyst, man lig
ger ved» Vesterhavet«, »V;esterhavsbade« o.s.v., men kun vaklende 
som betegnelse for hele Nordsøen, som i den nau::iske terminologi 
har sejret helt. Denne betegnelse, Nordsøen, er av hollandsk op
rindelse, idet Vesterhavet (der for danske er et naturligt side
stykke til Østersøen) for hollænderne naturligt var Nordsøen i 
modsætning til Zuydersøen, d.v.s. den søndre sø (Holl. Indfl. pag. 
416). I middelalderen var -i Danmark V esterhavet eller V estersøen 
enerådende, men derefter fulgte en århundreder lang strid mellem 
de to betegnelser, der begyndte med, at Vesterhavet omkring mid
ten av 1500 tallet også betegnedes »Nørre Søen«. Jens Sørensen 
bruger i slutningen av 1600 tallet både Vesterhav (J. Sør. I. pag. 
87), »det vestre hav«· (J. Sør. III. pag. 94) og Kordsøen (J. Sør. 
I. pag. 31). Vesterhavsøerne kalder han 1695 Vesterlandene. Den 
hollandske farvandsbetegnelse Nordsøen sejrede i det lange løb 
internationalt og vel især efter, at englænderne antog betegnel
sen the North Sea. Nordsøen er idag det internationale navn. Der
for hedder rederiet, der er registreret i land, »Vesterhavet«, men 
et av dets skibe, der pløjede havene: »Nordsøen«. Om navnet Ve
sterhavets almindelige brug har professor i geografi M. Vahl ud
talt: »Da søkortarkivet bruger det internationale navn Nordsøen, 
har navnet Vesterhavet aldrig fået nogen bestemt definition eller 
begrænsning. Kommandør Gustav Holm skrev i Salmonsens Lexi-



con, at Vesterhavet er den del av Nordsøen, som grænser til Jyl
land, men at mange danske også undertiden bruger navnet om 
hele Nordsøen. Jeg har i professor Hatts og min bog: »Jorden og 
Menneskelivet« brugt Vesterhavet synonymt med Nordsøen. Un
dertiden vil man også finde danske, som betegner kysten mellem 
Hanstholm og Skagen som Vesterhavskysten, skønt det er kysten 
av Skagerak. I skolebøgerne bruges navnet vist altid synonymt 
med Nordsøen og foretrækkes som et godt dansk ord.« 

Skagerak. Det er først fra begyndelsen av 1800 tallet, at Skage
rak bliver betegnelsen for farvandet, som mod n. begrænses av 
Norge, mode. av Sverige, mods. av linjen fra Paternosterskaren 
til Skagen samt av Danmark, mod w. av linjen fra Hanstholm til 
Lindenæs. (D. D. Lods). . . 

Navnet Skagerak påtræffes nemlig allerede i 1600 tallet, men 
er da betegnelse for det farvand, som vi nu kalder Kattegat. Det 
har ifl. Johs. Knudsen sin forklaring i navnets hollandske oprin
delse, :idet »rak« betegner et »rechte strook vaanvater«, som man 
altså kom ind i. når Skagen var rundet for indgående. Trods sin 
hollandske oprindelse var rak dog ikke fremmed for skandinaver
ne i betydningen: ret, lige op og ned, som end.ri.u lever i svensk og 
norsk og i danske dialekter (jfr. Årbog for nordisk målstræv V. 
pag. 73). En parallel til navnet er Det lange Rak i Limfjorden. Det 
nuværende Skagerak hed dengang på ·de udenlandske søkort slet 
og ret »Noordzee«. På Johs. Meiers kort 1650 ser vi, at Skagerak 
og Kattegat tilsammen kaldes det cimbriske sund, og et lille år
hundrede senere i Le Neptune Francois 1693 har Danmarkskortet 
betegnelsen for disse tvende farvande: Schager Rak eller Mer de 
Dannemark. 1658 har et søkort betegnelsen Schager Rack for 
Skagens Rev, se løbeno. 180. Denne omstændighed gør det lidt be
tænkeligt med hensyn til navnets hollandske oprindelse, thi man 
kan ikke ganske bårtse fra, at navnets oprindelse ka.n være revets, 
al den stund jydsk rak eller rag betyder skarp, sandet strimmel 
land, ligesom svensk dial. råk og islandsk råk betyder fure (0. 
D. 'S.). De hollandske søkort havde andre misforståelser av de 
danske navne, se således under Kattegat. 

Kattegat. Farvandet mellem Skagerak mod n. og Sundet, Store 
Bælt og Lillebælt mod s. (se farvandsbegrænsningerne for disse i 

bind II). 
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Også dette navn er av hollandsk oprindelse (Holl. Indfl.) og var 
oprindelig et fællesnavn (appellativ) for farlige, vanskelige far
vande. Fra 1526 kender man benævnelsen »Cattegaht« for den 
lange indsejling til Ypern, og udfor Enkhuisen omtales også et 
Kattegat. Betydningen av navnet er kattehul i en dør eller væg, 
hvorved katten gaves uhindret adgang til pakhuse, skibsrum o. 
lgn., derefter overført: et trangt, snævert farvand. I de gamle hol
landske søkort finder vi Aalborg Gat og Odense Gat for indsejlin
gerne til Limfjorden og Odense Fjord. Hammervandet ved Born
holm hed i gamle dage Bornholms Gat, og dette navn er fra 1920 
atter optåget på søkortene efter avtale mellem den danske og den 
svenske søkortdirektør. Det nu tabte navn Kattesund ved Hirshol
mene, se løbeno. 183, som er sammensat med kat: grund, peger 
måhænde hen på, at Kattegat oprindelig har været navnet på for
vandet (gattet) mellem grundene (kattene) ved Hirsholmene og 
Fladstrandkysten; hvad der siden blev forstået ved Kattegat, hav
de derimod ip.tet med et gat at gøre, hvorfor den hollandske om
tydning blev naturlig. 

Indenfor disse tre hovedfarvande findes der en rad farvands
navne, som gruppevis skal blive behandlet i det efterfølgende. 

Bugter. Se syst. no. 46. Aalborg-, Albæk-, Aarhus-, Bramsnæs-, 
Dalby-, Esperance-, Fanø-, Jammer-, Løgten-, Nexelø-, Nordby-, 
Nykøbing- (M), Nykøbing. (S), Nyrup-, Sejrø-, Struer-, Tannis-, 
Venø- og Vigsøbugt. Av disse 19 bugter har de 17 navne samn1en
sat med stednavne i land. Kun to har særegne navne: 

Esperance Bugt. D. D. Lods 1916: Esperance Bugt. Mellem 
Graadyb og Blaavandshuk. Opkaldt efter galioten ffisperance av 
Emden, som forliste hær 1860. Vraget er bortsprængt 1941 av 
bjærgningsmester Lund. (Aalborg Amtstidende 16. maj 1941). 

Jammerbugt. D. D. Lods 1843: Jammer Bugt. Bugten mellem 
Bulbjærg og Hirtshals. Strømmen sætter som regel ind i denne 
bugt, og søen er ofte urolig. Hyppige strandinger finder sted på 
denne kyst (G. Holm). Navnet av de mange forlis; jammer i be
tydningen ynk, elendighed (Molbech). Jfr. Jammerlandsbugten i 
Store Bælt og Kolberger Heide i Østersøen. Om sidstnævnte bugt 
(navnet er senere gået over på en grund i bugten) hedder det i 
D.D. Lods 1843 pag. 200: »Et særegent-Navn, der fordum gaves 
hele Strækningen mellem Femern og Kielerfjord, hvis Kyst er al-



deles blottet for Havne«. Disse tre bugtnavne giver udtryk for de 
lokale skæbnesvangre forhold under strandingsfare. 

Av de 17 bugtnavne, der er sammensat med stednavne iland, 
har Aarhus bugt tidligere heddet: 

lVedersuml. 1618: Weder sont, 1681: Weder sont, 1724: Weder
sont. D. D. Lods 1843: »Den af Jylland, Samsø og Thunø dannede 
Aarhuus-Bugt«. Dette farvand med sine mange grunde har tidligt 
været avmærket med veder, sømærker, se under Vederne, løbeno. 
234, hvorav navnet er dannet. Aarhus Bugt begrænses nu mod e. 
av en linje fra,Sletterhage til Isehoved og mods. av Tunø med 
omliggende grunde (D. D. Lods 1939 II. pag. 179). 

Fjorde. Se syst. no. 51. Aalborg-, Grund- (i Randers Fjord), 
Hjarbæk-, Holbæk-, Horsens-, Ise-, Lamme-, Lim-, Nlariager-, NiS
sum-, Odense-, Randers-, Ringkøbing-, Roskilde-, Sidinge-, Skib
sted-, .Skive-, 'Stavns-. Av disse 18 fjorde har de 14 navne sam
mensat med stednavne iland. Kun 4 har særegne navne. 

Grundfjord. D. D. Lods 1893: Grundfjord »kaldes en Vig med 
under 1 Fv. Vand«. Navnets forled hentyder til den ringe vand
stand. Jydsk grund: lavvandet, se D. Stedn. no. 4 pag. 694. 

Isefjord. 1647: Isefiord, 1660: Isefiord med Røørvigsgaab, 1681: 
Isenfjord,· 17,20: Isefjord, 1724: Isenfjord, 1813: Isefiord, D. D. 
Lods 1843: Isefiord. Navnets forled er ise i betydningen marsvin, 
se under Jsehoved Rev, løbeno. 270. D. Stedn. no. 2 pag. 74 sætter 
forledet i forbindelse med is (drivis), hvad r::æppe er sandsynligt. 

Lammefjord. Jens Sørensen 1691: Lammefjord, D. D. Lods 
1843: Lammefiorden. Har sit navn av lam, idet Vald. Jordb. har 
Lambø. Se under Lammeholmene, løbeno. 387. 

Limfjorden. 1585: Lymfjord, 1595: Lymf jord, 1607: Lymf ort, 
1647: Lymford, 1658 (Johs. Mejer): Leehmfordt, D.D. Lods 1843: 
Liimfiorden. Navnet omfattede til for 100 år siden kun den w.-lige 
del av fjorden fra Aalborg, den e.-lige del kaldtes Aalborgf jord 
(1660: Ahlborgsfiord, 1681: Aalburger diep, 1697: Aalborg Fiord, 

·1777: Aalborg Sund). Johs. Mejer avlægger tydeligt på sine kort: 
»Sinus Lymicus, der Lyhm vel Leehm ford oder auch voll 
Lohmischer Meerbusen genannt« w. for Aalborg. Løgstør Bred
ning kalder han Nord Leehmsee, farvandet ved Jegindø Mittel 
Leehm See, Venø Bredning Suder Leehmsee og endelig Nissum 
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Bredning for W es tre Leehm See. Johs. Mejers Limfjord standser 
ved Løgstør. Der er utvivlsomt forbindelse mellem denne begræns
ning og den udstrækning, som limstenen (nyere kridtformation) 
har i den jydske undergrund, idet dennes n. e. grænse går fra 
Stenskrog på :Mols over Mariager og Nibe til Løgstør, hvorfra 
den går vesterud til Bulbjærg og Hanstholm. Steenstrup pag. 99 
udtrykker tvivl om, hvorvidt navnet kommer av limstenen (kal
ken) eller av lim, et lem, udtrykkende en leddelt fjord. 

Om de øvrige fjordnavne skal nævnes, at Randers Fjord i 1600 
tallet kaldtes sund, 16~8: Rang Sandt, 1629: Rang sont, 1681: 
Rangsont, Holbæk Fjord kaldte Jens Sørensen Holbæk Vig, Si
dinge Fjord for Abele Vig. Stavns Fjord ved Samsø er muligvis 
identisk med Unavågr i :Hervarar Saga, se Sorø Amts Dagblad 4. 
maj 1944: »Poesi eller Realitetssans, to Samsøbugters Oldtids
navne«. 

Vige. Se syst. no. 63. Begtrup-, Bramsnæs-, Draaby-, Dragstrup-, 
Glomstrup-, Glær-, Harre-, Kalø-, Kattinge-, Knebel-, Lem-, Maa
rup-, Pulse-, Skulde-, Sæl-, Vellerup-, og Æbeltoftvig. 

Av disse 17 vige har· de 13 navne sammensat med stednavne 
i land, kun 4 har særegne navne. 

Glærvig. Jens Sørensen 1697: Glærvig, D.D. Lods 1843: Gierild 
Bugt. Det ældre navn, som må være gammelt, er gået ud av brug. 
Det stammer fra oldn. glær: lys, klar, gennemsigtig, som er be
varet i jydsk glær: en klar sky, ren luft, klarhed (Molbech Dia-

u 

lect) og må hentyde til, .at bunden i denne vig har skinnet klart V 
igennem. Det burde utvivlsomt oplives i stedet for det med sted-
navnet i land sammensatte navn. 

' 
Pulsevig. Jens Sørensen 1695: Falser Vig, D. D. Lods 1843: 

Pulsevig. J. S.s stavemåde tyder på et ældre Pulservig sam
mensat med et substantiv av verbet pulse: støde i vandet med en 
stage eller kølle for derved at drive fisk i garn (Feilberg). 

Skuldevig. D.D. Lods 1898: Skuldevig. Ved Kulhus Rende. Skul
de er et fællesnavn for fladfisk, av hvilke der her må have været 
fangst. Der kan dog være forbindelse med Skuldelev iland, se iøv
rigt D. Stedn. no. 2 pag. 100. 

Sælvig. Jens Sørensen 1691: Sjælvig. D. D. Lods 1843: Sælvig. 
Navnet er sammensat med dyrenavnet sæl, som må have haft til-
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hold her. Sammen med Maarup Vig er Sælvig vistnok identisk 
med Munarvagr i Ørvarodd.s Saga, se Sorø Amts Dagblad 4. maj 
1944: »Poesi eller Realitetssans, to Samsøbugters Oldtidsnavne«. 

Bredning. Se syst. no. 45. Gjøl-, Inder- (Isefjord), Kaas-, Livø-, 
Lovns-, Lyse1;1-, Løgstør-, Nibe-, Nissum-, Risgaard-, Thisted-, 
Visby-, Yder- (Isefjord). 

Av disse 13 bredninger er de 11 sammensat med stednavne 
i land, 2 har adjektiviske navne (Inder- og Yder-). Men hensyn til 

) . 

Lovns Bredning er det dog et åbent spørgsmål, om ikke halv-
øen Lovn, som i Vald. Jordb. kaldes Lognø, har navn efter bred
ningen. Logn betyder stille, jfr. svensk lugn (Blandinger I pag. 
176), og Plinius har Sinus Lagnus grænsende til Kimbrerne, hvil
ket må være Lovns Bredning grænsende til Hinimerboerne (Dr. 
phil. Gudmund Schiitte, Eskjær, 1944). Der vilde unægtelig være 
mere grund til at kalde det indelukkede vand logn, stille end at 
hæfte denne betegnelse til en halvø. Jfr. skæret Louen, løbeno. 
924 og grunden Logen. 

Sunde. Se syst. no. 60. Agger-, Alrø-, Fegge-, Fur-, Hjarnø-, 
Hvalp-, Lindholm-, Næs-, Odde-, Sebber-, Salling-, Tambo-, Vejrø-, 
Venø-, Vil-, Virk-. Av disse 16 sunde har 13 navne sammensat 
med stednavne iland. Kun 3 har særegne navne. 

Hvalp Sund. Johs. Mejer 1658: Walpsundt og Gwalp Sundt, 
Jens Sørensen 1695: Hvals Sund, Hvalfs Sund (men Hvalpe 
Odde), Holberg 1777: Hvalp Sund, D.D. Lods 1843: Hvalpsund, 

0 1850: Hvalp Sund. Det er antagelig et sammenligningsnavn, efter
som strømsætningen her altid har været kraftig med krappe, 
hvide søer. Det kan være disse, der sammenlignes med kåde 
hvalpe (hvalpe bruges også om vilde dyrs unger). Det kan 
også være sammensat med ordet hvalpe: de hvide gærplet
ter, »øllet er fuldt av hvalpe« (Feilberg), »Hvalpe, den hvide 
skimmel, som findes på øl, når det er nær mod bærmen« (MoI
bech Dialect). - »Jeg har gisset, rat det er samme navn som 
Sinus Cylipenus hos Plinius, -enus er blot græsk tilføjelse. Cylip, 
kulip kunde været kejtet, gengivelse av hvalp. Forbindelsen mel
lem Hvalp Sund og hvalpe: ølskimmel kan lyde ret plausibel«. 
(Dr. phil Gudmund Schiitte, Eskjær, 1944). 

Vil Sund. Johs. Mejer 1658: Wyling Sund, Jens Sørensen 1695:: 
-Vil Sund, Holberg 1777: Vil-Sund, D. D. Lods 1843: Vilsund. 
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Strømforholdene frister til at sætte navnet i forbindelse med van
dets vælden gennem sundet, det hedder på Mors »vandet viller op« 
(Molbech Dialect), men navnet har ikke som ventet palatalt 1. 
- » Vil Sund avledt av morsingsk »vandet viller op« lyder meget 
plausibelt«. (Dr. phil. Gudmund Schi.itte, Eskjær, 1944). 

Virk Sund. Johs. Mejer 1658: Wircke Sundt, 1662: Wirk Sund, 
Jens Sørensen 1695: Virk Sund, Holberg 1777: Virk Sund, D. D. 
Lods 1B43: Virk Sund. Navnet av et eller andet virke, »befæst-
ning« (jfr. Dannevirke), 'som har været anlagt ved det smalle u 
:sund. 

Om et enkelt sund-navn skal blot anføres følgende: 

Tambo Sund. Må antages at være sammensat med Tambohuse 
i land, men dette navn har vel forbindelse med Tamholm, idet en 
mand derfra, en Tambo, har boet i disse huse. 

Dyb. Se syst. no. 49. Aalebjærg-, Favne-, Galge-, Graa-, Haa-, 
Hage-, Hjelm-, Hobo-, Højer-, Juvre-, Knude-, Lan:i-, Lister-, Nør
re-, Ringkjøbing-, Rømø-, Søren Bovbjærgs-, Vej-, Yderdyb. 

Av disse 19 dyb har kun 1/2{ navne efter lokaliteter iland. 

Favnedyb har navn av sin dybde, Galgedyb efter fyrgalgen, 
Graadyb efter vandets farve - når de gamle fiskere -i deres 
både nærmede sig løbet, kunde de se dette på vandet, idet det an
tog en grålig farve, hvilket er årsagen til navnet; kaptejn P. Chr. 
Jacobsen, Esbjerg, 1941 - Haadybet er sammensat med ha,a: 
sildehajen eller håen (norsk håbrand), som er den anseeligste 
(3 a 3,5 m lang) av de i danske farvande jævnligt forekommende 
hajer (Salm. Konv. Lex.). Av særlig interesse er: 

Vejdybet. Jens Sørensen 1694: Vejdyb Renden, Meyer 1833: 
Weidybet (farvandsbeskrivelse no. 236 i søkortarkivet), D. D. 
Lods 1843: Veidybet. Herigennem foregik oprindelig sejladsen fra 
Kattegat til Limfjorden (Hals Lodseri, 1941). Omkring 1550 var 
løbet endnu dybt og eneste brugbare løb, og der krævedes da av 
passerende skibe til avmærkningen »veidepenge«; allerede 1651 
opførtes 2 vejder eller søtårne (Hugo Matthiasen: Limfjorden 
pag. 68). - »Navnet Vejdyb er sikkert meget gammelt og rime
ligvis i slægt med islandsk veita, der betyder grøft, fra grøft til 
sejlløb er der ikke noget stort spring« (Kommandør Peter Jensen, 
1944). Man må vist give søkortdirektøren medhold i, at navnet 
ikke avledes av veide- (penge), men må være sammensat med det 



oldn. veita i betyiningen: ledning av vand, som er bevaret i norsk 
dialekts veita: fordybning mellem fiskegrundene (Aasen). Vej
dybet går jo netop ind mellem Limfjordsgattets mange grunde. 

Løb. Se syst. no. 54. Bejstrup-, Dege-, Hjerting-, Hov-, Ky
holm-, Lindholm-, Orø vestre-, Orø østre-, Rønne- (Anholt), 
Snekke-, Vester- og Østerløb. 

Av disse 12 løb har halvdelen navne efter lokaliteter i land. 

Snekkeløb er sammensat med skibstypen snekke, skude. 

Sluttelig er der en rad særegne navne som følger. 

Dammen på Læsø, se syst. no. 48. 

Draget. Det gamle Riber Gat, Draget i Limfjorden og Draget i 
Horsens Fjord. Navnets betydning er fastslået av Erik Abraham
son: »Sjoområde som ar starkt utsatt for vind och vågor, plats 
dår det blåser, drar. Denne betydelse passar bra for namn på 
fjårder, sund o. d. vattenområden« (Modeer I. pag. 97). 

Gab. Odense Gab og Ulvegabet. Se syst. no. 52. For Ulvegabets 
vedkommende se syst. no. 13 Ulv. 

Holm<;havn, Hirsholm, se syst. no. 53. Holberg 1777: Katte
sund, d.v.s. sundet mellem katte: grunde eller udybe steder i ha
vet (Molbech Dialect). 

Kvissel. Se syst. no. 76. To grene av Odense Fjord hedder efter 
deres retninger mod landsbyer Lumby Kvissel og Siden Kvissel. 
(D. D. Lods 1843). 

Lo. Fanø Lo, Øxen Lo, Attrup Lo i Limfjorden og Laaen 
(Læsø). Lå, lo betegner »lavt vand tæt ved land og især smalle 
render, som fra stranden skærer sig ind i landet, jfr. Laaland, 
Laaen på Egholm i Limfjorden« (Steenstrup pag. 54 og 101). 
Øxenlo er løbet, hvor studene i gamle dage blev avskibet (Ja
cobsen pag. 170). Om sidstnævnte hedder det i Kancelliets Brev
bøger: 19/10 1637 ... beretter, at der på Lister Dyb i Høyer og 
i de Stæder årlig ligger over 150 Skibe, som indtage Øksne ... 

Skindsæk"lt:en ved Limfjordsgattet. Navnet er sammensat av 
skiden: snavset og sæk: bugt, av det italienske sac: bugt fro de 
gamle søbøger (portulaner). De stedlige fiskere har bekræftet, at 
bunden er belagt med sten, som er tilgroet med ta."1g, så de er 
slimede og glatte. Skidt: tang. 

173 



Slugen og Vesterslugen. Johs. Mejer 1650: By Horru; Schluick, 
1652: Bysterschluick, Jens Sørensen 1695: Galslug, Løwenørn 
1815: Sluget. Slug betyder åbningen fra munden gjennem halsen 
ned i mave piben (Molbech), men har på jydsk bety:iningen: åb
ning til at lade vand strømme igennem, som ved en sluse. (Feil
berg). Bi-ster og gal viser hen til strømmens styrke. 

Slusen. Anholt. Navnet har omtrent samme betydning som for
anstående slug, strømmen, der sluser. 

Srnøget, renden fra Sætteriet til Rørvig red. Navnet betyder en v 
snæver gennemgang (Molbech), av oldn. smuga: smøje, liden åb-
ning, sprække. Svensk vig med trangt indløb hedder Smugan 
(Bertil Ohlsson pag. 219). 

Sætteriet. 1:lellem Storesand og Korevle. Se syst. no. 86. Jfr. 
Kastrup Knæs Sætteri. 

Tranget, Mariager Fjord, navnet har omtrent samme betyd
ning som Smøget, nemlig snævring. 

Rende. Se syst. no. 58. Vesterrenden, Østerrenden, Læsø-, Asaa-
og Kulhu:s Rende. · 



12. Gamle jydske landtoninger 

Skallingen. 1585: Schellinckeroogh, 1618: Schellingckroeck, 
1635: Skellingkroeg, 1647: Shellin Ker Oogh, 1650 (Johs. 

Mejer) : Schalling, 1662: Skalling Krog, 1693: Schelling Kroegh, 
1695 (Jens Sørensen): Skalling Krog, 1681: Luysberg (på en
den av Schelling), Løwenørn 1815: den Landtunge, der kaldes 
Skallingen, hvilken bestaar af Hvidsand. D. D. Lods 1843: Skal
lingen. 

Jydsk skalle betyder øde stykke mark uden plantevæxt (Feil
berg). De hollandske stavemåder er påvirket av de hollandske 
stednavne Scbellingen og Ter Schellingen. Efterledet er en di
minutivform fra den tid, da »landtungen« var lille. Se iøvrigt 
Steenstrup pag. 102. 

Blaavandhuk. I ældre søkort er Blaabierg ofte avlagt så syd
ligt, at det vrangt er blevet gjort identisk med Blaavandshuk, 
skønt de ligger et par mil fra hinanden. Blaavandshuk er med 
sikkerhed nævnt 1650 (Johs. Mejer): By Hornshuik, 1693: Point 
de H0rn, Holberg 1777: Hornbierg »paa den yderste Odde i Sog
net<<, Løwenørn 1815: Blaaevandshuk. Blaabjærg er nævnt 1618: 
Blauwebårgh, 1635: Blaabjerg, 1695 (Jens Sørensen): Blaubjerg, 
Løwenørn 1815: Blaaebierg. 

I Danske Studier 1918 pag. 91 skriver Gunnar Knudsen: »Blaa
vandshuk har haft det danske Navn Hornsbjærg (se Styffe: Skan
dinavien under Unionstiden pag. 12), og det hollandske har her 
afgjort sejret.« At det hollandske har sejret, skyldes vel sammen
blandingen med Blaabjærg, endnu Holberg 1777 skriver: »Fra 
BlaabjP,rg ud i Havet strækker sig det lille jydske Rif som og 
kaldes Rifshorn«, hvor der altså menes Blaavandshuk. Videre 
hedder det om Blaabjærg, at det »er et stort Forbierg eller høj 
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Klint og Sandbakke paa Strandbredden, hvorefter Skipperne 
seile og styre deres Kours. Denne Klint kaldes Blauebierg, fordi 
den giver et blaat Skær langt fra og kan sees over to Mile bort 
ind i Landet.« Her er sammenblandingen tydelig. Det er nemlig 
vandet udenfor, som har det blå skær; herom meddeler N. Th. 
Brinch, Esbjerg, 1941: »Når man kommer fra s., er vandet ved 
Graadyb oftest gråt, på Horns Rev mere gulligt, men n. for Ul
ven ved Blaavandshuk bliver farven blå. Vandet bliver næsten al
tid blåt, hvor .der er dybt.« D.D. Lods 1843 klarer da også begre
berne ved at oplyse: »Bierget har iøvrigt intet særdeles blaægtigt 

. Udseende, som Navnet kunde synes at tilkendegive.« Blaavand er 
vel iøvrigt gammelt dansk, jfr. Blaabjerg i Løjt sogn, hvor blå 
har betydningen mørk (se D. Stedn. no. 5 pag. 180). I svenske v 
nautiske stednavne har blå også den fornsvenske betydning 
»svartblå, svart, mork« (se Modeer I. pag. 81). 

S: 25½ %. , 

Nymindegab. 1554: Myning insula, 1585: N:umit med t.angen 
de lap, 1618: 't land van Nymit, 1635: Rinkioper diep, 1662: Glad 
Iep (avlagt som ø), 1661: Gladde Jaep, 1650 (Johs. Mejer): Glad.
diep og Numett Land, 1695 (Jens Sørensen): Nymynde og en 
»Revhage, blind, kaldes Gla Jap« samt Nyminde Gat, Holberg 
1777: Nye Mindes Gab, Løwenørn 1815: Nyeminde Gab, D. D. 
Lods 1843: Nyminde Gab. 

Navnet betyder den nye mundings gab; gabet har flere gange 
flyttet sig, og tangen har været ø. Som ø har tangen heddet Gla 
Jæp, og dette navn er sammensat av det jydske adjektiv glad, der 
betyder klart, lyst (om vejret) jfr. Feilberg, samt diep for dyb, 
se formen Gladdiep, således at det er det klare, lyse sand i ren
den, som har givet navn til den ø, som senere kom til at ligge, 
hvor et gammelt dyb havde været. 

Bovbjærg. 1550: Boueberg, 1561: Bouensberghen, 1568: Bouens
bierg, 1570: Bouenbergher, 1585: Bouenberg og Bowensberg, 
1650 (Johs. Mejer): Bovebergen, 1695 (Jens Sørensen): Boug 
Bierg, 1693: Boevenbergen, Holberg 1777: Bovbierg, »ved B()IV
bierg begynder det store jydske Rif i Havet«, Løwenørn 1815: 
Bovbierg, D. D. Lods 1843: Bovbierg. 

Gunnar Knudsen skriver i Danske Studier 1918 pag. 91: 
»Bouenberghen (1531) kan saaledes være en hollandsk Form 

af dansk Bovbjærg, men det kan også være et hollandsk Navn 



sammensat med Forholdsordet boven: over, altsaa af virkelig 
hollandsk Oprindelse.« Det gamle Bovenbjerg er vist snarere i 
slægt med Boven Høy i Ballum -sogn (1754), som nu staves Bavne
høj og i D. Stedn. no. 5 pag. 332 nævnes som sammensat med bavn, 
vedstabel, bål. En præsteindberetning fra 1754 omtaler, at der 
derpå har været »en Boven opreist. nemlig en Tiære Tønde oven 
på en stor lang Bielke«. Et lignende forhold har nok gjort sig 
gældende ved Bovbjærg, som derfor kan antages at være et Bav
nebjærg, hvor der har været et søfartsfyr. Se iøvrigt Modeer II. 
pag. 124. 

Hanstholm.1554: Holms, 1560: Holms, 1561: de Holms, 1568: Hol
men, 1570: Holm, 1585: Holme, 1607: Hanwith, 1613: Holms, 1635: 
Hanklit eller Holmsberg, 1650 (Johs. Mejer): Han Klynt Od og 
Holmsbergen, 1695 (Jens Sørensen): Holms Bierg, Holberg 1777: 
»har fordum ligget paa en Øe, som endnu kendes at have været om
flydt og kaldes endnu Hanstholm, men i ældre Dokumenter Han
stedholm og Aar 1647 nævnes Hanstedbierg ved Havstranden.« 
Løwenørn 1815: liansted Huk »eller som den kaldes Hanstholm, 
eller blot Holmen«, D. D. Lods 1843: »Endelig fortoner Hanst
holmen sig høi i forskellige Humpler af Sandklitter og paa en 
Maade som en Øe, hvilket det i Fortiden ogsaa har været.« I Den 
Danske Lucidarius fra 1500 tallet hedder det: »En dell aff wer
dhen ær oc danmark. Thær ær oc æn stedh, hed.her hanzsted
holm. Ther vdhen foræ liggher Swellien j hauet.« Hanst er et 
ældre hansted d.v.s. hjørnested, jydsk hån, flertal_ hanner bety
der hjørne (Feilberg), se Hanrevle, løbeno. 362. Hansted- eller 
Holms-bjærg sålidt som Hansted Huk nåede ikke at trænge igen
nem, skønt bjærget eller hukken fra en nautisk synsvinkel var 
det væsentlige, som hollænderne derfor opkaldte. Derimod sej
rede det danske ønavn: holm. 

S: 21 %, 7½ %, 14½ %, 26½ %. , 

Bulbjærg. På de ældste søkort · avlæses det hollandske navn 
Oosterhoock d.v.s. Østerhuk, idet Bulbjærg ligger ret e. for 
Hanstholm, _men 1660: Buhlbjærg, 1662: Bulberg med Skarrechlit, 
1650 (Johs. Mejer): Bulbirge med Scharreklitt, 1695 (Jens Sø

rensen) : Bolbierg med Skara Klet, »Dette Bolbiergs Klint Hoved 
er af hvid Kalksteen, meget steil, højt, hænger ud over, næsten 
lig Stevns Klint. Skara Klet er og Kalksteen, en smal høj Klippe, 
staar i dybe Vandet som en Muurpillere«, Holberg 1777: Bolbierg, 
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»de:te Bierg er de Seilende til Søemærke og Underretning, til at 
undfly de farlige Stenrifve og Grunde, som findes under Landet, 
og skyder sig langt ud i Havet og kaldes Bolbiergs Rif«, Løwen
ørn 1815: Bolbierg, Skarreklit, D. D. Lods 1843: Bulbierg, Skare
klit. 

Bul i nogle næsten forældede sammensætninger bemærker no
get tykt, stort eller svært (Molbech), hvilket svarer til jydsk dia
lekts bol: kraftig, svær (Feilberg), som kan være forledet. 
Navnet Skareklit er sammensat med skår, jydsk æn skår betyder 
en høj, stejl brink i klitterne, som vejret har skåret (Feilberg), 
og klit. 

S: 371/2 %. 

Rubjærg Knude. 1554: Robbeknut, 1560: Robenknut, 1561: Ro
beknut, 1570: Robeknut, 1585: Robbeknuyt, 1585: Ribbeknut, 
1613: Robbeknyt, 1650 (Johs. Mejer): Rubbeknude, Rueberg 
Knud, 1681: Robbeknuyt, 1695: (Jens Sørensen) : Bierget Rober 
Knud og Robier Knud, Holberg 1777: Ruuebierg Knud »har for
dum været et stort Bierg, men skal være falden ud i Havet«, Lø
wenørn 1815:» En mådelig høi Biergstrækning, der kan.sees nogle 
Mile tilsøes og som blandt de søfarende er bekendt under Navnet 
Robert-Knude. Sandsynligvis har det første Navn været Rubierg
Knude, som ved Udtalen har forandret sig«, D.D. Lods 1843: Ru
bierg Knude. 

Om Johs. Mejers kort skriver Gunnar Knudsen i Danske Stu
dier 1918 pag. 90: »Dobbeltbetegnelser forekommer ogs,aa ellers 
paa hans Kort, paa Nr. 44 har han baade Robbeknudt, den mere 
ho:landske Form, og Rueberg Knud, der vel skal gengive det dan
ske Navn i hans tyskfarvede Retskrivning.« Det hollandske Rob
beknud er en omtydning av Rubjærg Knud, robbe betyder sæl
hund og er også brugt i. dansk især i forbindelse hval- og robbe
fangst, se Robbesand ved Højer (D. Stedn. no. 3 pag. 20); på et 
engelsk kort er Robbeknud yderligere blevet til Robert Knud, 
navnet Robert avkortes jo ofte på engelsk til Rob. Det gamle dan
ske navn Rubjærg sejrede dog tilsidst. Holbergs notat, at Ru
bjærg Knud fordum har været et stort Bierg, som er faldet i ha
vet, tyder på, at forledet er det jydske ru i betydningen: vise sig 
stor mod horisonten, som vi også træffer i stednavnet Rustens
revet, se løbeno. 353. 

S: 25 %. 



Hirtshals. 1554: Hirtshals, 1585, Hertshals, 1585: Hertzhals, 
1595: Hertzhals og Horrumis, 1595: promotorium Horn.sl}.is a nau
tis dicit Hertzhals, 1607: Hertzhals, 1613: Hartshals, 164 7: Hart
ba:is eller Cap Holmes o' Henwith, 1662: Hirtzhals, 1662: Horns
næs, 1681: Rarthals, 1693: Hartshals. 1650 (Johs. Mejer) : Rart
hans, 1695 (Jens Sørensen): Horns Næsse Pynt-samt Horns Næs 
eller Hærshals, Holberg 1777: Hiorthals, P. Harboe 1793: Nist 
(d.v.s. Næsset), Løwenørn 1815: Hirtshals, D. D. Lods 1843: 
Hirtshals eller Næsset. 

I Danske Studier 1918 pag. 89-91 har Gunner Knudsen fore
taget en undersøgelse av navnet: »Af dette Materiale fremgaar 
det klart, at de ældre hollan:lske Kilder bruger Hartshals alene, 
medens de danske Kilder fra a1r. IVs Tid og nedefter desuden 
kender Navnet Horns Næs (eller Næsset). Det ligger da overor
dentlig nær at antage, at Hirtshals er et Navn, som de hollandske 
Søfarende har givet Bakkepartiet ... Det hollandske hert, der og
saa forekommer i Formen hart, betyder Hjort, altsaa Hjortehals. 
Maaske Bakkens Figur, set fra Sø-en, har lignet en Hjortehals." 
Holbergs Hjorthals støtter denne formo:lning, og iøvrigt kender 
vi fra søkortene både Storkehalsen og Hønsehalsen son1 sammen
ligningsnavne, se løbeno. 125 og 37.1. 

S: 8 %, 39½ %, Tornby 36 %, 3~a 7c. 
Skagen. 1539: Scaga ui (d.v.s. odde), 1560: Scagen, 1561: 

Scaghen, 1570: Scagen, 1585: Schagen, 1607: Scgagen, 1693: 
Schagen. 

Steenstrup (pag. 21) gør opmærksom på, at i oldtiden anvendtes 
i de nordiske sprog meget lidt den bestemte artikel, i 1300 tallet 
træffes den i Skagen (som også i Kullen) men det hed Skage 
Rev(?). Steenstrup sætter navnet i forbindelse med gl. dansk at 
skage, islandsk skaga: at rage frem, her altså i betydningen 
odde, næs ligesom i Skagen på Agersø, i Skagelse Huk og Ska
gelse Høj på Sejrø. Magnus Olsen har i »Stednavne« i Nordisk 
Kultur V. pag. 52 fremsat en anden teori om navnets betydning: 
» Vist nær beslektet med gotisk skauns »skjønn«. Betydningen sy
nes at være: åpen bygd som lyser en i møte«. 

S: 161/:! %, 20 %, 141i %, 8 1'c, 12 <;b, 10 %, 18 %, 26 %, i 
havnen 4 %. 

Flade Kirke. S. for det gamle Fladstrand, nu Frederikshavn. 
1568 (Benedicht): Lakeley, 1570: Lakeren, 1650 (Johs. Mejer): 
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Landtoning av Stavnshoved. (Den danske Lods 1843). 

Laik, D. D. Lods 1843 nævner, at Flade kirke tjener de fra n. og 
e. kommende skibe til anduvning ved besejling av Frederikshavn. 
Som landtoning har Flade kirke især i ældre tid tjent til at gå 
fri av de udenfor liggende grunde. Det hollandske Lakel'ey er en 
forvanskning -av det jydske Fla'kerk. Johs. Knudsen i bogen om 
Laurentz Benedichts Søkartet offuer Øster oc Vestersøen og Gun
nar Knudsen i Danske Studier 1918 pag. 91 er enige om, at Leke
ley er den hollandske form for Flade Kirke. 

Stavnshoved. N.-ligst på Djursland. 1554: Stewenshoeft, 1561: 
Steweshoft, 1568 (Benedicht): Steffuenshoffuit og Steffaens, 
1570: Steuenshooft, 1585: Steuenshofft, 1618: Stevenshooft, 1629: 
Stevenshooft, 1635, Stevenshoffit, 1662, Schoushofuet, 1763: 
Stafns Hoved, 1693: Stevenshoft, 1694: Steffenshoft, 1697 (Jens 
Sørensen): Stavnshoved, Løwenørn 1800: Staunshoved, D. D. 
Lods 1843: Staunshoved. Av substantivet stavn enten i betydnin
gen »fremspringende højde«. (D. Stedn. no. 8 · pag. 163. under 
Stavnsbjærg) eller av oldn. stafr: stage, som kan have været 
sat her som sømærke, hvorefter de søfarende har kunnet stævne 
(Steenstrup pag. 103 og Modeer I pag. 13). 

Fornæs. 1585: Stenskroch, 1618: Steenscraag, 1629: Steens
rach, 1635: Stenscrag, 1662: Steffens Krog, 1693: Steenskraag, 
1694: Steenskraag, 1697 (Jens Sørensen): Stenskrog, 1763: Stæns
kraug, Løwenørn 1800: Fornæs, D. D. Lods 1843: Fornæs. 

' 
Sognets hovedgård hedder Steensmark, og sognekirken er byg-

get av kridtsten.skvadre (Trap), så klintens kridtsten er tydelig 
årsag til navnet Stenskrog, kridtbjærget har _dannet en stenkrog 
ud i havet, jfr. Krogen ved Helsingør. Fornæs er tilsyneladende 
av nyere dato og hentyder til, at næsset er det for-reste mod øst. 
Av Jyllands landtoninger er Fornæs den østligste. Sten.skrog er 
sikkert det lokale navn, Fornæs det rent nautiske. P. Severins:en 
har ganske vist formodet, at navnet Fornæs skulde være et mid
delalderligt Faarenæs på grund av et gammelt fårehold på Stens
mark; der omtales i Vald. Jordb. »en eng, som kaldes Stenmare, 



Landtoning av Jernhatten. (Den danske Lods 1843). 

yder 140 vædere« (se Svend Aakjær: Kong Valdemars Jordebog, 
6. hft. pag. 192), men det nautiske navn må vist have større sand
gynlighed for sig. 

S: 11 %, 8 %. 

Havknude. S. for Fornæs. 1618: Haaf Knold, 1629: Haafknold, 
1681: Haafknoet, 1697 (Jens Sørensen): Havknud, Holberg 1777: 
Havknudshavn »hvor de Seilende kan ligge sikre i Modbør og for
legent Veir«. D.D. Lods 1843: Havknude. Efterled se syst. no. 24, 
knud betyder en forhøjning, ujævnhed, og forledet betegner, at 
denne skyder ud i havet. 

Jernhatten. Mellem Havknude og Hasenøre på Mols. Johs. 
Mejer 1650: Hanack, Jens Sørensen 1697: Annack eller Anaks Ho
ved, dog 1694 Blasbanken, Willars 1745: Blasbanken, Løwenørn 
1800: Græsløse Banke eller Jernhatten, Theodor Gliema.nn: Den 
danske Stats geografiske Beskrivelse 1817: Græsløs Banke eller 
Jernhatten, Knudsens Søe-Mærkebog 1842: Jernhatten, D. D. 
Lods 1843: Jernhatten. Fiskerne kalder endnu pynten Aanak (Fi
sker Karl Rasmussen, Boslum pr. Ebeltoft, indberetning til Sted
navneudvalget 1926). Jernhatten, der synes at være et maritimt 
navn, indeholder næppe jern som i Jenten, smal sandet hedestræk
ning ved Køge Bugt og i Jernet strandjord s. for Køge. Steenstrup 
anser jern for at være ældre dansk ja:der eller jæder, der betyder 
grænse eller kyststrand (pag. 96), oldn. jaoarr: kant, rand. Et 
andet jern er anvendt :i D. D. Lods 1843 om kysten fra Skagen til 
Blaavand: »denne kyst er en Jernkyst uden Ha·vne og Tilflugts
steder« (pag. 293) og om kysten fra Hanstholm til Blaavand: 
»for den større Skibsfart er derimod dette også en fuldkommen 
Jernkyst, hvis Farlighed meget forøges ved det bekendte Horns 
Rev.« (pag. 297). 0. D. S. antyder, at jernkyst vistnok er efter 
engelsk ironbound coast: jernbunden d.v.s. stejl, klippefuld kyst. 
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Blasbanken er antagelig sammensat med hollandsk blas: bleg, 
lys, modsat grøn, bevoxet. Den ældste betegnelse Annake gengi
ver Johs. Knudsen, udgiveren av Jens Sørensens papirer, ved Ar
nakke, og den må derfor være sammensat med gammelt dansk 
arnar, genitiv av ørn; se iøvrigt D. Stedn. no. 4 pag. 304. 



13. Summary of Introduction 

T his work contains etymologi.es of placenames in . Danish wa
ters. The main object has .been - in a popular way com

prehens:ible to all seafaring folks - to deal with submarine loca
lities in the Danish fairways (grounds, shoals, reefs, and banks). 

Vol. I covering the Northern Danish waters is to be followed 
by a second volume deal:ing with the Sound, the Belt, and the Ba.1-
tic. To some extent placenames on land connected with the fair
ways and landbearings have been included (vide chapters 11 
& 12). . 

The narnes of the grounds are mostly associated names and 
have been grouped systematically according to the elements de
scriptive of the local topography, viz: 

(1) Contiguous grounds 
(2) Small grounds detached from land 
(3) Larger grounds detached from land 
( 4) Larger grounds detached from land, with sandy bottom 
(5) Larger grounds detached from land, with the appellative: 

ground (grund) 
(6) Larger grounds detached from land, not dangerous to ship

ping (banks) 

The associated names have moreover been classed under the 
following headings: 

(a) Placenames or objects on shore (warehouse, windmill, 
church) 

(b) Names of naval officers, masters, fishennen, or others 
(c) Names of grounded vessels or vessels carrying out surveys 

on the spot, with the exception of British Men-of-war 
(d) Names of British Men-of-War, which during the wars of 



1801 and 1807-14 were stationed on the spot or have 
grounded there 

(e) Names derived from a:ljectives (great, little, long) or ex
pressing relative geographical position ( outer, inner, 
mid:dle, northern, southern) 

(f) Names expressing diminutive interdependency (calf, bos, 
bairn, kid) 

(g) Names expressive of nature of bottom (lime, chalk, flint) 
(h) Names expressing effect of colour from water or bottom 

(white, grey, black, green) 
(i) Names of :mammals, bird:s, or fishes 
(k) Names derived from vegetation on shore or bottom 
(1) Comparable names 
(m) Names of Dutch origin 
(n) Names referring to seama.rks (beacon, buoy, etc) 
(o) Purely indiyidual names. · 

There is no doubt that these nautical placenames constitute 
the most international group in Danish place-nomenclature. In 
particular, the category which contains names of persons or 
ships includes considerable elements drawn from distant parts of 
the globe and frequently from foreign languages. Dutch seafarers 
from the fifteenth and sixteent'.b. centuries have given names to 
sundry places in Danish waters, as f. inst. Bolsaxen, Dvalegrund, 
Drogden etc., and reminiscences of British warfare in these wa
ters are recognisable in names such as Independence, Vengeance, 
and others. 

The student of these placenames will find that the naming of 
nautical localities in Danish waters has developed similar prin
ciples as in England, and a newly printed chart of the North Sea 

· giving the fishing banks and holes (Ed. Det kongelige Danske 
Søkort-Arkiv, Copenhaigen 1944) bears testimony to this faet. It 
will readily be seen that the English Skate-hole has its parallel 
in Danish Skade-Grunden, Clay-deep in Klej-Kulen, and Tail-end 
(n. e. part of the Doggerbank) in Tail-Renden. 

The regional researches of placenames. in the charts may with
out doubt be founded on analogies from foreign latitudes, and to 
the mind of the author there should be ample ground:s for a remo
delling of the international material on a comparative basis when 
some day the :researches have be€n brought to an end. 
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Forord 

Mens jeg ved udarbejdelsen av det foreløbige hæfte i nogen mon følte mig 

bunden av forfatteren Kay Larsens forarbejde, så meget mere som forfatterens 

navn stod med paa titelbladet, er det endelige arbejde formelt og reelt mit eget, 

selvom der ogsaa i dette er et ikke uvæsentligt islæt av Kay Larsens forarbejde. 

Den med udgiverne avtalte endelige fastlæggelse av arbejdets omfang blev i 

ho~edsagen denne: i to bind at behandle samtlige de navne på· grunde, som er 

nævnt i Den Danske Lods 1940 henholdsvis li og III foruden visse navne fra sø

kortene, selvom de ikke er oplaget i Lodsen .. Derved er ikke så få kortnavne fra 
småfarvandene udgået ved behandlingen, men de har ikke skønnedes at have 

videre betydning for ~e kredse, til hvem Søfartens Bibliotek henvender sig, og 

henhør~r vel naturligt under det områd~, som Stednavneudvalget s;stematisk be

arbejder. Den stillede hovedopgave har været forklaring av navnene på grundene 

i de trafikerede farvande, og sigtet har været at fremlægge stoffet for søfartens 

folk i en populær form, uden at det filologiske måtte blive lærd tynge. 

Landtoninger og farvandsnavne har fået hver sit avsnit, og de er ikke store. Av 

landtoninger er kun de især fra gammel tid mere kendte medtaget, og med hen

syn til farvandsnavne er alle de, der er sammensat med navne fra land, kun nævnt 

opremsningsvist, men ikke behandlet, med mindre de tidligere har haft et særpræ

get navn, der er gået tabt. Disse avsnit medtager med andre ord kun, hvad man 

har anset for historisk og av nautisk interesse. 

Selve opstillingen av grundene følger slavisk Lodsen, hvorv~i det bedste over

blik er nået, men registret i 2det bind vil hjælpe ~il'af fir.de den enkelte grund. 

Deres fortløbende numre letter henvisningen fra d~11 en~ til den anden indenfor 

samme artsgruppe. I avsnittet systematik er gennemført en forenklende gruppering, 

som også har muliggjort en statistisk rekapitulation bag, i bogens 2det bind, hvor

ved stoffet i sin helhed har kunnet behandles. 

Disse års arbejde med dei:ine bog har ,vær~t fængslende, selvom jeg av og til 

har følt mig knuget av opgaven, der, jo længere jeg arbejdede med den, forekom 

mia des sværere. )eq frygter fremdeles, at ikke alt er blevet så godt, som det 



burde være, og når jeg ikke følte mig rentud renonce til at fuldføre arbejdet, var 

det udelukkende på grund av min fortid som søassurandør og fordi skibsreder 

Knud Lauritzen på praktisk vis har fulgt arbejdets fremadskriden på nært hold, lige

som direktøren for søkortarkivet, kommandør Peter Jensen, ved utallige lejligheder 

har stået mig bi, og stednavneudvalgets chef, cand. mag. Gunnar Knudsen, har 

anvist mig værdifulde kilder. leg er vel den, der har lært mest bare av at arbejde 

med stoffet, takket være al den litteratur, jeg har måttet gennempløje, og al den 

kritik og de gode råd og vejledninger, som jeg har modtaget fra mange sider, og 

hvorfor jeg herved fremfører min tak. 

Bristen på skoling på det filologiske område har været et slemt drawback, og 

fagmændene indenfor stednavneforskningen kommer til at bære over hermed. Ud

givere og forfatter har været enige i, at tiden nu var inde til at redde de gamle 

overleveringer fra tilintetgørelse, og selvom stoffet ikke er ganske modent til be

handling og udgivelse, vil måske senere arbejder på dette felt alligevel kunne 

hente materiale fra denne bog. Den er det første forsøg på et hidtil uopdyrket 

område, hvad den naturligt må bære præg av. Fejl og misforståelser har næppe 

kunnet undgåes, men risikoen herfor har ikke kunnet avholde mig fra at give ar

bejdet fra mig indenfor den frist, der har været fastsat til opgavens løsning. Mate

riale på søkortarkivet er blevet evakueret og er ikke tilgængeligt, oprindelsen til 

de engelske navne har ikke kunnet verificeres ved rejse til London, og krigens 

forhold har på anden vis virket hemmende på arbejdet. Det engelske summary 

er udar~ejdet · av konsul Norman H. Hansen, Aalborg. Korrekturen og gennem

læsning av manuskriptet .er foretaget av avdelingschef Paul Heurlin. 

LOUIS E. GRAND/EAN 
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14. Grunde i Sundet 

449. Gilleleje Fl.a.k: (a. 3.) D. D. Lods 1843: »Udfor Gilleleje 
er et udstrakt Flak«, D. D. Lods 1850: Gilleleie Flak. 

Stenrøse med 4 m vand. 
S: 5 %, 13½ %. 
450. Ostindiefarergrund: (c. 5.) Jens Sørensen 1703: Yderst.e 

Grund, D. D. Lods 1843: Smidstrup- eller Ostindiefarer-Grunden, 
D. D. Lods 1866: Luushøi- eller Ostindiefarer-Grunden, till. 1888: 
Ostindiefarergrunden. »Der var en Ostindiefarer, der strandede 
her. Svend Hansen her fra Gilleleje - der ikke var Lods og 
altsaa ikke havde Lov - skulde føre den, strandede med den 
og kom i Blaataarn«. (Fisker Chr. Anders€11, Gilleleje, indb. 
til St.ednavneudvalget 1926). Det drejede sig om handelsfre
gattcn »Cronborg«, 140 commercelæster, tilhørende handels
huset Duntzfeldt & Co., som den 16. juni 1797 forlist.e her. Kendt
mandens navn, Svend Hansen, er også rigtigt opgivet, se redaktør 
Niels Friis: »Ostindiefarergrundens Hemmelighed« i Berlingske 
Tidende 22. februar 1942, der også berett.er om hele retssagen, 
se også 1lodeer II pag. 56. Jvf. Ostindiefarer Hukken på Sild, se 
D. I). Lods 1843, pag. 403. Se billedet pag. 193. 

4 m vand. 

451. Sm.idstruv Gru;nd: (a. 5.) jens Sørensen 1703: Yderste 
Grund, nøjagtigt bestemt sommeren 1800 av Gilleleje Lodseri (se 

Niels Friis i Berlingske Tidende i artiklen nævnt under løbeno. 
450), D. D. Lods -1843: Smidstrup- eller Ostindiefarergrunden, 
D. D. Lods 1893: Smidstrup-Grund. 

4 n1 vand. 

452. Bavnehøjgrund: (a. 5.) Jens Sørensen 1703: Yderste 
Grund, engelsk kort 1778: Bognhoys Ground, D. D. Lods 1843: 
Baunehøigrunden. Navnet hører på sin vis til sømærkenavnene, 
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idet bavnehøjen i land indgår som forled efter at have været 
anvendt som »me<l« av fiskerne. 

4 m vand. 

453. Vesterl,andsgrunde: (a. 5.) Jens Sørensen 1703: Inderste 
Grund, engelsk kort 1787: \Vesterlands Ground, D.D. Lods 1843: 
Vesterlandsgrunde:n.. »Naa:: man holder Vesterlandet, Kysten 
vestenfor Gildbierghoved vel aabent ... gaar man udenom Grun
den.« Navnet er således sammensat med navnet på den kyst
strækning, der pejledes. 

2,5 m vand på det lægeste. 

454. Søborghov~ Grund: (a. 5.) D. D. Lods 1843: Søborg
hoved »bestaar af et Flak«, D. D. Lods 1893: Søborg'hoved-Grund. 

2,8 m vand på en stenrøse. 

455. Fl,æskerevet: ( o. 1.) D. D. Lods 1843: Flæskerevet, D. D. 
Lods 1893: Fleskerevet. Navnet er sammensat med fleske eller 
flaske, der her betegner en banke med lavt vand, se syst. no. 66. 
Sml. Flæskegrunden løbeno. 833. 

2 m vand, sten med 0,6 m vand. 

456. Klidderet: (k.) D. D. Lods 1843: Klidderet. Navnet er 
brugt appellativisk ved en lille grund udfor Marienlyst, som fi
skerne kalder lf:farienl,yst Kli<lderet (Fisker H. Wegmann, Sten
gade 50, Helsingør, indb. til Stednavneudvalget 1926). Klyder 
er i Nordsjælland en slags tang (Molbech Dialect), jydsk kled
der betyder en art blæretang (fucus visiculosis), se D. Stedn. 
no. 2, pag. 36. Fiskerne kalder grunden for Klødderet (Fhv. 
fisker Jens Thornassen, Snekkersten, indb. til Stednavneudvalget 
1926). Svensk Kloderkarngen er også sammensat med kloder: 
tang, se Modeer I, pag. 230. Grundens bevoxning med blæretang 
er således årsag til navnet. 

3,4 rn vand. 

457. El"lekilde Hage: (a. 1.) D. D. Lods 1843: Ellekilde Hage, 
D. D. Lods 1893: Ellekilde-Hage. 

9 rn vand. 
S: 10 %, 10 %, 9 %, 4 %, 4½ %, '.i½ %. 
458. Lappegrund: (a. 5.) Benedicht 1568: Lappesande, Lappe

sandt, Månsson 1644: Lappesand, Johs. Mejer c. 1650: Lapsandt, 
Lappensandt, Jens Sørensen 1703: Lappen, Månsson 1735: Lappe
Sand, D. D. Lods 1843: Lappegrunden. Navnet er sammensat med 
den tidligere flække Lappen, hvor Helsingørs lodser og færge-
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mænd havde deres huse. Lappen blev først forstad, senere del 
av Helsingør. Ordet lap er gammelt dansk og betyder odde, næs. 
(Se D. Stedn. no. 2, pag. 2). Lappen skal tidligere også have 
været navnet på farvandet omkring Lappegrunden. (O.D.S.). 

6 m vand. 
S: 44/4 %, 2 %, 12 %. 
459. Blokhusgrund: (a. 5.) Månsson 1644: Lappesandt »up på 

huilket ar bygdt itt Blockhus«, 1735: Lappesand »hvorpå er 
bygt et Blokhuus, 1763 tier Månssons danske anden udgave om 
dette blokhus. D. D. Lods 1843: »Midt paa Grunden findes Rudera 
af et fordums Blokhus«, till. 1888: Blokhusvageren, D. D. Lods 
1893: Blokhus-Grunden. »Blokhuset på Lappegrunden blev byg
get 1640 og har næppe været af en sådan beskaffenhed, at det 
har kunnet modstå -svær isgang og må derfor anses for at være 
forsvundet i løbet av nogle få år. Det ses heller ikke i regnska
berne at være vedligeholdt eller bemandet efter krigen 1643-45, 
og ved sammenligning med de store vedligeholdelsesarbejder, der 
nødvendigvis måtte udføres på de under den store nordiske krig 
anlagte søbatterier ved København, kan det anses som givet, at 
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Tegning av søbatteriet, som har givet BLOKHUS-grunden n,a,Vn. 
Billeilet lånt av marinehistorikeren, orlogskaptajn P. Ho/.ck. 

blokhuset ikke har existeret efter Christian IV's tid. Illustrationen 
mener jeg efter undersøgelser at kunne identificere med Blok
huset på Lappegrunden« (Marinehistorikeren, orlogskaptajn P. 
Holck, 1944). Et blokhus er et batteri; »in Norddeutschland er
klart man geradezu: blokhuse syn Katten genomet« {Se Nieder
deutsche Zeitschrift flir Volkskunde Jahrgang 7 1929 pag. 178); 
det er blokhuse, katte, som ofte har givet anledning til gade
navnene Kattesundet. 

2,5 m vand. 

460. Disken: (1.) Johs. Mejer 1648: Stobben, Jens Sørensen 
1697: Disken, Lø'wenørn 1800: Disken, D. D. Lods 1843: Banken 
Disken. Sammenligningsnavn, disken var før tallerknen en lille 
rund brikke av træ eller hyppigst av brød, se avbildningen hos 
Troels-Lund: Dagligt Liv i Norden 5. udg. fig. 114 og 115. Iler 
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En DISK, en trætallerken, som den anvendtes i 1500-tallet. 
(Efter Troels-Lund: »DagUgt Li.v i Norden«). 

altså i betydningen en lille rund brikke, der hæver sig over hav
bunden. I sejlskibenes tid en meget brugt ankerplads (sætteri). 
Fiskerne opdeler denne Grund i Tungen, Sanden, Vestre Helde, 
Østre Helde, Flakkerne og Leret. (Fhv. fisker Jens Thomassen, 
Snekkersten, indb. til Stednavneudvalget 1926). Helde betyder 
skråning, et heldende sted (Molb€ch Dialect) på samme måde 
som grunden De Heller i Kielerfjord, om hvilken det hedder i 
»Das alte Ellerbek«, Kiel 1937 pag. 111: »De naam Heller wiest 
ok seker up'n depe Steed hin, denn Hell heet Abhang, Schragung.« 
Samme ord indgår også i Hældegrunden, se løbeno. 846. 

8,1 m vand på det lægeste. 

461. Nivaa Flak: (a. 3.) De Coninck 1830: Nivaae Flakke, 
Hjorth 1840: Nivaae Flakke, D. D. Lods 1843: Nivaa Flak. Det 
yderste af flakket.s n.-ende hedder Brynen, det yderste av flak
kets s.-ende Skaaret (Fhv. fisker Jens Thoma.ssen, Snekkersten, 
indb. til Stednavneudvalget 1926). Bryn: en udstaaende, over
hængende kant (Molbech). Skår se løbeno. 714 og 463. 

Knap 6 m vand. 
S: 20 %. 
462. Lous Flak: (b. 3.) D. D. Lods 1843: Lous's Flak, D. D. 

Lods 1893: Lous-Flak. Opkaldt efter admiral Andreas Lous (1728 
-97), der som kommandørkaptajn foretog opmåling med huk
kerten »Amrum« i Øresund i slutningen av 1760'erne. 

7 ,5 m vand på den grundeste del. 

463. Taarbæk Rev: (a. 1.) De Coninck 1830: Torbeck Rev, 
Hjorth 1840: Taarbæk Rev, D. D. Lods 1843: Taarbæk Rev, 
D. D. Lods 1893: Taarbæk-Rev. Det yderste af revet ved 10 m 
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kurven hedder Skaaret (Redaktør Fleming L. Ingemann, Charlot
tenlund, indb. til Stednavneudvalget 1926). Skår se under løbeno. 
714 og 461. 

4,7 m vand på en stenpulle. 

464. Stubben: (m.) Jens Sørensen 1697: Stobertgrunden, Stobe
grunden, Stoberen, Stoben, Stobben, de Coninck 1830: Stubbe
grunden, D. D. Lods 1843: Stubben, D. D. Lods 1893: Stubben. 
Kutlingfisken kalder svenskerne stubben (sandstubben, lerstub
ben, bergstubben o. s. v.), og da navnet sikkert går tilbage til 
den tid, da Skåne var dansk, kan navnet Stubbegrunden antages 
at være sammensat med dette fiskenavn, Den sorte kutling er 
søgt s·om en fortræffelig agn særlig til ålekroge (Otterstrøm I. 
pag. 156). 

E.-siden av grunden kaldes Stubberumpen, efterled se syst. 
no. 8. 11ere tiltalende er det vist at sætte navnet i forbindelse 
med et »med« i land, et buskads, thi et av mærkerne i løbet til 
Nysted. hed ifl. D. D. Lods 1866 Stubben, »Nysted Kirke over 
Stubben, et kjendeligt buskads ved stranden«. Den ældre stave
måde stobben støtter denne antagelse, idet dansk stub er ind
lånt fra hollandsk stobben i betydningen busk, krat, lav træag
tig bevoxning (0. D. S.), og navnet her er derfor utvivlsomt av 
hollandsk oprindelse. »Stubberne« og »De tre Stubber« er tvende 
»med.« i Avnø Fjord beliggende på Knudshoved. halvøen (Fisker 
H. P. Nielsen, Sallerup pr. Lundby St., indb. til Stednavneudval
get 1927). 

Plader med ·3,1 til 3,7 m vand. 

S: 1½ %, :¼ %, 2 %, 1 %, 3½ %, 21
/ 1 %, 4 1/:.! o/c, 1 %, 4 %, 

¼ %, 2½ %, 6 %. 
465. Middelgrund: (e. 5.) 1568: Middelgrunden, Månsson 1644: 

Medelgrundet, Wandel 1653: 11:idelgrund, Jens Sørensen 1690: 
Middelgrunden, Ged.da 1695: :Middelgrundet, Månsson ( dansk 
udg.) 1735: Middel-grunden, 1763: Middel-Grunden, D. D. Lods 
1854: Middelgrunden, D. D. Lods 1893: Middelgrund. 

Den største part av grunden benyttes som losseplads for fyld, 
hvorfor dybderne er upålidelige. 

s: 11, <>f, 5 1 /1 °1r. 3 1 {, '1'r 3 "1b 6 °1a 4 °1a 6 °1fi 3 1 !i 1() 4 'In /-l /( 7 , , /f 1 / _ 1 7 /C 1 f( J 1 i'-l , 7 

12½ %, 3 %, 15 %, 1 o/o, 4¼ %, 15 o/o, 21/1. %, 3 %, 6 %, 2¼ 'J<-,, 
11/2 % , 4 % , 41/:.! ~{, , 19 ~'r I 2 ¼ 'ir , 171/:_! <;(), 31/:.! ~!'r, ! 3 1/:_! ~,;, I 3 1/2 o/r; I 

4 %, ¼ %, 12 %, 
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Admiral ANDREAS LOUS, efter hvem no. 462 er opkaldt. 
(Efter nuueri, der ejes av grosserer Hugo Lous). 

466. Midclelpult: (e. 2.) 1763: Middelpulten, Sletting 1838: Mid
delpulten, D. D. Lods 1843: en lille løs Grund, Midde~pulten, 
D. D. Lods 1893: Middelpult. Grunden er omtalt i Annaler 1863 
pag. 243 under pult d. v. s. klump, knold (Molbech), se syst. no. 
28. Jfr. Middelpult under løbeno. 605. 

6,6 m vand. 

467. Revshalen: (1.) Benedicht 1568: Reffi;ehollit, 1585: Treefs
hol, Blaue 1618: t'reefs hol, Månsson 1644: Reffsal, Dinesen 1688: 
Rebfshale, Gedda 1694: Refshull, D. D. Lods 1843: Revshalen, D. D. 
Lods 1893: Revshalen. Trap I pag. 759 vil vide, at det oprindelige 
navn er Revshalen, dækkende en langstrakt holm; hale se syst. 
no. 2. »Jeg mener, at Revshalen er landgrunden, medens Revhullet 
er navnet på det nuværende Kronløb, der også på Geddas Kort 
1694 kaldes Refshull. Efter min mening· har de to benævnelser 
ikke været anvendt for samme lokalitet, men har været brugt 
om· henholdsvis lan<loorunden og sejlløbet.« (Kommandør Peter 
Jensen, 1945.) For nordenden av revet lå en Svanegrund, se grev 
F. Danneskjolds brev med kort 1745 til Christian VI i Tidsskrift f. 
Søvæsen 87, 1916, pag. 585. 

2,5--3 m vand. 

S: 3¾ %. 
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468. Sundby Hage: (a. 1.) D.D. Lods 1843: Sundbyhage, D. D. 
Lods 1893: Sundby-~. 

3,7 m vand. 

469. Svalerurnpen: (1.) Sailing direction 1801: Swallow's Tail
Shoal, D. D. Lros 1843: Svalerumpen »en smal sandrevle«. Den 
~malle, lange form er årsagen til sammenligningsnavnet, rumpe 
se syst. no. 8. 

3,7 m vand. 
S: 4½ %. 

470. Kastrup Knæ: (a.1.) Benedicht 1568: Kastorps Knæ, 
Månsson 1644: KaspersIrna, KasperIrna· og KasparsIrna, Dinesen 
1688: Kasterup Knæ med Bassesten, Gedda 1694: Caspar Canel, 
Jens Sørensen 1697: Kastrup Knæ, Må~on (dansk udg.) 1735: 
Kaspers Knæ, de Coninck 1830: Kastrups Knæ, D.D. Lods 1843: U 
Kastrups Knæ. Knæ se sy.st. no. 3. 

Geddas omtydning Caspars Canel er formentlig Kanal, idet 
sejlrenden ind til Kastrup brugtes som sætteri; Jens Sørensen 
har betegnelsen »Kastrup Knæ Sætteri«. D. D. Lods 1843 siger: 
»man kan løbe bag Knæet, i Læ af hvilken Grund man med denne 
Vind ligger godt«, og Holberg 1777: »et Sandrif i Havet, kaldet 
af Søfarende Kastrupknæe, som gør en god, lille Skibshavn.« 
Bassesten er sammensat med basse: bolle, hvis hvælvede form 
har givet anledning til navnet, eller med basse: om svære, fede 
dyr (O.D.S.), 'i begge Tilfælde et sammenligningsna;vn. 

3,2 m vand. 
S: 3 %, 3 %. U 

471. Nordre Røse: (e. 1.) Jens Sørensen 1720: Røssen, de 
Conmck 1830: Ryssen, »er et Steenrev«, D.D. Lods 1843: Nordre 
Røse. Røse, se syst. no. 9. Sidestykke til Søndre Røse, løbeno. 474. 

3,2 m vand. 
S: 3¾ %, 3% %, 4 %, 3% %, 2¾ %, 9 %, 41,,1, %, 1 %, ½ %, 

4¾ %, 22 %, 11 %, 
472. Maglebylille Hage: (a.1.) De Coninck 1830: Maribolille 

Hage, »er et Sandrev«, D. D. Lods ·1843: Maglebylille Hage. 
Så flakt, at det ofte ikke kan befares av robåde. 

473. Rasmus Møller: (b.) \1\7andel 1653: Rafuen, Dinesen 1688: 
Raufn Steene med Røesteen, Jens Sørensen 1720: Ravnen, de 
Coninck 1830: Ravnen, »er et Steenrev«, Hjorth 1840: Ravnen, 
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D. D. Lods 1843: Ravneungerne med Steen, hvoraf Raviwn og 
Rød.stenen (synlige) samt Rasmus Møller (blind). »Kosten dær 
kaldes endnu Ramiekosten, men nogle av stenene er bortsprængte« 
(Lods Svane, Dragør 1941). Det er tydeligt, at den blinde sten 
Rasmus Møller har fået lov til at blive liggende, mens de synlige 
er blevet bortsprængte og brugt til Middelgnmdsfortet (Mag. art. 
Aage Rohmann, indb. til Stednavneudvalget 1923). Den største 
sten har været Ravnen, som har givet navn til de mindre ved 
siden av: :.Ravneungerne« (jfr. svenske Vingaunger ved Vinga), 
og da Rasmus Møller efter bortsprængningerne er blevet alene 
tilbage, er navnet Ravneunger blevet slettet. Man kan vist 
gå ud fra, at Ravnen har været ravnsort av farve, hvorav navnet, 
jfr. Sortensten (Sverting) i Kallundborg Fjord, løbeno. 506. I 
folketællingslisten 1. J:uli 1787 forekommer en skipper Rasmus 
µi.rsen Møller, 38 år r;aroroel, boende i Dragør (familie 258), og 
der findes ingen anden av Ramme navn i sognet, ligesom det ikke 
forekommer i tællingen 1. februar 1801 (Rigsarkivar Axel Linvald, 
1944). Stenen er sikkert opkaldt efter ham, der altså ikke blev 
52 år g.ammel. Han kan være · kommet av dage her. 

0,9 m vand. 

474. Søndre Røse: (e. 1.) Dinesen 1688: Rysset, de Ooninck 
1830: Russe-Grunden, Hjorth 1840: Dragø Rys, D.D. Lods 1843: 
Søndre-Røse. Sidestykke til Nordre Røse, løbeno. 471. 

1,5 m vand på det lægeste. 
S: 1¼ %, 6 %, 6½ %, 4¾ %, 1,~ %, 19 %, 5 %, 4 %. 
475. Dragør Sandrøv: (a. 1.) Månsson 1644: Draakø Reff, Jens 

Sørensen 1697: Dragør Sandflak eller Landgrund med »Dragørs 
Tønde«, Månsson (dansk udg.) 1735: Dragøe Reef, 1763: Drageo 
Rif, Hjorth 1840: Sandrevet med Sandrevstungen, D. D. Lods 
1843: Dragør Tønde Nr. 1. og San~vs Vageren, D.D. Lods 1893: 
Dragør-Sandrev. »Den lokale benævnelse har sikkert fra gammel 
tid været Sandrevet, hvortil så senere er føjet det pladsbestem
mende Dragør« (Kommandør Peter Jensen, 1945). Den yderste 
ende av revet bærer endnu navnet Tungøn. 

1,5--2,5 m vand. · 
S: 121/ 2 %, 2 %, 3½ %, 8 %, 4% %, 3l/3 %, 3½ %, 4½ %, 

3¼ %, 7 %-
476. Aflandshage: (a. 1.) Caspar Wessel 1768: Alandshage, D. 

D. Lods 1893: Aflandshage. Det oprindelige navn har været Ama-
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gerlandshage, som er blevet avslidt til .Alandshage, hvorefter en 
omtydning er sat ind, som har sat .Aland i forbindelse med »av 
land« d. v. s. fraland; man Wte om »avlandsvind« (D. D. Lods 
1843). Det oprindelige navn på øen var Amhage, hagen hvor 
fartøjerne gnider, skurer imod (roden am: gnide, plage eller bare 
besvær), qg Gunnar Knudsen, der har fundet dette, skriver: »Man 
skulde næsten have lov til at sige, at vi her har et navn, vikin
gerne har fundet på«. (Se »Germanska namnstudier tilliignade 
Evald Liden('. pag. 259.) 

S: 7 %, 5 %, 8 %, 9 %. 
477. Svaneklapper: (i. 2.) Wandel 1653: Klapere, Jens Søren

sen 1703: Svaneklapperne, D.D. Lods 1843: Svaneklapperne. Klap 
se syst. no. 19. Forled av de vilde svaners tilhold her. Blandt 
fiskerne skelnes mellem Lange Svaneklap, Lille Svæneklap, Bekka--
8-inklap og Svanerevet (Incassator N. Chr. Christenæn, Valde
marsgade 13, 1., Kbhvn. indb. til Stednavneudvalget 1926), hvor
av fremgaar, at også bekkasiner har haft tilhold dær. Sammen
lign med Koklapperne, løbeno. 489, og Maagek"lapperne ved Fal
sterbo, løbeno. 1005. 

Småholme. 

478. Saltholm Flak: (a. 3.) Johs. Mejer 1648: Nord Horn, Slet
ting 1838: Saltholm Landgrund, D. D. Lods 1843: Saltholms
Flakket. 

To 3,9 m sten på flakket. 
S: 5¼ %, 6¾ %, 7 %. 
479. Smaagrundene: (e. 5.) D. D. Lods 1843: Smaagrundene. 

N. for ligger vraget av blokskibet Cronborg, hvorpå der er 
9,4 m vand. 

480. Kraa.sebænken: (k. 2.) 1585: Visser, 1618: Visscher, Wan
del 1653: Smørsten, 1681: Vischer, 1694: Fisker Tunna, Jens Sø
rensen 1697: Røde Røsen, Sailing direction 1801: Krumbecken, 
D. D. Lods 1843: Kraasebænken. Jens Sørensen har også beteg
nelsen Sækkerevet, d. v. s. revet ved Sækken (av italiensk s.ac: 
bugt; fra de gamle søbøger, p-0rtulaner), hvor »Dragørs Fiskere 
fanger megen Sild«, hvilket forklarer den ældste betegnelse 
Vischer og Fisketønder, som dækker over et »sæt«, fiskerne her 
har haft fra gammel tid. Kraasebænken er sammensat med ældre 
dansk krås i betydningen småstykker (se arkivsekretær G. L. 
Groves fodnote til artiklen »En Dagbog fra en Kinafarer 1730-
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32« i Tidsskrift for Søvæsen 1900 pag. 195). I denne dagbog hed
der det om et oversøisk sted: »Her faar mand alle Tider Kraas 
at sec drive, naar mand er Landet nær passeret ... det er et vist 
Tægn.« Krås betyder på jydsk: hvad der er knust, vraggods, 
udskud av mennesker, dyr, ting (Feilberg), men især: dynge, 
masse i fuldstændig uorden, skiden at røre ved (Feilbergs till.). 
Det norske krås har betydningen sn:.uler, knuste stykker. Her må 
betydningen være slimede tangrester, eftersom Wandel kalder 
grunden Smørsten (tangsten), og Jens Sørensen har betegnelsen 
Røde Røsen, som utvivlsomt sigter til de mange rødalger, der har 
flydt mellem stenene. Rødalgerne er den artrigeste av de marine 
alger, og farven skyldes et rødt farvestof (fucoerythrobilin), der 
er beslægtet med galdefarvestofferne. (Se E. Steemann Nielsen: 
Havets Planteverden. 1944. pag. 62.) Bænk se syst. no. 16 . 

. S: 10 %. 

481. Holmetunge: (a. 1.) D'. D'. Lods 1843: Holmetunge. Nav
net er simpelthen tungen fra (Salt)holmen og er et sidestykke 
til Sandrevstungen, se løbeno. 475. 

482. Søndre Flint: (e. g.) Wandel 1653: Syder Flinth, Jens Sø

rensen 1690: Sydflinten »laa fuld med Sælhunde paa«, Le Neptune 
Francois 1693: Suyduliet, Gedda 1694: Suyderflint, D. D. Lods 
1843: Søndre-Flint, D. D. Lods 1893: Søndre-Flint. 

Navnet efter flintestensrøsen på sandflak.ket, som er tør; side
stykke til Nordre Flint, løbeno. 497. De kaldes begge av fiskerne 
ll'lintcrnc. (Mag. art. Aage Rohmann, indb. til Stednavneud
vitlgct 1926.) 

Under 2 ro vand. 

483. Ryggen: (2.) Le Neptune Francois 1693: Bane du Glorieux, 
Sailing direction 1801: Glorious or Glory-ox-Bank, Sletting 
1838: Ryggen, Hjorth 1840: »som kaldes Glorieux ogsaa Ryggen«, 
D. D. Lods 1843: Ryggen: Det garrJe navn må hidrøre fra et skib, 
som er løbet på grund her. Ryg, se syst. no. 29. 

4,3 m vand. 
S: 3 ~,, 2¼ %: 4\{1 %, 611:l %, 6 o/o, 3¼ %. 

484. Dragør Bro eller Tærskelen: (a. 3.) D. D. Lods 1843: 
Dragør Bro, D. D. Lods 1938: Dragør Bro eller Tærskelen. Bro 
se sysl. no. 39, tærskel se syst. no. 40. 

6,2-- 6,9 m vand. I den gravede rende 8,0 m. 
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485. lndependence: (d.) D. D. Lods 1843: »Midt i Løbet en 
enkelt Sten: Independence«, D. D. Lods 1850: Stenen Independence. 
I Till. pag. 452: »Independence Stenen er borttagen«. »Tvende 
Helsingører Lodser have ill. Indberetning fra Overlodsen lidt nor
den for Dragør noget østligere end m:idt i Farvandet fundet en 
favnestor Steen, på hvilken der kun fandtes 20 Fod 8 Tom. med 
dagligt Vande og med 4 a 4½ Favne klods omkring den« (1838, 
se Observationsprotocol 5 pag. 197). Stenen er også indberettet 
av Sletting uden navneangivelse 1839 (samme protocol pag. 211). 
Navnet er formentlig efter det skib, som de· ovennævnte lodser 
har lodset gennem, farvandet. »Independence er ikke noget en
gelsk orlogsfartøj« (Orlogskaptajn R. Steen Steensen, 1944). 

486. Knollen: (2.) De Coninck 18;30: Knollen, Hjorth 1840: 
Knollen, D. D. Lods 1843: Knollen. Knol, knold se sys_t. no. 23. 

4,3 ro vand på en stenrøse. 

· 487: Quartusgrund: · (c. 5.) · De -Ooninck 1832: Quartus Grun
den, Hjorth 184~: Quartusgrunden, D. D. Lods 1843: Quartus
Grunden. Opkaldt efter linieskibet :i>Fredericus Quartus«, · som 
på sin prøvetur 26. jooi 1101· ·løb· ·på grund ud for Dragør på 
denne grund, som indtil da: ikke var kendt. · (Marinehistorikeren, 
orlogskaptajn P. Holck, 1943). Se billedet på næste side. 

5,9 ro vand. 

488. Vester Sandhage: (e.1.) D. D. Lods 1843: Sandhage Ko
sten, D. D. Lods 1893: Vester Sandhage, 1906: Vester-Sandhage. 

1,6 m vand. 

489. Koklapperne: (i. 2.) i Kalveboderne. D. D. Lods 1843: Ko
Iapperne, D.D. Lods 1866: Koklapperne. Da disse 5 småholme til
sammen udgør 44 tdr. land (Trap), er der ikke tvivl om, at for
ledet er pattedyret ko, da der her må have været god græsning. 
Efterledet klap, se syst. no. 19. Nu tørlagt. 

490. Skrædderholm: (n. 2.) i Kalveboderne. D. _D. Lods 1843: 
Skrædderholmen, D. D. Lods 1866: Skrædder-Holmen, 1906: 
Skrædderholm. Navnet er sikkert kommet fra den kost, der har 
avmærket grunden, og som har lleddet Skrædderen, ligesom søtøn
deme ved Hals hed 'Skomageren og Skrædderen, se Skornagcrgrund, 
løbeno. 324. N. for grunden står »Kokkens Kost« .. Skrædderen er 
»et lille Skiær østenfor Hallands Væderø, hvorpå står en østerud 
visende Armvarde« (D. D. Lods 1843 pag. 25). Det er tydeligvis 
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Agterspejlet av »Fredericus Quartii.s«. Tegning lånt 
av orlogskaptajn P. Holck. 

armvarden, som først er blevet kaldt skrædderen, derefter selve 
skæret. Når skrædderne syr med lang tråd, slår de jo armen helt 
ud, når de trækker stinget til sig, og dette ligger vel til grund 
for sammenligningsnavnet. 

0,4 m vand. 
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491. Svenskeholm: (e. 2.) i Kalveboderne. Jens Sørensen 1697: 
Fladors Grund, D. D. Lods 1843: Svenskeholmen, D. D. Lods 1865: 
Sv~nske-Holmen, 1906: Svenskeholm. På grunden ligger en Sæl
ste11,. Sammenlign Svenske Pladen, løbeno. 660, samt Svenske
stenen og Svenskegrunden på n.-siden av bunden av Avnø Fjord 
(Fisker H. P. Nielsen, Sallerup pr. Lundby St., indb. til Stednavne
udvalget 1927). Navnene må formodes at. være sammensat med 
svensk -, fordi et fartøj av denne nationalitet har grundstøf 
på stedet. Kommandør Peter Jensen vil sætte navnet i forbL'l
delse med svenskernes forsøg 1658 at storme København fra sø
siden (Kalve bod Strand) og henviser til I. A. Topsee-Jensen: 
Den dansk-norske Søetat, 1935 I pag. 195: »Admiralerne Helt o.P
Bredal løb under Københavns Belejring ud i Kallebodstrand fo. 
at ruinere de ,af Fjenden til Angreb _paa Amager samlede 'Skibe«, 
overfaldet skete 24. august, og der erobredes en snes svenske 
skibe .. 

0,6 m·vand. 
492. Køge Flak: (a. 3.) i Køge Bugt. D. D. Lods 1843: Kiøge 

Flak, D.D. Lods 1893: Kjøge-Flak. Kaldtes tidligere lokalt Møller
grunden efter de 7 vindmøller, der lå på kysten n. for Køge. 

Under 6 m vand. 
493. Juelsgrund: (b. 5.) i Køge Bugt. Rothe 1839 :· »I den s.e.

lige Deel af Kjøge Bugt findes en landløs Grund, Agamem'tUY11,
grunden kaldet« (Beskr. no. 272 i Søkortarkivet). I observations
protocollen er navnet Agamemnongrunden i marginen rettet med 
blyant til Juels Grund. D.D. Lods 1843: Juels Grund, D.D. Lods 
1893: Juels-Grund. Det engelske linieskib Agamemnon (64 kano
ner) var i de danske farvande i sommeren 1800, i 1801 og atter 
i 1807 (Orlogskaptajn R. Steen Steensen, 1944). Om det har rørt 
grunden eller ligget stationeret her, vides ikke. Hos J. W. Norie 
Piloting Directior.s for the Kattegat and Baltic, London 1940, op
lyses: Agamemnon Bank with 6nly 3½ fathoms'discovered 1810. 
Hydrographical Office 1815: Agamemnon ,Shoal, do. 1840: Aga
memnon. »In 1807 . . . a fleet was despatched against DenmarJ, 
and they anchored abt. 4 miles 9ff Copenhagen in august an<.. 
established a blockade. The Agamemnon commanded by captain 
Jonas Rose joined the fleet during the second week of august«. 
(H. S. Lecky: The King's Ships, 1913 I pag. 38). Det nyere 
navn har man ment at kunne sætte i forbindelse med sø
løjtnant Ra.sniu.s Jucl, der 1703 blev beordret til at bistå søkort-
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Sohcltcn NIELS JUEL efter maleri på Natioiwl/d.storisk Mu,sæmn, 
Frederiksbory, 

direktøren Jens Sørensen og gjorde det gennem flere år som den 
eneste søofficer, »der veed at skikke sig i Jens Sørensens bizarre 
Humør« (se J. Sør. I. pag. 69); han døde son1 ekvipagemester 13. 
jun i 1733 (Kay Larsen 1941). På stedet har man en anden op
f attclse: »11idt i Køge Bugt Juels Grund formentlig opkaldt efter 
Sohelten Niels Juel« (Lods Niels I{nudsen, Køge Lodseri 1941), 
og slægten mener det samme: »Exacte Oplysninger kan jeg ikke 
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give Dem, men for mig staar det saaledes, at Grunden har faaet 
sit Navn i D. D. Lods efter Niels Juel, der opererede paa det 
Omraade hin berømmelige Dag« (Kommandørkaptajn baron Niels 
Iuel Brockdorff 1945). - Det må være et af Zartman,ns natio
nale navne, se pa:g. 349. 

Småpuller med 6,2 m vand. 

494. Kalkgrund: (g. 5.) ved Stevns. Jens Sørensen 1690: Kalke 
Grunden, 1697: Kalkgrunden, D.D. Lods 1843: Kalkgrunden. Nav
net av bundens art, kalk. 

1,9 m vand over sten. 

495. Brodden: (o.) svenske søkort: Gadden_._ D. D. Lods 1932: 
Brodden. Da grunden er stejl avfaldende, er navnet dannet av 
ordet brod: spids; jfr. brodder på hestesko. Braate er et navn, 
soin ved Stevns gives nogle av de derværende mod havet brat av
faldende n~ eller forbjerge, f. ex. ·Buxe Braaten (Molbech Dia-
lect), av bråte: brat, steJ1. _. 

Ved Stevns er der to fremspringende punkter, ·der kaldes Kirke
brodden · og Peblinge brodden med udtalen bråten. (Fiskeskipper 
Oluf Andersen, Lilleskov, Rødvig, indb. til Steinavineudvalget 
1926.) Det svenske gad.d betyder »spetsig landtunge, smal våg« 
(Bjalruar Llndroth i Goteborg Skrifterne m pag. 218), men 
også brod (på insekt); det da:nske Brodden er således en over
sættelse. 

5,2 m vand. 
496. Bjørnøn: (1.) De Coninck 1830: Biørnen, Hjorth 1840: 

Biørnen, D. D. Lods 1843: Biørnen. Grundens runde, hvælvede 
form lader form.ode, at navnet ligesom ved Bjørnegrund, løbeno. 
574, er ordet bjørn: en hvælving over røret i en maltkølle (Mol
bech) eller den med rundt, ·hvælvet hoved forsynede nagel, som 
fastholder hamlen til vognstjærten og som ogsaa kaldes en bjørn 
(Feilberg). Det må i hvert fald betragtes som et sammenlignings
navn'. En dæmning tværs over en fæstningsgrav kaldes også en 
bjørn. (0. D.S.) 

1,7 m vand. 
497. Nordre Flint: (e. g.) Johs. Mejer 1650: Flint, Wandel 1653: 

Nord Flinth, Le Neptune Francois 1693: Norduliet, Gedda 1694: 
Nordflint, Jens Sørensen 1720: N. Flint. Navn av bundens art 
flint, sidestykke i Søndre Flint, løbeno. 482.BådeNordre ogSøndre 
Flint kaldes av fiskerne Flintenie (Mag. art. Aage Rohma:nn, indb. 
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Linieskibet »Agamemnon«, efter· hvilket no. 493 var opkaldt. 
Akvarel av N. Pocock 1795. 

(National Maritime Museum, Greenwich). · 

til Stednavneudvalget 1926). - Da den svenske komman
dørkaptajn Reinius i 1911 opmålte grunden., udtalte han, at det 
så ud, som om der på grunden engang havde været en slags be
fæstning ligesom på Blokhusgrunden ( Overlods L. Fritz, Malmø, 
1945), men dette er vist tvivlsomt. 

1,2 m vand. 
'· 

498. Gustav af Klint: (b.) D. D. Lods 1843: Gustav Klint, D. 
D. Lods 1893: Gustav af Klint. »Opkaldt efter svensk admiral og 
søopmåler Gustav av Klint, der var samtidig med Løwenørn. Det 
i 1941 færdigbyggede svenske opmålingsskib har også fået navn 
efter ham.« (Kommandø:r; Peter Jensen, 1943). »Grundet vill jag 
slll,rast hanfora till ett aldra sjomatningsfarlyg med detta namn« 
(Civilingeniør Axel Harlin, Stockholm 1944). Undersøgelser på 
Sjokarteverket i .Stpckholm har vist, at dette først blev bygget 
1862, så det drejer sig om direkte opkaldelse. Se billedet n. s. 

3,7 m vand. . 
499. SjoTlen: (2.) Wandel 1653: Skiolde, Jens Sørensen 1690: 

Skjollegrunden, Siollegrunden, Gedda 1694: Siolle, D. D. Lods 
1843: Siøllen, D. D. Lods 1893: Siøllen. Skiollen kaldtes i ældre 
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tid Mellemflakket, løbeno. 165, og begge navne er dannet av ordet 
skjold, se syst. no. 31. 

2,4 m ·vand på en pulle ved s.-enden. 
S: 42/2 o/o, 6½ %, 8 %, 5'.3/4 %, 8 %, 5¾ <)'cl, 6¼ %, 5½ %, 

91/2 %, 6¼ %, 5¾ %. 
500. Kalkgrund: (g. 5.) Månsson 1644: Kalckonen, Jens Søren

sen 1690: Kalke Grunden, 1761: Estlands-Grundet, 1775: Kalck
grundet, D. D. Lods 1843: Kalkgrunden med navneforklaringen 
»med kalksteen og græsbund«. , »Kalckonen er vel Kalkovnen,· 
ligesom Stednavnet Saltun på Bornholm betyder Saltovnen«. 
(Kommandør Peter Jensen, 1943.) 

2,9 m vand. 

501. Oskarsgrund: (b. 5.) D.D. Lods.1843 og 1850: Steengrun
den, en Ryg med 18:-20 Fod Vand. D.D. Lods 1866: Oscarsgrund 
eller Steengrunden, D. D. Lods 1893: Oscars-Grund eller Sten
grund, 1913: Oskarsgrund, svensk søkort: Oskarsgrundet. Navnet 
Stengrunden fordi grunden bes:.år av en mængde små stenpuller 
med flint og kalksten. »Har troligvis fått sit namn efter något 
fartyg med namnet Oscar, som hår grundstodt« (fil. dr. Her
man Richter, Lund, 1945). 

c,no 

Svensk admiral GUSTAV AV KLINT, efter hvem 
no. 498 er opkaldt. 

Efter »Segel och Motor~, fcbr. 1935, 2. hæfte. 

, . 
' 

> 

' ' 

v 
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15. Grunde i Store Bælt 

502. Røsnæs Rev: (a.1.) Holberg 1777: »Et Rif ud i TTavet kal
det Refsnæs Drenge.« 'Sletting 1832: Refsnæs Rev, D. D. Lods 
1843: Refsnæs Rev, D. D. Lods 1893: Revsnæs Rev. »Mon ikke 
udtrykket dreng i Røsnæs Drenge skulde være meget gammelt 
og ensbetydende med islandsk drangi(ur), som anvendes om klip
pespidser, der skyder op fra havbunden og som regel ragende over 
vandet« (Kommandør Peter Jensen 1944). I den svenske Katte
gats-skærgård er der på Tjørnøe adskillige »små steenvarder eller 
pyramider, de kaldes St. Olofs Drængar«, se Løwenørn, Katte
gats beskrivelse 1808 pag. 23. Der kan således næppe være tvivl 
om, at svensk drængar og dansk drenge er det oldn. drangi, der 
betyder en høj især spids opgående og enkeltstående klippe, især 
på strandbredden (Jonsson), endnu bevaret i færøsk drangur (jfr. 
Steensen pag. 12), og at Røsnæs Drenge er navnet på revet med 
de opstikkende store sten. Islandsk drangr: spids, enkeltstående 
klippe (D. Islandske Lods 1898, pag. V). 

0,9 m vand på den underste del av revet. 
S: 16% %, 71/s %, 10 %, 10½ %, 51/3 %, 10115 %, 11½ %, 9 %. 
503; Røsn,æs Puller: (a. 2.) Sletting 1832: de yderste såkaldte 

Puller, D. D. Lods 1843: Pullerne, D. D. Lods 1893: Revi:mæs 
Puller. 

Sten med 1,9 a 4,7 m vand. 
S: 14½ %. 

504. Asnæs N._ ~. Fl,ak: (a. 3.) Paludan 1831: Asnæs Flakke, 
D. D. Lods 1843: Asnæs Flak, D. D. Lods 1893: Asnæs-NV-Flak. 

Stenpuller med 2,8 a 4,6 m vand. 

505. Asnæs Rev: (a.1.) Paludan 1831: Asnæs Rev, D. D. Lods 
1843: Steenrev, D. D. Lods 1893: Asnæs-Rev. 

2,2 m vand. 
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506. Sverting: (h.) Sten i Kallundborg Fjor:l yderst på Røsnæs. 
Jens Sørensen 1691: »Her tværs Bogenbjergs første Kant ... lig
ger den høje, sorte Stenen ovenvands, kaldet Sve:rting.« Stenen 
kaldes nu Blak (Fisker Jens Espersen, Bag Gravene 33, Kallund
borg, 1945). Svenske sidestykker er »Stora- och Lilla Svarting 

. av fornsvensk Swærting« (&rtil Ohlsson pag. 141). Navnet av 
stenens svarte (sorte) farve. :Kavneændringen til Blak rejser no
gen tvivl om den gængse tydning av blak, se syst. no. 64, idet 
adjektivet blak betyder »mørk, sort«, se også D. Stedn. no. 4 
pag. 548, som vistnok må antages at være tydet her. »Namnet på 
den lilla klippan Svartingen i Blekinge avser siikerligen klabbens 
fiirg« (Modeer I. pag. 222). 

507. Gissewre Sand: (a. 4.) D. D. Lods 1843: Sandflak, till. 
l847: Gisseløre Sand, D. D. Lods 1893:· Gisseløre-Sand. 

508. Svallerup Banke: (a. 6.) med Urstenen: (o.) D. D. Lods 
1843: »Mod Urhøjen skyder et Flak«, D. D. Lods 1866: Svallerup 
Banke, D. ·n. Lods 1893: Svallerup-Banke. Grundens navn sam
mensat med Svallerup i lan:l, stenen opkaldt efter »med«et i land: 
Urhøjen. Ur i betydningen noget oprindeligt, begyndelse, udspring 
(Molbech), oldn. ar: tidlig, årle. Bruges i forbindelserne urgam
mel, .urtiden o. sv. 

4,3 m vand. 
509. Lysegrunile: (h. 5.) D. D. Lods 1843: Lysegrundene, D.D. 

Lods 1893: Lysegrunde. Bundarten på grundene er »hvidt Sand 
med Sten« (D. D. Lods 1940), som skinnende hvidt igennem van
det har givet anledning til navnet. Sammenlign Lysegrunden, 
løbeno. 178. 

Mindste dybde 5 m. 

510. Snave Røn: (a. 2.) 1824: Snarre Røn, D. D. Lods 1843: 
Snaverønnen, D. D. Lods 1893: Snave-Røn. Forledet snave betvder 
spids, fremstikkende odde (se Steenstrup og D. Stedn. no. 2. pag. 
148), men er vel her lånt fra Snavehøj midt på Fyns land. (Hinds
holm). 

Stenpuller med 1,5 og 3,5 m vand. . 

511. Aalerevet: (i. 1.) D. D. Lods 1940: Aalerevet. På søkort 
efter 1932. »Grunden blev opmålt, efter at M/Sk. Wilhelmine var 
grundstødt der i 1931, og navnet er efter min mening sammensat 
med fiskenavnet aal.« (Kommandør Peter Jensen, 1944). 

0,4 m vand. 
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Linieskibet »Elephant« . .Akvarel av N. Pocock: 

Nelson cm· the Elephant passing Elsinore in passage up the Sound 1801. 
(National Maritime Museum, Greenwich). 

512. Romsø W. Rev: (a. 1.) med Klæpen: (2.) Jens 'Sørensen 
1690: Klappen ved Romsø, 1703: Kleppen eller Revets Pynt, D. D. 
Lods 1843: Romsø Rev, hvis yderste Ende, Klæpen, er tør med 
daglig Vaude. Klæp se syst. no. 20, sammenlign Stenklippen, 
løbeno. 105. Fiskerne kalder gruncen Kajydensklæpen efter en 
hex, som boede på Romsvej-og vilde lave en vej til Fyn; sagnet 
fortæller, at hun fyldte. forklædet med sten, som hun tabte, da 
hun nåede midtvejs (Fisker· Jørgen Ernst, Dosseringen 12, Kerte
minde, indb. til Stednavneudvalget 1926). Kajyden må være det 
dialektale kajyde f'◊r kahyt: oprindelig telt, bod, lånt fra middel
nedertysk. Måhænde at der på stenpullerne har stået resterne av 
et vrag med en kahyt, som har givet anledning til navnet. 

513. Romsø Puller: (a. 2.) D. D. Lods 1850: Steenrøser, D. D. 
Lods 1893: Romsø-Puller. 

Stenpuller med 2,2-4, 7 m vand. . . 
514. Rønnen: (2.) D.D. Lods 1866: Rønnen. Se syst. no. 30. 
4,3 m vand. · 

515. Puller W. S. W. for Asnæs: _(b. 5.) Pullerne, der intet navn 
har, ligger ret w. for en fiskepla~, som kaldes Gartnerbanken, 
hvis »med« bl. a. er præstens anlæg i Raklev (Fisker Jens Esper-
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sen, Strand.stræde 10, Kallundborg, indb. til Stednavneudvalget 
1920). Jutlægsgartneren er blevet mindet i navnet. Pullerne kunde 
kaldes Gartnerpuller. Stedets udtale er gartner. 

7,5 m vand, på den e-ligste pulle. 
516. Elefantgrund: (d. 5.) F. W. Austen, captain of H. M. S. 

Elephant 1813: Elephant shoal, Hydrographical Office 1814: Ele
phant Shoal. Rous Mabson, master of the Defence indrapporterer 
1811 i juni: A smhcial on which H. M. S. Defence grounded on the 
20th of june 1811« (Opmålerens originalkort i Hydrographical 
Office, Bath). D.D. Lods 1843: Elefantgrunden, D.D. Lods 1893: 
Elefant-Grund. Navnet efter det engelske linieskib »Elephant« 
( 7 4 kanoner), der deltog i sJ.aget på Reden 2. april 1801, og som 
under krigen 1807-.14 en tid havde station i Store Bælt, hvor det 
opmålte grunden. Findes første gang .1816 i de .danske søkort. Se 
billede forrige side. 

3,1 m vand på det lægeste. 
517. Ryggen: (2.) Paludan .1831: »Fiskerne i Bæltet k:alde_r 

denne Steengrund Ryggen«, D. D. Lods 1843: Ryggen. Ryg, se 
syst. no. 29. 

5,8 m vand på det lægeste.. . 
518. Stubberup Knold: (a. 2.) D. D. Lods 1843: Steenryg, D. D. 

Lods 1866: Stubberup Knold, D.D. Lods 1893: Stubberup-Knold. 
B;ar navn efter Stubberup kirke, som er »med« for grunden. Hol-
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STUBBERUP kirke 1ned tårnet 
»den hvide jomfru«. 

Lånt av pastor Jens Oluf Eriksen. 
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»Polyphemus« efter originaltegning av Wm. Bligh, 
Captain of His Ma.jesty's Ship The »Glatton« 1801 

(Hydrograpwical Office, Bath). 

berg 1777: »Stubberup Kirke kaldes St. Petri Kirke, den har et 
høit Taarn, som er et Vartegn for de Søfarende og kaldes den 
hvide Jornfru«. Se billede f. s. 

6,9 m vand. 

519. Romsø Tue: (a. 2.) D. D. Lods 1866: Romsø Tue, D. D. 
Lods 1893: Romsø-Tue. Først avlagt i søkortet 1859, da >>Hekla« 
og jagten »Karen Knuth« opmålte dær. I den originale opmålings
rapport fra. Rous Mabson of the Defence juni 1811 angives grun
dens navn som Vengeance. (Hydrographical Office, Bath). Nav
net blev droppet og kom aldrig i de danske søkort, da løbeno. 566 
havde samme navn. · 

7,2 m vand. 

520. Polyphem: (d.) Hydrographical Office 1814: Polyphemus 
Shoal, do. 1843: Polyphemus. Grunden blev opmålt av captain F. 
W. Austen of H. M. S. Elephant 1813 (Hydrographicai Office, 
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Bath). Paludan 1832: :»I de senere Kaarter er mærket en Grund 
kakiet Polyphem.« D. D. Lods 1843: »Denne Ryg kan saale
des ej være farlig, dog kan den vel forurolige større Skibe 
som det under sidste Krig var Tilfældet med det engelske 
Linieskib P?lyphemus«, D. D. Lods 1866: Polyphem. Navn efter 

· det engelske linieskib Polyphemus (64 kanoner, 500 mands besæt
ning), som deltog i slaget på Reden 2. april 1801, og som senere 
en lang Tid havde station i Store Bælt under krigen 1807-14. Po
lyf emos er den fra Romers Odysse bekendte kyklop, den største 
og stærkeste av dem. 

6,2 m vand. 

521. Torskepladen: (i. 2.) D. D. Lods 1866: Torskepladen, D.D. 
Lods 1893: Torskepladen. Pladen har .i sin tid været en god 
fiskeplads for småtorsk, hvorav navnet. 

6,5 m vand. 

522. Slettings Grund,: (b. 5.) s. for Musholm. D. D. Lods 1843: 
Slettings Grund, D. D. Lods 1893: Slettings-Grund. Opkaldt efter 
kaptajn Peter Ephrahim Sletting (1792-1862), der var pa op
måling i farvandet 1831-33. Se billede pag. 217. 

4,3 m vand. 

523. Landløse Rev: (e.1.) s. e. for Musholm. Sletting 1832: 
Det saakaldte Landløse Rev, D. D. Lods 1843: Det landlooe Rev, 
D.D. Lods 1866: Landløst Rev. Jfr. Yderflak, løbeno. 260, som i 
flere århundreder kaldtes Landløse Grunden. 

Tørt med lavvande. 

524. Halsskov Rev: (a.1.) Jens Sørensen 1690: Halskov Rev, 
Holberg 1777: H.alskov Odde eller Rev, Sletting 1832: Halskovrev, 
D~ D. Lods 1843: Halskov Rev, D. D. Lods 1850: Halskov-Rev. 
Pullerne yderst på revet kaldes i Chandlers New Seaman's Guide, 
London 1812: Minks Imowl (eller Korsoer·Knowl) og er opkaldt 
efter den engelske orlogsbrig Minx med 11 Kanoner, som blev 
taget av danske kapere ved Skagen 1809 (Orlogskaptajn P. Holck, 
1945). 

Under 2 m vand. 
S: 7 %, 12 o/o, 8 %, 23/3 o/o. 
525. Kragepulber: (i. 2.) Jens Sørensen: Pullerne, Sletting 1832: 

Kragepullerne, D.D. Lods 1893: Kragepulle og Langpulle. Navnet 
er muligt dannet av krøge eller krøk i betydningen reje. »En 
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Kaptajn P. E. BLETTING. 
( Marineministeriets arkiv). 

ældre Fisker har oplyst, at en stor Del av Rejerne inde i Noret 
i tidligere Tid vandrede ud og kastede Rogn paa Kragepullerne. 
Dermed er det godtgjort, at Rejerne i en Periode hver Sommer 
er· optraadt i anseelige Mængder paa K.ragepullerne, og derved er 
der fremskaffet et Holdepunkt for Fortolkningen. av Navnet som 
Rejepullerne - dog kan der jo være den Mulighed, at Navnet 
Kragepuller kan være en Forvanskning af Krogpuller, Pullerne 
i Krogen (Revkrogen.) « Redaktør Corneliussen i »Sorø Amts
tidende« 11. august 1944: »Oprindelsen til Benævnelsen af Kra
gepullerne4:. 

3, 7 og 2,5 m vand. 
526. Lygtepull6r: (n. 2.) Sletting 1832.: Lygtepullerne med 

Lygtesandet, D. D. Lods 1843: Lygtepullerne med Lygt.esandet. 
Lygtesandet var et hvidt sand, som adskiltes fra Lyg{epuller ved 
en lille ankerplads, der hed Smigen. Lygtepullerne udskyder w. 
for lygtehuset, hvoraf de har fået navn ligesom Lygtebanken 
i land. Modeer II pag. 113 placerer pullerne blandt »sømærkenav
nene«. »På Lygtebanken har der været fyrbelysn'ing (lygte) fra 
før 1727«. (Kommalidør Peter Jensen, 1943.) 

2,5 m vand. 

527. Ærteøen: (o) Sletting 1832: Ertøen, D. D. Lods 1843: 
Ertøen, D. D. Lods 1893: Ærløen. Forledet må ligesom ved Ert
holmene (Christiansø) sættes i forbindelse med det oldn. aroa: 
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lmort, ujævnhed, eftersom Ærteøen er en stengrund, der i 1832 
kun havde 3 fod vand. Se iøvrigt artiklen »To Korsør-Grunde« i 
Sorø Amtstidende 14. Juli 1944. 

528. Badstue Rev: (a.1.) Jens Sørensen 1703: Badstuhukken, 
1806: Badstuen, Sletting 1832: Badstuerevet, D. D. Lods 1843: 
Bad.stuerevet. Navnet skyldes en badstue inde i land, som også 
har givet anledning til navnet Badstueklinten, se la Cour:Korsørs 
Historie. Svensk Bastugrundet er på samme vis opkaldt efter en 
badstue i land, hvor der dog blev tørret lin (hør), se Modeer I. 
pag. 12. 

Ca. 1 m vand. 

529. Blinde Badstue: (o.) Sletting 1832: »Paa det yderste af 
Grunden, der: kaldes Blinde Badstue, er kun. 2 a 3 Fod V and paa 
store Sten«, D.D. L~ 1843: Blinde Badstue. F. Sommer angi
ver ved opmålingen 1854, at røsen består av store sten, som man 
antager forsætlig anbragt, skønt hensigten ikke kendes. Dette er 
antagelig årsagen til, at røsen er blevet kaldt Blinde.Badstue, idet 
man har omtydet navnet Badstuerevet og sat det i forbindelse 
med badstuens ophedede sten. Mens grunden· oprindelig var usyn
lig (blind), således at navnet passede i saa henseende, er sten
røsen senere blevet opstablet sådan, at en enkelt sten er oven
vands. Sml. Blinde Røn, løbeno. 99, og en stor, flad sten ved Tat, 
Ertholmene, som hedder Blinde Lo. 

530. Nyg~nd: (e. 5.) D. D. Lods 1893: Nygrund. Grunden er 
antagelig i ældre tid opfattet som den yderste del av Badstuerevet. 

5,3 m vand på det lægeste. 

531. Møllegrund: (a. 5.) Hydrographical Office 1814: Ledæ 
Shoal, do.1843: Leda Shoal. Opmå1t 1813 av captain F. W. Austen 
of H. M. S. Elephant »a shoal on which H. M. S. Leda struck, 
there being only 3 fathoms over it<~ (Chandlez:s Seaman's Guide 
1812). D.D. Lods 1843: Møllegrund. De to nordre møller ved Kier
teminde skulde holdes overeet (1843 pag. 163), hvorav navnet. 

5,6--6,0 ro vand. 

532. Aa.Zehus Røn: (a. 2.) D. D. Lods 1850: Steenpulle, D. D. 
Lods 1866: Aalehuus Rønnen, D. D. Lods_ 1893: Aalehus-Røn. 
Mærket var 1866 »Nordgavlen af et lille Huus tæt n6rdfor Chri
stianslund Skov«, hvoraf navnet. 

Sten med 1,8 m vand. 
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HO'ntcrs lwsnwgrafi 1561 havde store forestillinger 01n Sprogøs størrelse. 
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»Fugle veå V1:1sterrevet< (Sprogø w. Rev), maleri av Johatnnes Larsen. 
(Tilhører Statens· Museum for Kunst). . . 

533. Pilebenet: (k. 1.) D. D. Lods till. 1858: Pilebenet, D. D. 
Lods 1866: Pilebenet, »i Mærket et gammelt enestående Eget~æ«, 
D. D. Lods 1893: Pilebenet. Navnet er sammensat med pil(etræ), 

. som vel har været »med« længe inden egetræet blev det, og ni.ed 
ben, jfr. grunden Been, løbeno. 83. Den bornholmske fiskeplads: 
Træ benetøjet (se Gammalt å Nytt III og IV årg.), som i 1760 hed 
Beene Tøyet, er sikkert sammensat på samme sæt ligesom Træ
benshage i Aabenraa fjord (D. D. Lods 1843, pag. 229). 

1,8 m valid. 

534. Sprogø E.-Rev: (a. 1.} D. D. Lods. 1843: Østerrevet, till. 
1847: Det østre Rev, D. D. Lods 1866: Sprogø Østerrev, D. D. 
Lods 1893: Sprogø-0.-Rev. 

0,3-1,9 m vand. 

535. Sprogø W. Rev: (a. 1.) n: D. Lods 1843: Vesterrevet, till. 
1847: Det vestre Rev, D. D. Lods 1866: Sprogø Vesterrev, D. D. 
Lods 1893: Sprogø-V.-Rev. 

Sten med 1,2 m vand. 
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Linieskibet »DRONNING MARIE< m!J,lt 1834 av 0. W. Eckersberg. 
(Tilhører Statens Musemn for Kunst). 

536. Sprogø N. E. Pulle: (a. 2.) Chandlers Seaman's Guide 1812: 
• Snipe Knowl. Opkaldt efter den engelske sloop Snipe, byiget 1801, 

60 mand, 12 kanoner, 185 tons (Admiralitetsbiblioteket, .London). · 
Snipe betyder sneppe. D. D. Lods 1843: Fem små Stenrøser, D. 
D. Lods 1866: Sprogø Nordflak, D. D. Lods 1893: Sprogø-NØ
Pulle. 

Stenpulle med 5 m vand. 

537. Gællegrund: (i. 5.) Jens Sørensen 1703: Gællegrunden, D. 
D. Lods 1893: Gjellegrund. Det var Marstalfiskerne, der begyndte 
fiskeriet på bæltsild med »beltsbaade«, »for at fange Sild med 
Drivgarn« (se Joh. Ludv. Lybeck: Om Sildefiskeriet, Kbhvn. 
1792), og som fjerntboende maatte de gælle ( d. v. s. udtage gæller 
og indvolde) silden i selve Bæltet, og dette er bl.a. antagelig sket 
her. Se artiklen »Hvad Sildenavnene fortæller« i Sorø Amts Dag
blad 4. oktober 1944. 

Stenrøser med 3,1 og 3,4 m vand. 

538. Sprogø Puller: (a. 2.) D. D. Lods 1893: Sprogø-Puller. 
5,3 m vand. 
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539. W.-lige Puller: (e. 2.) D. D. Lods 1893: V.-lige-PuUer. 
To små puller med 6,5 og 7,8 m vand. 

540. E.-lige Puller: (e. 2.) D.D. Lods 1893: 0.-lige-Puller. 
Løse puller med 6,2 m vand på det lægeste. 
541. Dronnj_ng Maries Puller: (c. 2.) D. D. Lods 1843: »Sten 

liig den, hvorpaa Linieskibet Dronnmg Maria stødte«, D. D. Lods 
1893: Dronning Mari~ Puller. Linieskibet Dronning Maria grund
stødte her i 1834. (Marinehistorikeren, orlogskaptajn P. Holck, 
1943.) 

5,9 m på de lægeste av puller.ne. 

542. Knudshoved Flak: (a. 3.) D. D. Lods 1843: Landflakket, 
D. D. Lods 1893: Knudshoved-Flak. På flakket en sten, der kal
des Lille Knud, hvorpå 

1,4.m vand. 

n43. Lindhi:>lm Grund: (a. 5.) med s.-spids Tungen og n.;;spids 
Stenhøjen. 1658: Lindholms Grund, D. D. Lods 1843: Lindholms
grundene med Tungen og Steenhøien, D. D. Lods _ 1893: Lind
holm-Grund. Sml. Stenhogen, løbeno. 1012. 

0,6-1,5 m vand. 

544. Havgrund: (o. 5.) D.D. Loiis 1843: Havgrunden, D.D. Lods 
1893: Havgrund. Sammenlign Havrevle, løbeno. 58. 

0,3--1,6 m vand. 

545. Hvidegrund: (h. 5.) D.D. Lods 1843: Hvidegrunden, D.D. 
Lods 1893: Hvide-Grund. Navnet av bundens farveskær, »hvis 
bundart er lyst sand med tangpletter« (D. D. Lods 1940, m 
pag. 88). 

2,8 m vand. 

546. Swtsgrund: (a. 5.) D. D. Lods 1843: Slotsgrunden, D. D. 
Lods 1893: Slotsgrund. Navn af Holckenhavns slot. 

4,0 m vand. 

547. Dynen: (1.) Stor sten i Holckenhavns bugt. D. D. Lods 
1843: Dynen »på hvilken findes ikkun 11/2 fod vand«. Navnet 
dyne er dels anvendt om klitter i Sønderjylland, dels om mudrede, 
bløde grunde, se således løbeno. 133, men også om sten, der bal
lonagtigt hvælver sig op over vandbrynet. En stor sten udfor 
Frederikshavns havn kaldes også Dynen. (Organist Petersen, 
Frederikshavn, 1941.) Jfr. Dynen, løbeno. 900. 
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Holckenhavn, som no. 546 er opkaldt efter. 

548. Palegrund: (o. 5.) Jens Sørensen 1703: Kaiebierre Grond, 
Sletting 1832: Store og Lilie Pahlegrundene, D. D. Lods 1843: 
Palegrundene, den inderste og den yderste, D.D. Lods 1893: Pale
Grund. Det ældste navn er knyttet til Kejberg klint i land. Det 
nye navn har Sletting forbundet med pæl, men bogstaveringen i 
D. D. Lods 1843 peger dog i anden Retning. »Grunden, som er av 
ler, er dækket av et lag hvidt sand, således at den tegner sig som 
en lys plet på havbunden. Navnet er efter :ods Boyes formening 
sammensat med engelsk pale: lys, bleg, da der jo er andre engel
ske navne her i Bæltet« (Nyborg Erhvervsraad 1944). At eng
lænderne har ligget her, er givet,· da en engelsk eskadre i august 
1808 ankrede op udfor Nyborg under kommando av kaptajn 
11'Namara på linieskibet Edgar og sendte en flådeavdeling ind i 
Nyborg Fjord, hvor den efter en kamp i::ldskibede de spanske 
hjælpetropper frå Slipshavn den 11. august. (se C. F. Wandel: 
Søkrigen i de dansk-norske Farvandl:) 1807-14. 1915. pag. 127 ff.) 
Navnet skulde da være Palegrund: Lysegrund. Knudsen 1S42 
pag. 77: »Landgrunden nord for Knudshoved er reen og kan føl
ges paa Loddet, dog er at iagttage, at her langs Kysten staaer 
mange Bundgarn, og ved at komme Landgrunden nærmere end 
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3 Favne er man udsat for blinde Pæle«. At der kan have stået 
blinde pæle· på denne grund, som kan have givet anledning til 
navnet, er derfor ikke udelukket. Det synes nemlig at have været 
en ældgammel foreteelse. I Kancelliets Brevbøger hedder det 
29./11. 1570: »Da der skal være sat et bundgarn udenfor l{nudz
hoft lige i det farvand, hvor skibene skulde løbe og søfolkene 
nære stor frygt for at komme til skade på pæle og bundgarns
stager, da disse stå dels oVBr, dels under vandet, så man ikke 
kan tage ~ig iagt for ·dem, skulle de strax optage disse pæle og 
bunqgarnsstager.« Det er snarere pæl, der indgår i navnet. 

Under· 6 m vand. 

549. Maemose Grund: (i. 5.) også kaldet Mademose Grund. D. 
D. Lods 1893:_ M~mosegrund. Forledet er-sammensat med mae: 
måge. M{lf3grunden s. ·w .. for Flæskholm ved Drejø (opgivet av 
fisker Rasmus Rasmussen, Drejø) opfattes som Mawgrunden 
(1'1aagegrunden) av stud. theol: Johs. M. Jensen i indb. til Sted
navneudvalget 1926. Maegærdet i Kalundborg Fjord opfat.tes 
også av de derboende fiskere som Maagegærdet. Kommandør Pe
ter Jensen vil_ dog hellere sammensætte navnet med made: eng, 
henvisende_ til det alternative navn Mademose Grund, men det 
kan være en omtydning. S. for Snogebæk (Bornholm) ligger en 
Maagesten, w. for Gudhjem hedder en klippeformation Ma.age
stolene og endelig er der grunden Maageflakket, løbeno. 897. I 
engelske kystnavne går måge oftere igen især i Mewstones, se 
Mariner's. Mirror 1920, pag. 348. 

6,2 m vand. 

550. Kwverhage: (k. 1.) Holberg 1777: »Nogle farlige Stoonrif 
langt ude i Søen, saasom Kløverhage . . . for hvilke de Sei.lende 
maae vel vogte sig«, 'Sletting 1832: Klørhagen, D. D. Lods 1843: 
Kløverhage. Forled kløver i betydningen tang, se syst. no. 74. 

Under 4 m vand. 
S: ;1..11/9 %. 

551. Stokkebæk Flak: (a. 3.) Sletting 1832: Stokkebeksflakket, 
D.D. Lods 1843: Stokkebæks Flak, D.D. Lods 1850: Stokkebæks
flak »tværs ud for Stokkebækshuset«, D. D. Lods 1893: Stokke
bæk-Flak. 

3,7 m vand. 

552. Oure Flak: (a. 3.) eller Ovre Flak. D. D. Lods 1843: Oure 
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Landtoning av VRESEN (D. D. Lod,; 1940), 

Flak, D. D. Lods 1893: Ovre Flak. Navnet efter kirken i Oure 
;nde på Fyn. 

Sten.pulle med 4,3 m vand. 

553. Vresens Puller: (a. 2.) Jens Sørensen 1692: Revlen og l{læ
pen, D. D. Lods 1843: Vresens Puller, D. D. Lods 1893: Vresen
Puller. Om ønavnets betydning ved man lidet; at det skulde være 
sammentrukket av vret: snævert jordstykke, og win: græsgang, 
altså wretswin (se Blandinger I pag. 180) anses ikke sandsynligt. 
Den ældste stavemåde ~ra Vald. Jordb. var ~rysn. Den moderne 
stavemåde findes på søkortet 1787 tegnet av fregat »Hvide Ørn«s 
officerer, men også Jens Sørensen har formen Vressen. Muligt 
kan det opfattes som Writhswin med sammensætningen vrid: svin
get (Feilberg till.) eller vejbugten (Feilberg), fordi øen og grun
dene n. og s. for danner en vredet ryg, og det germanske swin 
svarende til hollandsk swin: grundt sted i vand, som forekommer 
i svenske stednavne (se E. Wadstein i Fornvånnen 1930 pag. 195 
ff). Vrid er bevaret i Langø Vrid, se pag. 341, og Svend Aakjær 
har i Kong Valdemars Jordebog pag. 231 fremsat samme tanke: 
),Øen er kun få favne bred og snor sig i S-form fra n. til s., hvoraf 
muligt navnet, beslægtet med writhæ: vride, sno«. Se også D. 
Stedn. no. 5, pag. 172 under Svenning. 

2,8 m vand. 

554. Vresen N.-Fl,ak: (a. 3.) D. D. Lods 1843: Vresen Flak, D. 
D. Lods 1893: Vresen-N-Flak. Se forklaringen under løbeno. 553. 

Stenpuller med 1,2-1,5 m vand. · 

555. Langesand: (e. 4.) _Jens Sørensen 1696: Langesand, D. D. 
Lods 1843: et tørt sand, Langesa.rid. Den avlange grund midt 
imdlcm Langesand og Smørstakken kalder Jens Sørensen 1690 
1'rillcn, se syst. nq. ~2. 

556. Sm.ørstakken: (k.) 1595: Smørstack, Johs. Mejer 1643: 
8mørstack, Jens Sørensen 1692: Smørstakken, Schønheyder 1805: 
8mørstak, D. D. Lods 1843: Smørstakken. Man har tidligere (An
na l<'r pag. 309) sat dette smør i forbindelse med oldn. smar: 
Jill<', men tydet er slam eller slimet tang, se syst. no. 83. Efterledet 
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stak betyder i reglen i svenske stednavne høstak (Modeer I pag. 
209), og dette er også tilfældet på Færøerne om hukken vedVaagø, 
kaldet Stakken: »den har sit navn av at fjeldet sæt i visse retnin
ger ligner en høstak« (D. Færø1ske Lods 1891 pag. 19), ligesom 
en stak-forme_!, stejl klippe i Faxafjørdr i Island kaldes Stakkr 
(D. Islandske Lods 1898. pag. 19). Her kan stak enten være et 
sammenligningsnavn på øen, eller der kan for navigationen i ·ældre-
tid have været opsat en tangstak som sømærke, hvis navn da er 
blevet oons. Høstakke blev oftere rejst i land som sømærke, og se
nere rejste man stenvarder i høstakkens form, se således illustra
tionen av det svenske Smørstakken. 

Folkeetymologisk er navnet opfattet sammensat med fedststof
fet, thi s. for Smørstakken lå tidligere en lille ø, som lokalt kald
tes Fedtstakken i an_alogi med Smørstakken (Murer Fr. Øster
gaard, Lohals, 1941) ; Fedtstakken er forsvundet under vandbry
net, fordi m.an·'dær gravede grus, og Smørstakken er nu ligeledes 
forvandlet fra ø til grund, se Nationaltidende 13. august 1943: 
»Dansk Ø forsvundet«, fordi stenfiskerne har ryddet for meget 
op i den, hvorved materialvandringen ved strømmen er sat i gang. 
Navnet bør dog bibeholdes uændret. 

557. Rødgrund: (h. 5.) Jens Sørensen 1696: Røegrunden, D. D. 
Lods 1843: Rød.grund. Navnet må sættes i forbindelse med bun
dens begroning med røde alger. Jfr. Røde Banke løbeno. 44 7, 
Røde Grund løbeno. 622, Rødsand løbeno. 845 og Rødstensrevle 
løbeno. 863. 

1,2 m vand. 

558. Hov Sand: (a. 4.) 1806: Hou Sand, D. D. Lods 1843: Hou 
Sand, D. D. Lods 1893: Hov-Sand. Hovs Klint har været »med« 
for grunden iflg. J~r Hansen: Weie Wiiser 1806, pag. 5. 

Under 6 m vand. 

559. Lohals Hage: (a. 1.) Kragesand. D. D. Lods 1893: Lohals 
Hage, D. D. Lods 1910: Kragesand. Kragesand er sikkert, som 
foreslået under Kragopuller, løbeno. 525, sammensat med krog: 
bugt, da fuglen krage ikke kan komme på tale her. 

Under 2 m vand. 

560. Skattebølle Røn: (a. 2.) Jens Sørensen 1690: Røn, Meyer 
1833: Skattebølle Røn;ne, D. D. Lods 1843: SkattebøHe Rønne, D. 
D. Lods 1893: Skattebølle-Røn. 

1,6 ro vand. 
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Det skånske SlYIØRSTAKKEN (lar.dtoning i D. D. Lods 1843), 
der tydeli.gt viser den stak/ormede varde. 

561. Snøde Rev: (a. 1.) D.D. Lods 1843: Snøie Rev, D.D. Lods 
1893: Snøde-Rev. Har nøjagtigt samme navn som løbeno. 579. 

2,2 m vand. 

. 562. Egelykke Rev: (a. 1.) D. D. Lods 1843: Egelykke Rev, D. 
D. Lods 1893:Egelykke-Rev. 

3,5 m vand. 

563. Helletofte Sa11.d: (a. 4.) D. D. Lods 1843: Helletofte Sand, 
D. D. Lods 1893: Helletofte-Sand. 

2,5 m vand. 

564. Korsebølle Rev: (a. 1.) D. D. Lods 1843: KorsebøUe Rev, 
D. D. Lods 1893: Korsebølle-Rev. 

5,3 m vand. 

565. Broen: (3.) D.D. Lods 1850: »Dette kaldes Broen, fordi det 
spænder over % af Bæltet«. Se syst. no. 39. 

Pulle med 5,9 m vand. 

566. Vengeancegrund: (d. 5.) Thomas Henderson, master of H. 
M. S. Sybille 1807: Vengence, F. Vv·. Austen, captain of _H. M. S. 
Elephant 1813: Vengeance Shoal, Hydrographichal Office 1814: 
Vengeance Shoal, do. 1843. Vengeance Shoal. Opmålt 1813 ·av 
captain F. W. Austen of Fi. M. S. Elephant. D. D. Lods 1843: Ven
geance-Grunden, D. D. Lods 1893: Vengeance-Grund. Grunden er 
først avlagt i søkortet 1816 og »menes at have navn efter et engelsk 
orlogsskib, som havde station der under krigen 1807-14« (Sko
leinspektør K. W. Gotfredsen, Ordrup, 1941). »Linieskibet Ven
geance (74 kanoner) kom sammen med to andre linieskibe som for
stærkning til admiral Parker i sommeren 1801 og var her mulig
vis også senere 1807-14« (Orlogskaptajn R. Steen Steensen, 
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1944). »Klints sjokarta 1818 upptar två Vengeancegrund, dels det 
nuvarende och dels ett ca. 3' NO Polyphem, som utgått i senare 
upplagor«. (Civilingeniør Axel Harlin, Stockholm, 1944). 

Sten puller med 5,9 m _ vand. 
S: 1 % (av 24.000.000 kr.). 

5~_7. Egholm, Flak: (a. 3.) 1806. Egholms Flag, D.D. Lods 1850: 
Eegholms Flak. 

2,5 m vand på det lægeste. 

568. Agersø Flak: (a. 3.) D. D. Lods 1843: et løst flak, D. :O 
1 

'¼/ Lods 1850: Aggersø Flak. 

Stenpulle med 3,9 m vand. 

569. Omø NlV-Flak: (a. 3.) D. D. Lods 1850: Omø Rev, D. ru 
Lods 1893: Omø-NV-Flak. 

Pulle med_ 4,9 m vand. 
S: 27½ %. 

570. Omø SW.-Flak: (a: 3.) D.D. Lods 1850: Omø Flak, D. D. 
Lods 1893: Omø-SV-Flak. . 

2,8 m vand på det lægeste. 

571. Omø Tofte: (a. 1.) Johs. Mejer 1647: Omoetofft, Jens Sø

rensen: Ohmø Tofte, D. D. Lods 1843: Omø Tofte. Efterled se 
syst. no. 12. Navnet er iøvrigt sat i forbindelse med et sagn om 
en sunken by, idet man, når man i stille vejr seJ1er over grundene, 
kan se en hyld, der står og gror på bunden av vandet, hvor går
dene med deres tofter lå (se Gunnar Knudsen: Sagn fra Sorø .Arr(J 
optegnet efter mundtlig Tradition, Sorø Amtstidende 23. februar 
1913). 

0,6 a 1 m på det lægeste. 
S: 16¼ %. 
572. Om.ø Staalgrunde: (a. 5.) Jens Sørensen 1696: Staalgrun

den, Schonheyder 1805: Staalgrunde, D.D. Lods 1843: Staalgrun
dene. De består av to dele, n.e.-lige Omø Staalgrund og s.w.-H~e 
Omø ·staalgrund, der er adskilte ved et smalt 13-19 m dybt J. 

Et skær ved indseJ1ingen til Uddewalla kaldes i D. D. Lods 1843 
(pag. 11) Sønder Aastaal, ·den sydligste pynt av Hirsholmene 
Staalhagen (pag. 28). Ordet stål se syst. no. 84, · anvendes om det 
steJ1t svulmende. Se også Fejø Staalgrund, løbeno. 772. 

N.e. grund 2,5 m vand, s.w. grund 3,1 m på det lægeste. 
S: 4 %, 3 %. 
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573. Spagesten: (o.) D. D. Lods 1850: en Steen, D. D. Lods 
1866: Spagestenen, D. D. Lods 1893: Spagesten. Navnet må an
tages sammensat med spage: træstang, som er lånt fra middel
nedertysk spake og i søsproget især anvendes om en svær stang 
til at dreje et spil eller til at løfte svære vægte med ( O.D.S.). 
En træstang har muligt avmærket stenen, som kun er tør ved 
lavvande. 

574. Bjørnegrund: (1. 5.) Jens Sørensen 1692: Ihegrunden, Slet
ting 1833: Bjørnegrunden, D.-D. Lods 1843: Biørnegrunden, D.D. 
Lods 1893: Bjørnegrund. Det gamle navn Ihegrunden er sammen
sat med ihe eller ide: ebbe eller udfaldsvande (Molbech), flod og 
strøm (Feilberg), idet strømmen til og fra Nakskov Fjord står 
hen over grunden. Sammenlign Iholms Vesterrøn, løbeno. 696. Det 
nye navn er sammensat med bjørn, der betegner noget hvælvet, se 
under grunden Bjørnen·, løbeno. 496. 

0,9 m vand. 

575. Hvidegrunds Flak: (a. 3.) D. D. Lods 1893: »Fra Hvide
Grund skyder et Flak sig langt NV ud: Hvide-Grund-Flak«. Navn 
efter løbeno. 581. 

Pulle med 1,5 m vand. 

576. Albue Triller: (a. 2.) Sletting 1833: Albue Triller, Knudsen 
1842: Trillerne, D. D. Lods 1843: Albue Triller, D.D. Lods 1893: 
Albue-Triller »består av Revler«. Forled av Albuen i land, hagen 
der rager ud i Langelandsbæltet. Efterled triller, se syst. no. 32. 
D. Stedn. no. 5 pag. 485 vil i efterledet se et ældre nydansk trille: 
1rund skive som navn på adskillige grunde og småøer, men disse 
grunde er i reglen langstrakte, ikke runde, og navnet trille er først 
fundet efter 1700. 

0,6 a 2 m vand. 
S: 8 % og 13 'le. 

577. Albue Flak: (a. 3.) 1585: De Hacken, 1592: Hake ofte Riff, 
1618: Rif ofte Hake, 1634: De Hak•en, 1647: De Fla Ken, 1647: 
Alboug Promont, 1660: Alboriff, 1681: De Haken, Jens Sørensen 
1692: Albue Sand, D.D. Lods 1843: Albue Red, D.D. Lods 1899: 
Albue Flak. 

Albue betegner en bugt på en vej (Feilberg), men ved søen det 
samme som knæ. Den n.-Iige del av List i vadehavet hedder Albuc
larulet. Ved indsejlingen til Vlissingen hedder en tør sand Elboog, 
se Lowenøm: Beskr. af Nordsøen 1815 pag. 45. 
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Etatsråd F. M. TETENS. 

Efter miniature111alcri, der ejes au overretssagfører J.f. Tetcn.s. 

Plade med 5,6 m vand. 
S: 14½ t;~, 31/:! %, 101/:! 9c,, 10 %. 
578. Tete-ns Grund: (b. 5.) D. D. Loas 1843: Tetens Grund, D. 

D. Lods 1893: 'l'et.ens-Grund. Opkaldt efter krydstoldinspel±ør, 
etatsråd Franciscu.s Maro Tetens (1791-1862), »som deltog i ka
nonbådskrigen som månedsløjtnant og i 1813 for udvist mod, 
konduite og tjenstiver blev udnævnt til sekondløjtnant« (Kom
mandør Peter Jensen 1944). Tetens har deltaget i opmåling, var 
således udset til at opmåle Læsø Trindel 1827 (se Handels- og 
Søfartsmusæets Aarbog 1942 pag. 63). En udførlig biografi av 
ham er givet i I{ritisk Ugerevu 30. juli 1927 i artiklen »Styr
manden, der blev Etatsraad«. 

Sten med 3,4 m vand. 

579. Sn-0de Rev: (a. 1.) Sletting 1832: Snøde Øre, D. D. Lods 
1893: Snøde-Rev. 

Navn efter Snøde 11:ølle i land, som har været »med« for grun
den, men derved ha:r den fået nøjagtigt samme navn som løbeno. 
561: Snøde Rev på den modsatte side av Langeland. 

2 a 3 m vand. 
580. Nebbe Revler: (a. 1.) Sletting 1832: Nebbe Revler, D. D. 

Lods 1843: Nebbe Revler, D. D. Lods 1893: Nebbe-Revler. Navn 
efter Nebbehuse i land. 

Under 1 m vand. 
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581. Hvidegrund: (h. 5.) Midtfor indløbet til Nakskov Fjord. 
Jens Sørensen 1692: Hvidegrtmden, 1692: Widegr. og Hvide-
grunden, Sletting 1833: Hvidegrunden, D. D. Lods 1843: Hvide
grunden, D. D. Lods 1893: Hvide-Grund. Navnet av bundens 
hvide sand, jfr. Hvide Grund i Odense Fjord, løbeno. 335 og 
Hvidegrund ved Nyborg, løbeno. 545. 

0,6 m vand på det lægeste. 

582. Knølen: (2.) Sletting 1832: Knølen, D. D. Lods 1843: 
Knølen, D.D. Lods 1893: Knølen. Er det samme ord som knøld: 
en liden tue (Molbech Dia.leet), jfr. knold, se syst. no 23. Det 
kan ikke udelukkes, at ;Kn.ølen kan være det dialektale knøl ( e) n 
for knogle (0. D.S.), da lni:ogle er brugt andet steds i formen 
knaage om en hård sandgrwi:'d, se løbeno. 1. 

Sten med 0,9 m vand. 

~83. Ryggen: (2.) Sletting 1833: Knølen, D.D. Lods 1843: Ii:yg
gen. Navnet omfatt.er to plader med sten, som strækker sig ud n. 
e. for Albuen. Se syst. no. 29. 

2,5 m og 3,1 m valid på den e. og w. plade. 
S: 2½ %, 9½ %. 

584. Malø Grund: (a. 5.) Jens Sørensen 1692: Vesterøer, D. D. 
Lods 1893:. Malø-Grund. 

585. Middelgrund: (e. 5.) Jens Sørensen 1692: Poltenefod, D. D. 
Lods 1893: Middelgrund. Det gamle navn er sammensat med pol
de, se syst. no. 28, og fod i betydningen fundament, som er ind
gået i Dyrefoden, løbeno; 736, som er grunden, der som et funda
ment strækker sig ud fra Dyreholmen, såvel som i svensk Kwkfo
den (se D. D. Lo:ls 1843 pag. 18), som er et rev, derudskyder fra 
Nid.ingen ud fra »en firkantet Galge til en stor Metalklokke, hvor
med klemtes i Ta:age og tykt Vejr«. Det gamle karakteristiske 
navn burde att.er oplives, da Middelgrund er et så hyppigt brugt 
appellativ. 

586. Rasø Grund: (a. 5.) Jens S!3rensen 1692: »kaldes og Ras«, i 
tili.: Raso, D.D. Lods 1899: Rasø Grund. Forledet er sammensat 
med ordet ras: hvirvel. D. D. Lods 1843 omtaler Racerne i Kana
len (pag. 104), 1893 omtales: »de forskellige Strømme viser sig 
som Strømraser; der staar i Strømniens·Retning og hyppigt tyde
liggøres ved Skum, Tang eL lgn.« (pag. 300). Se iøvrigt om op-
rindelsen til ordet ras 0. D.S. · 
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I 6~ Grunde i Lille-Bælt 

587. Rosenvold H~ge: (a. 1.f Vejlefjord. D. D. Lods 18~3: Flak 
fra Rosenvold, D. p. L~ 1866: mindre Flak ud fra Rosenvold. 

Stejlt avfaldende fra 2 m. 
, 

588. Kasserodde Fl,ak: (a. 3.) D. D. Lods 1850: Kasser Odde 
Rev, D. D. Lods 1866: et Rev, D. D. Lods 1893: Et Salidflak. 

2 m vand. · 

589. Prins Frederiks Grund: (b. 5.) Premierlieutenant Irminger 
1839: »Til min store Forundring har lirke en eneste Skipper, med 
hvem jeg derom har talt, vidst noget om denne 9 Fods Grund« 
(Observations-Protocol no. 6 pag. 66). D.D. Lads 1843: do. 1850: 
do. 1866: Kronprinds Frederiks Grund, D. D. Lods 1893: Prins 
Frederiks-Grund. Linieskibet Kron Prinds Friderich søsattes 1784, 
men blev røvet av -englænderne 1807. (Orlogskaptajn R. Steen 
Steensen, 1944). Ved Kay Larsens besøg i Vejle 1941 kunde der 
ikke spores nogen tradition til navnets· oprindelse. Hvorfor Kron-
prins er ændret til Prins, kunde heller ikke skaffes oplyst, og nav- \._,r-
nets tilknytning til linieskibet måtte opgives. Mens Frederik 
VII som prins var chef for fynske infanteriregiment i Fredericia 
1835-39, gav han sig meget av med det jævnere borgerskab (D. 
Bio L.), og han besøgte bl.a. gernefolkene på Gamle Færgegaard 
i Trelde ( der ligger s. for grunden), se herom i Vejle Amts Aar-
bøger 2det halvbind 1933 pag. 198. Det kan-nu tænkes, at værten, 
færgemand Søren Hansen L:adegaard (druknet 1851), der besørge-
de overfarten til Rosenvold, har givet grunden navn efter deri kon-
gelige gæst, som kan have haft en eller anden oplevelse på grun-
den. Navnet er da blevet givet, da Fr. VII var kronprins (det blev 
han 1839), da Irminger netop siger, at ingen kendte grunden, hvil-
ket kan forklare formen Kronprins Frederiks Grund, ligesom æn-
dringen til Prins Frederiks Grund kan forklares naturligt derved, 
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Kronprins FREDERIK 1840. 
(Det kgl. Bibliotek). 

at man senere har indset, at Fr. VII kun var prins, dengang den 
· navneskabende begivenhed fandt sted. 

2,8 m vand på det lægeste. 
590. Skin/el: (o.) En lille stenrøse ri. for Bogense. D. D. Lods 

1843: Skinfel, D. D; Lods till. 1888: »Stenen Skinfel er sprængt og 
Dybden bragt til 10 Fod«. Stenen liar engang inden bortspræng
ningen været i eller over vandbrynet, hvor begroningen med alger 
har givet anledrimg til navnet, idet den ligesom har haft skind,. 
tæppe på. Navnet er gået over på den røse, der er blevet tilbage 
efter sprængningen. Skinfæld i Mjolden sogn er gammel dansk 
Skinfæld: skindtæppe, der også· indgår i det skånske stednavn 
Skinfælz mosæ fra Vald. Jordb. (se D. Stedn. no. 5. pag. 382). 
Sammenlign Fellen i Limfjorden, løbeno. 128 og Borfeld ved Læsø, 
løbeno. 148. . 

3,1 m vand. 
591. Holmen: (2.) 1658: Flach Grund, 1829: Holmen, D. D. 

Lods 1843: Holmen. Den gamle Flakgrund omfattede såvel Hol· 
men som smågrundene Bræmsen og Drættegrund, der ligger som 
en lang revle i retning mod Æbelø. Hele banken er også blevet 
kaldt Taagegade Grund i forbindelse med et sagn om, at den en
gang var ø; behersket av en konge, hvis skønne datter bortførtes 
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av en havmand, hvorefter øen sank i havet. Havmandens børn 
med prinsessen antages at bo <lær endnu, og man mener at kunne 
se en gade, som strækker sig 3/1 mil ud i retning mod Æbelø 
(Thieles Folkesagn I-II 1819/20). Taagegade er vel navn på den 
rad toggegarn,som har stået her, hvorfor det har smittet Drætte
grund, der intet har med fiskedræt at gøre, men er sammensat 
med øen--Dræet, 1659 Dreye d. v. s. Drej- eller Dragø. Da Bræmsen 

1 
__ _ 

ligger ved randen av et langstrakt høl med ca. 9 m vand, er denne t_ 
grunds naV:11 antagelig sammensat med bræm, rand, den yderste 
kant av noget (0. D.S.), men nærmere oplysninger har ikke kun-

- -l 
net findes. ' 

1,5 m vand. _ 
S: 31/4 %, 6 %, -11 %. 

592. Fogsand: (a. 4.) Johs. Mejer 1650: Bowensandt, 1658: Bog
sand, D. D. ~ 1843: Fogsand. Sammeilllat med samme forled 
som Fogense i land. 

Stenrøse med 1.5 m vand. 

593. Lyngsodde Flak: (a. 3.) D. D. Lods 1893: »Fra Lyngsodde 
s.-side skyder et flak ud i:mdt i Bæltet.« 

Lilie pulle med 8, 7 m vand. 

594. Børup Sand: (a. 4.) 1638: »Under Børupland er en røff 
udi Stranden kaldes Børup Sand« (D. Stedn. no. 8 pag. 128). Ir
minger 1838: Borup Sand, D.D. Lods 1843: Børup &und. 

595. Kiilholm Hage: (a.1.) i Gudsø Vig. Irminger 1838: Store 
Kidholm Rev. Udfor Kidholnie. 

0,3 m vand på det lægeste. 

596. Bunkerne: (o.) i Kolding Fjord. Jydsk bunke betyder drive,r u 
f. ex. snebunke (Feilberg). Grunden er også som en drive, der' 
spærrer for løbet, således at den har måttet gennemgraves med 
en c. 2 sm lang og 7 m dyb rende. I Aalbæk Bugt hedder en grund 
av koralkalk Bunken, der er opdelt i Indre-, Midterste - og Ydre,,, 
Klør (Fiskehandler Alfred- Andersen, Aalbæk, indb. til Stednavne-€_ 
udvalget 1927). Bunker har også_ s~rtydet: en strimmel land, som 
er lagt til i en vig ved stranden (D. Stedn. no. 4, pag. 47). 

· 597. Slotsbanke: (a. 6.) D. D. Lods 1893: Slotsbanke. Navnet 
av Hindsgavl slot. Jfr. Slotsgrund, løbeno. 546 · og Slotshage, 
løbeno. 705. 
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it!tfift · ~:~~~rr~ 
'f•~~ 

SLOTSBANKEN med Gannrnelslot, d .. v. s •. det ældre Hindsgavl, 
efter hvilken grunden kar faaet navn. 

(Direktør Frantz )Vendt, Foreningen Norden). 

·~~~}::·_, 
·:- ·1 

598. Fænø Tange: (a.1.) med de to sten Tyoon og Dynen, 
der er næsten tørre ved lavvande. Rafn 1807: Fænøe Tange, D.D. 
Lods 1843: Fænø Tange, D. D: Lods 1893: Fænø-Tange eller Gehr
hagen. Efterled tange har samme betydning som _tunge, land
tunge, der strækker sig ud i vandet, over eller under vandet. Gehr
hage er sammensat med ældre nydansk gere: flig, oldn. geiri: 
spydformet stykke, kile, flig (se D. -Stedn. no. 4 pag. 140 under Ge
rer) og er antagelig det ældste navn på grunden. Tyven, der ligger 
udenfor 2 m kurven, har været avmærket n1ed en tvege, hvorav 
navnet er opstå.et ligesom for Halmtyvenes vedkommende, se 
løbeno. 428. Dynen, se texten under løbeno. 547. 

3,1 m på yderenden. 

599. Flessingen: (o.) Jens Sørensen 1703: Flissinge Grunden, 
Rafn 1807: Flessingen, D. D. Lods 1843: Flessingen, D. D. Lods 
1893: Flessingen. Flisgrundet i Små1and sammensættes med Kal
mard_ialektens flisa: flåt tunn sten (Modeer I. pag.· 91), og da bun
den på Flessingen består av »Sand med Smaasten«, som den 
stærke strøm slider flade, må dette navn også antages ·sammen
sat med flise: flad sten. Flissinge er et diminutivisk flertal. 1 
Zuidersøen er Øen Wieringen sammensat med wier: havtang og 
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det samme efterled -ing (se Mariner's Mirror 1921 pag. 190. En 
lille indskæring e. for Rødvig, hvor bunden er tæt belagt med 
flintefliser, hedder Flisekrogen (Fiskeskipper Oluf Andersen, Lille 
Skov, Rødvig, indb. til Stednavneudvalget 1926), hvor forledet 
må være det samme. 

2,5 m yand på det lægeste. 
600. Fønsskov Rev: (a. 1.) D. D. Lods 1843: Fønsskov Rev, 

D. D. Lods 1893: .Føns-Skov-Rev. 
0,3.m vand.. 
601. Aalehoood Flak: (a. 3.) D. D. Lods 1866: »Fra Aalehoved 

udskyder et Flak«, n~ D. Lods 1S93: Aalehoved-Flak. 
Stenpuller med. 3 m vand. 
602. Flækøjet: (e.) Holst 1801: Flæk-Øyet, Rafn 1807: Flæk

Øyet, D .. D. Lods 1843: Flækøiet, D. D. Lods 1893: Flækøjet. Den 
lokale. udtale er.~ sture flæg-yj og æ lile flæg-yj (se D. Stedn. 
no. 3, pag! 39). · Forled.et flæk eller flæg må være det samme som 
Fleget, løbeno. 924, hvis ældste stavemåde. 1676 var flæin, som 
viser samhørigheden med det oldn. fleinn: spidst håndvåben, spyd 
(Jonsson). Efterledet yj eUer øj må vær~ det samme som i Ydø 
i Nakskov Fjord, som hos Jens 1Søre:nsen 1692 hed. Øye og som 
endnu lokalt udtales ye. Ydø var en smal, krum holm, hvorfor 
navnet må betyde Odø, od: spids på et skærende redskab (Mol
bech). På jydsk udtales od: øj eller oj (Feilberg). Navnet Flæk
øjet bliver da at oversætte ved spydod, hvad grunden også ligner, 
således at det drejer sig om et sammenligningsnavn. 

Orlogskaptajn R. Steen Steensen vil i anmeldelsen av det fore
løbige hæfte av Søkortets Stednavne i Tidsskrift for Søvæsen 1944 
foreslå tilknytning til det færøiske oyoa: fiskebanke. Fiskebanke 
skulde da ogsa.a være forklaring på navnet Øjet, løbeno. 843 og 
Greifsw-alder Oie .. Det er næppe sprogligt holdbart. »Orlogskaptajn 
Steensens tolkning av Flækøjet forekommer mig sandsynlig, 
selvom jeg ikke kan begrunde det nærmere« (Kommandør Peter 
Jensen, 1944). Om Flækøjet skulde være sammensat med. øje, 
måtte udtalen vist være iv og ikke yj. Jydsk iv:. øje (Feilberg) 
svarer til bornholmsk iva: øje, 9-e~ indgår i fiskepladserne lva
staveUjn og Svediva (hvis forled vel er det samme som Svitrin
gens). Disse pladser er omtalt av K. Thorsen i »Søens Stednavne 
ved Bornholm« i Bornholms Tidende 9. december 1941. Se iøvrigt 
texten under Øjet, løbeno. 843. 

Revler med 4,1 og 4,7 m vand. 
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603. Sælhage: (i.1.) Stenrev med tildels tørre sten n. for 
Brandsø. D. D. Lods 1843: Nordostrevet, D. D. Lods 1893: »Et 
Stenrev med tildels tørre Sten«. Navnet av sælers tilholJ på 
de tørre sten. 

0,3 m vand på det lægeste. 

604. Asnæs Rw: (a.1.) Jens Sørensen 1692: Assens Rev, Holst 
1803: Assnæss-~v, D. D. Lods 1843: Asnæs Rev, D. D. Lods 
1893: .Asnæs-Rev. Nøjagtigt sa:mme navn som løbeno. 505 i Store 
Bælt. En tilbagevenden til det ældre navn Assens Rev vilde for
hindre forvexling. 

2,5 m vand. 
S: 4¼ %, 74/4 %. 

605. T<Yrø Rev: (a. ~.) Jens Sørensen 1692: Torø Grund, Holst 
1803: Thorøe-Rev, D.D. Lods 1843: Thorø Rev, D. D. Lods 1893: 
Thorø-Rev. En lille pulle w. for revet med 5,9 m kalder Holst 1803: 
Middelpult (A/10 no. 22 Søkortarkivet) og s.-enden av revet 
Thorøe-Fl,akke. 

2 a 4 m vand. 

606. Sandhammeren: (1.) Jens Sørensen 1692: Sandhammer, 
D.D. Lods 1843: Sandhammeren af haardt Sand, D.D. Lods 1893: 
Sandhammeren-Rev. Hammer betegner en stenet baldre især med 
brat avfald, klippevæg (Steenstrup pag 9.); i blekirrgske stednavne 
betegner det bjærgklamp, bakke eller ås (Bertil Ohlsson pag. 11). 
Det svenske Sandhammaren (Taro) anser Ohlsson dog for et van
dringsnavn lånt fra den skånske grund, og det er vel sandsynligt, 
at vi også her står overfor et vandringsnavn. 

Under 2 m vand. 
S: 9% %. 

606 A. Bogø Flak: (a. 3). Jens Sørensen 1692: Byggrunden, 
Holst 1803: Baagøe-Reev,. D. D. Lods 1843: Baagø Flak, D. D. 
Lods 1893 :' Baagø-Flak. 

4 m :vand på det lægeste. 
S: 1½ %. 

607. Tømmen:· (1.) Jens Sørensen 1692: Tørnen. Navnet er ikke 
bevaret i. søkort og i lodserne, men anvendes stadig lokalt av 
fiskerne (Fhv. kvaseskipper Jens Ha;nsen Møller, Thorøhuse, As
sens, indb. til Stednavneudvalget 1926). Grunden ligger som 
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en slags fortsættelse av Remmen, løbeno. 608, der er opfattet som 
en rem, del av en tømme. 

5,3 m vand. 

608. Remmen: (o.) Jens Sørensen 1692: Aborre Middelgrund, 
Holst 1803: Remmen, D.D. Lods 1843: Remmen, D.D. Lods 1893: 
Remmen. Aborre Middelgrund er sammensat med forledet av vi
gen Aborreminde. Remmen er det jydske rimmen, se løbeno. 211, 
der betyder en lang, bred vold av sand eller sten (Fe:i.lberg). Grun
dens form er netop en la.ng volds. Der er ingen sten ovenvands, 
hvor sælerne kan have ligget, så traditionens tilknytning til nav-
net Remmesæl (phoca barbata) er ikke sandsynlig. Det svenske 0 
Remmeskar er sammensat med »låneordet remmare: slags stor-
re prick« (Modeer II. pag. 79), men dette kan næppe komme på 
tale her. 

3,7 og 3,1 m vand laveste dybder. 

609. Græsholm: (k.. 2.) Jens Sørensen 1692: Grunde Røn, D. D. 
Lods 1843: Græsholm, D. D. Lods 1893: Græsholm. 

610. Bastholm Hage: (a.1.) Jens Sørensen 1692: Posnesraais 
Rev og Ploestoft, Rafn 1807: Steen Rev, D.D. Lods 1893: »N. for 
~tholm strækker en Hage ... ud.« De gamle betegnelser for 
hagen er' Postnæsmade Rev og Pløstofte, hvor hin er sammensat 
med post-(busken pors) næs-made (eng) og denne med pløs: dynd, 
sjap (D. Stedn. no. 4, pag. 686) og tofte, se syst. no. 12 og sam
menlign Omø Tofte, løbeno. 571. 

5 m vand på yderenden. 

611. Smaaholme: (e. 2.) Johs. Mejer 1652: Melgrond, Jens Sø

rensen 1692: Smaaholmene, Rafn 1807: Smaaholmene, D.D. Lodl3 
1843: Smaaholme. 

612. Mortensjord Sandgrund: (a. 5.) Jens Sørensen 1692: },IIaar
tensjor Sandgrund. Inde på Jyllands kyst i Halk sogn findes der 
Mortenskrog, Mortensskifte og Mortenstoft, se D. Stedn. no. 4, 
pag. 124, hvortil navnet må have tilknytning. Grunden exisr,erer 
ikke mere; den lå mellem Græsholm .og Aarø Kalvs Sandrev. 

613. Knudshoved Grund: (a. 5) Jens Sørensen 1692: »et lan~t 
Flak mod Knudshoved«, Rafn 1807: Knudshoved-Grunden, D.D. 
Lods 1&43: Knudshoved Gru.,d, D. D. Lods 1893: Knudshoved
Grund. 

5,8 m vand. 
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614. An.skt Grund: (a. 5.) D. D. Lods 1843: »fra Anslethuk et 
betydeligt Sandflak«, D.D. Lods 1893: Anslet-Grund. 

6-10 m vand. 

615. Rumpgrund: (I.· 5.) »Lods Østergaard meddeler, at hans 
far sidst i 1870 var ude med et tysk opmålingsskib, som da grun
den havde lighed med »ein Rumpf« gav den dette navn, s01n på 
dansk blev til Rumpgrund«. (J. Hansen, Haderslev Købstads Byg
gekontor, 1941). Rumpe, se syst. no. 8. Jfr. Stubberumpen løbeno. 
464 og Sva1erumpen løbeno. 469. 

3,8 m vand. 

616. Ørby Grund: (a. 5.} Jens Sørensen 1692: Jærel Hage 
(d. v. s. Jørlhage), D.D. Lods 1843: Oesby Hage, D.D. Lods 1850: 
Ørby Hage, D.D. Lods ·1893: Ørby-Hage. Se D. Stedn. no. 4. pag. 
178 og 180. 

2, 5 m vand på det lægeste. 

617. Knudegrund: (i. 5.) D. D. Lods 1843: Knudegrunden, D. 
D. Lods 1893: Knudegrund. Sammensat med knude, som er den 
jydske betegnelse for fisken grå knurhane, trigla gurnardis (Feil
berg), der er almindelig helt n00; til den vestlige del av Østersøen, 
og som om sommeren dørges sammen med makrel (Otterstrøm I. 
pag. 70). På svensk hedder fisken knoten. Grunden er jævn uden 
knuder, men med en enkelt sten, Hollændersten. Efter lodsens ud
sagn er stenen navngivet o:mkrig 1860-70, da et hollandsk skib 
under krydsning blev stærkt beskadiget på stenen- (J. Hansen, 
Haderslev Købstads Byggekontor, 1941). . . 

0,6 m på det ~geste. 

618. Syvsighage: (a. 1.) Jens Sørensen 1692: Sysi Hag, D. D. 
Lods 1866: »Landgrunden fra Syvsignage, D.D. Lods 1893: Syv
sig-Hage. 

0,4 m vand. 

619. Raadegrund: (a. 5.) Jens Sørensen 1692: Ra Hoved, Holst 
1803: Raadhoved-Gninden, D. D. Lods 1843: Raadehoved Rev, 
D. D. Lods 1893: Raade-Grund. 

1,2 m vand på det lægeste. 

620. Aarø Sand: (a. 4.) Jens Sørensen 1692: Aarø Sand, Holst 
1803: Aarøe-Flakke, D.D. L~ 1893: Aarø-Sand. Lokalt benæv-
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Kontreadmiral J. F •. BARDENFLETH. 
(Marineministeriets arkiv). 

nes grunden Stenmeder efter sten, som har tjent til »med« for 
grunden. (Se D. Stedn. no. 4, pag. 143). 

Ca. 4 m vand. 
S: 6'7 %. 

621. Bardenfleths Grund: (b. 5.) Jens. Sørensen 1692: Land
løsgrunden, D. D. Lods 1843: Bardenfleths Grund, D. D. Lods 
1893: Bardenfleths-Grund. Tysk generalstabskort har den forkor
tede form Barden Grund. Opkaldt efter opmålingschefen, davæ
rende premierlieutenant J. F. Bardenfleth (1772-1833), som var 
på opmåling dær 1804. Se D. Stedn. no. 4. pag. 139. Det gamle 
navn må sidestilles med Landløse Rev, løbeno. 523 og Landløse 
Grunden, løbeno. 260. 

2,2·m vand. 

622. Rødegrund: (h. 5.) D.D. Lods 186_6: Smaarevler med Sten
grund, D. D. Lods 1893: Røde-Grund. »Efter Lodsens Angivelse 
skal Grunden have faaet sit Navn af nogle røde Planter, som 
Grunden har været og muligvis el).~U er begroet med«· (J. Hansen, 
Haderslev Købstads Byggekontor, 1941). Sammenlign Rød.grund, 
løbeno. 557, samt Røde Røsen, løbeno. 480 (Kraasebænken). 

4,5 m vand. 

623. Linderum Grund: (a. 5.) Jens Sørensen 1692: Linneroms 



Hesteskoen efterJens Sørensens Kort omkr. 7700. 

Hage, Linneroms Rev, Rafn 1807: Linderum-Flakke, D. D; Lods 
1843: Linderums Flak, D. D. Lods 1893: Linderum-Flak. 

0,4 m vand på det lægeste. 

624. Helnæshoved Fl,ak: (a. 3.) D. D. Lods 1893: Helnæshoved
Flak. 

3,4 til 5 m vand. 

626. Noralige Lillegru'!'4: (e. 5.) Holst 1803: Lilie Banke, D. D. 
Lods 1843: Lille Banke eller Lillegrunden, D.D. Lods 1893: Nord
lige:Lille-Grund. 

3,7 m på en stenpulle. 

627. Torø Banke: (a. 6.) Jens Sørensen 1692: Torø Sand, Holst 
1803: Thorøe-Banke, D.D. Lods 1843: Thorø Banke, D.D. Lods 
1893: Thorø-Banke. 

5,3 m vand .. 

628. Lillegrund: (e. 5.) Stibolt 1751: Roøen (avlagt som ø, vel
sagtens 3,7 m pullen), D.D. Lods 1843: Lillegrunden, D.D. Lods 
1893: Lille Grund. Roøen kan være sammensat med gL dansk rå, 

n ruo, oldn. ra, som betyder pæl eller stok, stang, men også har 
haft tydet grænsepæl (0. D.S.), vist beslægtet med rage (op). 

3,7 m vand. 
S: 4/4 %. 
629. Langgrund: (e. 5.) D. D. Lods 1850: Langgrunden, D. D. 

Lods 1893: Lang-Grund. Navnet av grundens langagtige form. 
5,9 m vand på det lægeste. 

630. Hesteskoen eller Alssten: (1.) 1592: De roen, 1634: De 
roen, Jens Sørensen 1692: Steenrønnen eller Alsesteenrøn, 1724: 
De Roen, D.D. Lods 1850: Hesteskoen eller Als Steen, D.D. Lods 
1893: Hesteskoen eller Alssten. Grundens form som en hestesko 
har forårsaget sammen.ligningsnavnet. Jfr. Hesteskoen, løbeno. 
875. 

0,3---0,6 m vand. 



631. Søndre Stenrøn: (g. 2.) Jen,s Sørensen 1692: Sandrønncn 
eller Als Sandrøn, D. D. Lods 1850: Søndre Steenrøn, D. D. Lods 
1893: Sønd.re-Stenrøn. 

0,7 m vand. 

632. Rævshalen: (a. 1.) Udfra Revsnæs. D. D. Lods 1843: Revs
halen. H~le, se syst. no. 2. 

Pulle med 1,9 m vand. 

633. Knudsgruitd: (a. 5.) Udfor Knudshoved. Halvmåneformet 
sand- og stenrev. 

2, 7 m på det lægeste. 

634. Starbæk Grund: (a. 5.) Johs. Mejer 1641: Sterpeckstein, 
1806: Elsholm Flak, D. D. Lods 1866: Elsholm Flak, kaldes lokalt 
Elsholm Banke (se D. Stedn. no. 6, p~g. 183). Efter 1866 benæv
net Starbæk Grund. Lokaliteten i lwnd hedder Stærbæk (se D. 
Stedn. no. 6, pag: 193). 

Pulle med 3,1 m vand. 

635. Barsø Grund: (a. 5.) Johs. Mejer 1652:·,Sudrysset, Søkort 
1917: Barsø-Grund. 

4,3 m på det lægeste. 

636. Schønheyder Banke: (b. 6.) Jens Sørensen 1692: Flak
grund, D. D. Lods 1843: Schønheyders Flak, D. D. Lods 1866: 
Schønheyders Flak. Opkaldt efter admiral Ulrich Anton Schøn
heyder (1775-1859), der 1802--07 foretog opmålinger i danske 
farvande. Se D. Stedn. no. 4, pag. 125. Billede se pag. 299. 

7,6 m vand mindste dybde. 

637. Holst Ba.nke: (b. 6.) Jens iSørensen 1692: Flakgrund, sø
kort 1838 og D. D. Lods 1843: Holsts Flak, D. D. Lods 1866: 
Holsts Flak, søkort 1917: Holst-Banke. Opkaldt efter kommandør 
Frederik Holst (1778-1846), der som premierlieutenant opmålte 
grunden med lodsbåden Ternen 1806. Se P. Stedn. no. 6, pag. 167 
og no. 7, pag. 312. 

7,4 m vand mindste dybde . ... ,, ,:--.• 

638. Brøde Grund: (a. 5.) i Genner Fjord udfor Brøde. D. D. 
Lods 1925: Brøde Grund. Se D. Stedn. no. 6, pag.167. 

Sten med 1,2 m vand. 

639. Skærrev: (i.1.) i Aabenraa.fjord. Aabenraa Skraa 1./5. 
1335: Skarfrif, Johs. Mejer 1641: Scharrieff, Jens Sørensen 1692: 



Kcnnma,ndør FR. HOLST. 
(Marineministeriets arkiv). 

Skar Rev, D.. D. Lods 1850: SkiærRev, D.D. Lods 1866: Skjær Rev. 
»Paa Løjt Lands 'Sydspids har· Skarven, den nu sjældne Svømme
fugl holdt til, Stedets Navn er altså ikke Skærrev, som man tit 
ser det skrevet, men Skarrerev« (Hans Hansen, Toft, Barsmark 
1941). Se også D. Stedn. no. 6, pag. 231. 

0,7 m vand. 

640. Varnæs- Hag~: (a.1.) Udfor Varnæs Hoved. Jens Søren
sen 1692: Vornæs Odde. Se D. Sted..'1. no. 6, pag. 481. 

0,6 m vand på det lægeste. 

641. Tranesand: (e. 4.) Jens Sørensen 1692:. Tralsand, D. D. 
Lods 1843: Trane Sand, D. D. Lods 1866: Trane-Sand. Det ældste 
navn Tralsand er sammensat med adjektivet trald: tr'i.nd, fyldig 
(Molbech Dia.leet), idet landgrunden netop her breder sig ½ sm 
ud. D. Stedn. no. 7, pag. 428 vil antyde sammensætning med fugle. 
navnet trane, som dog er en senere omtydning. 

0,4 m vand på det lægeste. 

642. Taksensand: (b. 4.) Jens Sørensen 1692: Groner, Gunder 
og Gonder Sand, Jesper Hansen: Weie Wiiser 1806: Østerholm 
eller Peder Tachsens ·sand, D.D. Lods 1843: Taksens Sand, D.D. 
Lods 1866: Taksen Sand, D. D. Lods 1893: Toxen Sand. Jens Sø
rensen omtaler Per Tagesens hus i land (J. Sør. I, pag. 89). I et 
dokument i landsarkivet 2./12. 1710 nævnes Per Tagesens landing 
ved Fyns Haff (D. Stedn. no. 7, pag. 311). Navnet er således 
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. ···········• ..... 
ALVMM~t_N 

} 

erter nyere Sukort 

uden tvivl et oprindelig Tagesens Sand opkaldt efter Per Tagesen, 
Det ældre Gunder Sand er formentlig sammensat med fornavnet 
Gunnar. 

1,3 m vand på det lægeste. 

643. Pøls Rev: (a. 1.) 1592: .Pols Riff, Johs Mejer 1652: Poell
sandt, Jens Sørensen 1692: Pools Sand, D. D. Lods 1850: Poels 
Rev, D.D. Lods 1893: Pøls-Rev. Selve grundens stenpuller kaldes 
hos Jens Sørensen 16.93 og endnu 1832 Pølsbro, fordi grunden »ifl. 
sognekrøniken er belagt i bunden med store og små sten, ligesom 
menneskelige hænder havde bragt dem derhen. Et sa,,,on fortæller, 
at en jættekvinde lagde stenene ud, da hun vilde bygge en bro av 
sten fra Als til .Ærø«. Se D. Stedn. no; 5, pag. 167. Bro se syst. 
no. 39. 

1,6 m vand på stenpullerne. 

644. TraneO<lde Grund: (a. 5.) Johs. Mejer 1652: Trienøer, Jens 
Sørensen 1692: Tronørs Oddes Rev, D. D. Lods 1893: Landgrun
den n. t. e. for Traner-Odde. Av Tranemade eller Tranemose i land, 
se D. Stedn. no. 7, pag.· 359. 

Pulle med 0,5 m vand. V 

645. Kavvøre Rev: (a. 1.) D. D. Lods 1893: Kalvør-Rev. Av 
halvøen Kalvøre. 

Tør under lavvande. 

646. Middelgrund: (e. 5.) D.D. Lods 1893: Middelgrund. Ligger 
midt imellem Kalvøre Rev og Helnæshove:1 Flak. 

4,0 m vand på en pulle. 

647. Vodrup Flak: (a. 3.) Udfor Vodrup på Ærø. D. D. Lods 
1893: V odrups-Flak. 

8,7 ro vand. 

648. Halvrnaanen: (1.) i Augustenborg Fjord. Till. til D. D. 
Lods 1847: Halvmaanen, D. D. Lods 1850: Halvmaanen. Dens 
form, der følger kysten, er som en halvmåne, hvorav navnet. I 
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Kielerbugt hedder en fiskeplads på plattysk »Halfmaan«, ford:i der 
engang lå en skanse indenfor, som havde halvmåneform. (Das 
alte Ellerbek, Kiel 1937, pag. 113). 

0,5 m vand. 

649. Arnkilsgrund: (a. 5.) i Alssund. Johs. Mejer 1649: Arn
kielsøer, 1806: Arenkildsrev, D. D. Lods 1866: Arnkilsøre Land
grund, D. D. Lods 1919: Arnkildsgrund. Se D. Stedn. no. 7, pag. 
243. · 

3,8 m van~. 

650. Middelgrund: (e. 5.) i Alssunå. D. D. Lojg 1919: Middel
grund. Navnet av grundens beliggenhed midt i løbet. 

7,9 m vand. 

651. Vesterhage: (e.1 .. ) ved det søndre indløb til Alssund. D. 
D. I:,ods 1919: Vesterhage~ 

3 m vand paa det lægeste. 

652. Østerhage: (e. 1.) D. D. Lods 1919: Østerhage. 
3, 5 m på det lægeste. · 

653. Bredgrund: (a. 5.) s. for Als. Jens Sørensen 1692: .~t bredt 
Sandflak, D. D. Lods 1893: Bredgrunden. Navn efter Bredsten 
inde på Kegnæs, »der har sit Navn av de mange kæmpehøje med 
»de store, brede sten« som fandtes her i gamle dage«. (D. Stedn. 
no. 7, pag. 149). Kæmpehøjene har antagelig været »med,x for 
grunden. Se D. D. Lods 1843, pag. 248. Kommandør Peter Jensen 
:foretrækker dog i navnet at se en henvisning til grundens brede 
form. 

4,3 m på en stenpulle. 

654. Flejrrwse Sand: (a. 4.) s. for Kegnæs. Johs. Mejer 1652: 
Steinryff, Jens Sørensen 1692: Fleimose Hage, D. D. Lods 1843: 
Fleimose Sand. NaV:11 av et areal inde i land, se D. Stedn. no. 7, 
pag. 152. 

1 m vand på det lægeste. 

655. Fiskersand: (b. 4.) Johs Mejer 1652:. Fischerodde, Jens 
Sørensen 1692: Fiskerhag eller Fiskerodde, D. D. Lods 1843: 
Fislrerodde, søkort 1933: Fiskersand. Navn efter fiskere, der har 
boet inde på odden. Se D. Stedn. no. 7, pag. 152. 

1 m vand på det lægeste. 

655 A. Witzkes Rev: (b. 1.) N.-sp'i.dsen av Kegnæs overfor Hø-
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rup Hav færgebro går ud med en smal landtange, der fortsætter
under vandet og kaldes Revende eller Witzkes Rev efter Jørgen 
Pet(3T Witzke, der 1796 blev ejer av Hjortholm på Kegnæs (D. 
Stedn. no. 7, pag. 148). » Witzkefamilien blev delt i to grene, 
hvorav den ene stadig lever på Als og den anden gren her i Kø
benhavn. Indtil for få år siden levede en sømand Jørgen Peter 
Witzke~- som boede på Als« (Direktør Ingolf Witzke, A/S. Grøn & 
Witzke, 1944). 

656. Kalkgrutul: (g. 5.) 1631: Kalck grondt, Joh. Mejer 1652: 
Kalck grundt, Jens Sørensen 1692: Kalkgrunden, 1751: Kalk 
Grund, D. D. Lods 1843: Kalkgrunden .. Sammenlign Kalkgrund, 
løbeno. 494 og Kalkgrund, løbeno. 242. Navn av bundens art. 

0,8 m vand på en røse. 

657. Middelgrund: (e. 5.) Jens Sørensen 1692: Middelgrunden, 
Stibolt 1751: Hunøe Grund, D. D. Lods 1843: Middelgrunden »eller 
som den .ogsaa kaldes Hans Madsens Grund«, D. D. Lods 1850: 
Middelgrund eller Hans 1Iadsens Grund, D. D. Lods 1866: Hans 
Madsens Grund. Se D. Ste<ln. no. 7, pag. 153. Hans Madsen er for
mentlig en fisker fra F'iskerodden, som har haft sit fiskesæt 
stående her. 

2,8 m vand på en pulle. 

658. Helts Banke: (b. 6.) D. D. Lods 1843: Helts Flak, søkort 
1911: Helts Banke. Opkaldt efter viceadmiral Nicolai Helt (d. 
1666), der 1659 blev indesluttet i Flensborg Fjord av den svenske 
admiral Bjelken...<tlierna, til Henrik Bjelkes dansk-hollandske flåde 
befriede ham. Helts flåde menes at have ligget til ankers bag ved 
denne grund. Se D. Stedn. no. 7, pag. 124. 

5,1 m vand på det lægeste. U 

659. Kragesand: (i. 4.) Jens Sørensen 1693: Kragers Sand, Kra
gørs Sand, D. D. Lods 1843: Kragesand. Sammensat med fugl& 
navnet krage, som indgår i stednavnene i land. D. Stedn. no. 7, 
pag. 125. 

0,7 m vand på det lægeste. 

660. Brunsnæs Flak: (a. 3.) Jens Sørensen 1693: Brunsnæs 
Hag, D. D. Lods 1843: Brunsnæs Hage, D. D. Lods 1866: Brurumæs 
Hage og Svenske Pladen »adskilt ved et Løb med 4 1/:! Fv. Vand«. 
Av Brunsnæs i land, se D. Stedn. no. 7, pag. 116; 

0,5 m v.and på det lægeste . 
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661. Nejsmølle Flak: (a. 3.) D. D. Lods 1919: Nejsmølle Flak, 
Navn af møllen i lande. for Nejsgaard. Se D. Stedn.no. 7, pag. 101. 

0,8 m vand på det lægeste. 

662. Dalsgaards Grund: (a. 5.) D. D. Lods 1843: en sort Tønde 
»Dalsgaards Tønde«, søkort 1933: Dalsgaards Grund. Se D. Stedn. 
no. 6, pag. 521. 

0,5 m vand på det lægeste. 

663. Skidenkind: (k.) Jens Sørensen 1692: Skidenking, Bocher 
1840: en steil Sandgrund Skidenkind, D.D. Lods 1843: Skidenkind, 
søkort 1936: Schidenkind. Navnet er sammensat med skiden.: tang. 
:.Hat ein Sturm gewiitet, so sitzt viel Seegras, Groonkohl und Klee
wer (Blasentang) im Netz. Alle diese Dinge werden mit dem Lieb
lingswort der Plattdeutschen als »Schiet« bezeichnet«. (Das alte 
Ellerbek, Kiel 1937, pag. 125) Sammenlign Skidengrunden, løbeno. 
89 og Skidenholm, løbeno. 101. Efterledet er kind: skråning (se D. 
Stedn. rio. 5, pag. 326) ligesom i Binkindsager. Jens Sørensen av
lægger 1719 et Mare Kind »som namn på en låg udde -i Solves
borgsviken« (Bertil Ohlsson, pag. 96), hvor betydningen er den 
samme. 

0,6 1il vand på det lægeste. 

664. Stjernegrund: (a. 5.) Jens Sørensen 1693: Middelgrund, 
D. D. Lods 1843: Stjernegrund. Navn efter skovene Overstjernen 
og Nederstjernen. 
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17. Grunde i den fynske øgård 

665. Knastegiunden: (o. 5.) Jens Sørensen 1692: Knasgrond, Raf
fenberg 1835: Knasgrunden, D. D. Lods 1843: Knasgrunden, D. 
D. Lods 1850 og 1866: Knasgrunden, D. D. Lods 1893: Knaste
grund. Jens Sørensen skriver, at det er en grund »af Sand og 
nogle maadelige .Stænkesten paa«. Disse stænkesten, sten »stæn
ket« grunden, er årsagen til navnet Knasgrund, idet knas betyder 
»Lsmaa stykker« _(Molbech) eller »ruiroinenblandet, dårligt gods« 
(Feilberg). Deri. meget senere omtydning til knast: knort, knude 
(Molbech) må.sikkert også forstås som en hentydning til stenene. 
Paa w.-siden av Christiansø kaldes et skær 1766 Hollænder Knæ 
(kort af I. Ha.as) •. 
· 0,6 m·vand på det lægeste. 

666. Middelgrunden: (e. 5.) Forbinder Knastegrunden med Knol
den. Jens Sørensen 1692: Medelgrond, Raffenberg 1835: Middel
grunden, D. D. Lods 1843, 1850 og 1866: Middelgrunden. Navnet 
findes ikke mere i søkort og »lodser«. 

4 m vand på det lægeste. 

661. Knoklsand: (a. 4.) Sand udfra halvøen Knolden. 1595: 
Knol, Dahlberg 1658: Knoll Sand, Jens Sørensen 1692: Knols Sand, 
Raffenberg 1835: Knolsand, D. D. Lods 1843: Knolsand, D. D. 
Lods 1893: Knoldsand. Knold, se syst. no. 23. 

0,3 m vand på det lægeste. 

668. Knoldhjørne: (a.1.) S.-siden av Knoldsand. Raffenberg 
1835: Knollshiørne, D. D. Lods.1&43: KnoJdshiørne, D. D. Lods 
1893: Knoldhjørne. Hjørne er den yderste spids av en vinkel (Mol
bech). Sammenlign løbeno. 53, der i 1843 bar navnet Hiørnet, samt 
Hanrevle, løbeno. 362, og Langehjørne, løbeno. 719. Knold, se syst. 
no. 23. 

2,5 m vand på det lægeste. 



Rigsadmiral PEDER SKRAM. Efter maleri på Frederiksborg slot. 
Se løbeno. 614. 
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669. Lil"legrund: (e. 5.) Raffenberg 1835: Lillegrunden, D. D. 
Lods 1843: Lillegrund, D. D. Lods 1893: Lille-Grund. 

0,9 m vand. 

670. Lyø Trille: (a. 2.) også kaldet Revet. Jens Sørensen 1692: 
Lyø Rev, D. D. Lods 1893: Lyø-Trille eller Revet. Trille, se syst. 
no. 32. __ 

671. Lyø Sand: (a. 4.) D. D. Lods 1850: Lyø Sand, D. D. Lods 
1893: Lyø-Sand. 

0,3 m vand på det lægeste. 

672. Laksholm: (i. 2.) D.D. Lods 1905: Laksholm. Ude i havet 
er laxen heller §.kke nogen stedbunden fisk, og hvor den søger 
hen, er uvist. Tilfældigt fiskeri av lax på stedet har antagelig givet 
anledning til navnet, skønt havfiskeri av lax kun er rationelt i ~J 

Skagerak og ved Bornholm (Otterstrøm II;pag. 131). Ved svensk 
Laxholm, Laxegrundet og Laxesand »har man se:lan garnmalt 
kastat efter lax« (Modeer I, pag. 118). 

6,2 m vand. 

673. Lyø W.-Flak: (a. 3.) D. D. Lods 1850: Lyø Flak, D. D. 
Lods 1893: Lyø W.-Flak. Holberg 1777: »Paa Vesterkanten af 
Landet .(den Øe Lyøe) er et Rif, kaldet Rifvets Krog«. 

Pulle med 4, 7 m vand. 

674. Skrams Flak: (b. 3.) D.D. Lods 1843: Skrams Flak, 1850: 
Skrams Flak. Ved denne grund lå 1535 admiral Peder Skrams 
(1503-81) danske flåde, som 16. juni kæmpede sejrrigt mod den 
lybske flåde i Svinsund (Svendborgsund). Grunden er t'il m;nde 
opkaldt efter admiral Skram. Se fuldmægtig G. Honnens de Lich
tenberg: »Lidt om Stednavne i de danske Farvande« i National
tidendes søndagstillæg 18. april 1937. 

Mindste dybde 4,5 m vand. 

675. Gala Rev: (a.1.) Udfor w.--siden av Avernakø. Raffenberg 
1835: Galarevet, D. D. Lods 1850: Gaiarevet; D. D. Lods 1893: 
Gala-Rev. Har navn efter landet inde på Avernakø, der ligesom 
den nærliggende banke hedder Galager. (Kaptajn R. M. Jensen, 
Marstal, 1941). 

1,2 m vand på det lægeste. 

676. Revtrille: (1. 2.) Udfor e.-siden av Avernakø. D. D. Lods 
1893: Revtrille. Trille, se syst. no. 32. 

3 m vand på det lægeste. 
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'tJPOTTEN« d. v. s. kl-Okketaarnet i Faaborg, hvorefter no. 680 er opkaldt. 
Tegning a,v Tom Petersen 1896 til Traps -:>Danmark«. 

677. Avernakø Trille: (a. 2.) Udfor n.-siden av Avernakø.·Jens 
Sørensen 1692: Auernakke Rev, Raffenberg 1835: Avernakøe 
Sandrev, D. D. Lods 1850: Avernakø Trille, D. D. Lods 1850: 
Avernakø-Trille. Trille, se syst. no. 32. 

0,3 m vand på det lægeste. 

678. Gryderne: (g;) Dahlberg 1658: Grødehake, Jens Sørensen 
1692: Grydesten, Raffenberg.1835: Grødestenene, D.D. Lods 1843: 
Grydestenene, D. D. Lods 1850: Grydestenen, D. D. Lods 1893: 
Gryderne. Navnet av oldn. grj6t: sten, grus, der i danske sted
navne giver gryd - eller grød -· (se D. Stedn. no. 1, pag. 37),. 
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jfr. svensk gryt: mycken sten (llire). Navnet er altså ~entlig 
Grydehagen, d. v. s. hagen med sten. Jfr. det svenske Grydeskiæ
ren~ ved Rullen (se D. D. Lods 1843, pag. 25). Se også D. Stedn. 
no. 3, pag. XXX. 

Fra 0,3 til 1 m vand. 

679. 
0
Bjørneøholnu; Flak: (a. 3.) Dets midte består av et rev 

med en lang, smal ryg: Holmene, der er tør. D. D. Lods 1893: 
B.jørnøsHolme-Flak. 

Fra 0,3 til 2 .m vand. 

680. Pottegrund: (o. 5.) Jens Sørensen 1692: Pottegrunden, D. 
D. Lods 1893: Pottegrund. »I ældre nydansk brugtes potte også 
i betydningen jernhat eller hjælm (Kalkar}, en betydning, sorr. 
synes at ligge meget nær, for vore moderne soldaters stålhjælme 
hedder jo også gryder. I Vendsyssel har man kaldt huer av for
skellig sJags for potter (Feilberg) «, citat fra Gunnar Knudsen i 

· Fest.skrift til Vilh. Andersen, pag. 345. Mærkerne ved besejlingen 
av Bjørnegab er hos Jesper Hansen: Weie Wiiser, 1806 p;i,g. 74 
opgivet således: »og kan bruge til mærke en lille høj oppe i Fyn, 
denne holdes overeet med Pottestjærten, o: det er Faaborg klokke

. :tårn«. Potten er klokketårnet, stjærten dettes tidligere spir; tårnet, 
der selv er resterne av den 1530 nedlagte St. Nicolai kirke (Trap), 
har nok været »med« også for Potteg:runden. 

0,3 m vand. -

681. Latngetang Flak: (k. 3.) På w.-siden av Bjørnø. D.D. Lods 
1893: Langetang-Flak. Navnet er formentlig sammensat med sø- U 
vegetationen tang (lang). 

682. G-ammel Røn: (e. 2.) Udfra AJsgaard Hoved. 1568: Die 
Røøne, Jens Sørensen 1692: »nær Zitzero der og en stor Sten 1)2.0. 

2 Fv. dyb kaldet Gammel«, D. D. Lods till. 1872: Gammel Røi. 
»urlenfor ... en meget stor, flad St.een »den gamle« kaldet«. Nav
net er således sammensat med navnet på stenen Gammel. Gammel 
i betydningen velkendt (0. D. S.). 

0,1 m vand. 

683. Sisserrøn: (a. 2.) Dahlberg 1658: Sisill Reff, Jens Sørensen 
1692: Zitzero Grund, D. D. Lods till. 1872: Sidserodde Hage. 

1,2 m vand. 

684. Høje,n: (a.) i Faaborg Fjord. Raffenberg 1835: Høif!n, D. 
D. Lods 1843: Højen, »med«et opgives: »Lykkehøj seet midt imel-
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lem begge Lunkeshøjene«, hvorav f!'emgår, at grundens navn er 
»med«ets, Lykkehøjs. 

2,5 m vand. 

685. Sletrøn: (e. 2.) Jens Sørensen 1692: Lllle Zitzered, D. D. 
Lo:is 1843: Steenrøn, »der er tør med lavt Vande«, D. D. Lods 
1893: Sletrøn. Sammensat med det nu udgåooe slet i betydningen 
jævn, glat. Svensk Slåttron er sammensat med »adjektivet slat i 
betydelse tråd- och busklos, fri från hogre vegetation« (Bertil 
Ohlsson pag. 129). 

0,3 m vand. 

686. Diernisse Gru:nd: (a. 5.) også Diernæs Grund,. D. D. Lods 
1893: Diernisse-Grund. Av Diernæs i land, d. v. s. Digernæs, det 
tykke Næs, jfr. det islandske Digranes i Mjøfjord (D. Islandske 
Lods 1898, pag. 53). Det er landtoningsnavne. 

3,1 m vand. 

687. Katterød Rev: (a. 1.) Dahlberg 1658:. Katterø Riff, Jens 
Sørensen 1692: Linholms Rev, Raffenberg 1835: Katterø Rev, D. 
D. Lods 1843: Katterø Steenrev, D. D. Lods 1893: Hatterø-Rev, 
(trykfejl). Forled av egnen i land Katterød, hvor der i gamle dage 
lå en. adelsgård av dette navn. 

0,3 m vand. 

688. Svelmø Trule: (a. 2.) D. D. Lods 1843: Svelmø Trille, D. 
D. Lods 1893: Svelmø Trille. Trille se syst. no. 32. 

Næsten tør. · 

689. Svelmø Luargrund: (a. 5.) Raffenberg 1835: Svelmø Laar
grund eller Laargrunden, D. D. Lods 1843: Svelmø Laasgrund, 
:i>denne Grund begrænser Vestenden af Rødlnl.de Vig«, D. D. Lods 
1850 og 1866: ·Svelmø Laasgrund, D. D. Lods 1893: Svelmø
Laargrund. Navnet er sammensat med lår, der angiver grundens 
form, sammenlign Laaret, løbeno. 370 og Langelaar, løbeno. 692. 
Fra 1843-93 fandt en omtydning sted, hvor lår opfattedes som 
lås antagelig under smitte av nabogrunden Rødlok, løbeno. 691, 
idet man har betragtet Nakkebølle Fjord under lås og lukke (lok) 
av disse to grunde.· 

0,9 a 2,2 m vand. 

690. Brømerhage: (h. 1.) D.D. Lods)893: Bremerhage. Tradi
tionen, som er navneforklarende, vil v:ide, at da der i hanseater
nes tid ingen havne fandtes i nærheden, var stedet en meget søgt 

251 



ankerplads av nremerskipperne (Kaptajn R. M. JenS€Il, Marstal, 
1941). En anden mulighed er mere tiltalende, idet forle::let kan 
være nydansk breme: tornet væxt som i Bremerholm (se D. Sædn. 
rio. 5, pag. 97). En hages særegne bevoxning får ofte udtryk i 
navnet, når hagen har været brugt som »med«. Det engelske Brim
ness oversætter R. Stuart Bruce i Mariner's Mirror 1921 pag. 28 
som""surf ness". Er Bremerhage meget gammelt, kan det være 
sammensat med oldn. brim: brænding. 

0,9 a 3,2 ni vand. 

691. Rødlok: (a. 1.) Jens Sørensen 1692: Røelok, Raffenberg 
1835: Rød.lok, D. D. Lo:is 1'843: Rød.lok, »Østsiden (av Rød.kilde 
Vig) begrænses af ... Rødlok«, D. D. Lods 1850: Rø:Uokgrur, 
Ligesom Svelmø Laargrund blev opfattet som Laasgrund, gnn,
den der vestfra låsede _for Rødk~ldevig, således er Rød.lok sam
mensat med egnens navn Rød og lok i betydningen lukke. Vigen 
var Ulider lås og lukke. _ Jfr. oldn. lok: noget, der lukker, tjener 
til lukkelse ( Jo::nsson). 

0,5 a 2_ m vand. 

692. Langel.aar: (e. 1.) D. D .Lods 1893: Lange-La.ar. Forled av 
grundens lange form, efterled betegnende grundens lårbrede form, 
jfr. Laaret, løbeno. 370 og Svelmø Laargrund, løbeno. 689. 

0,5 a 1,5 m vand. 

693. Flæskholm Flak: (a. 3.) N. for holmen Flæskholm. Jens 
Sørensen 1692: Flæskholm Rev, Raffenberg 1835: Flæskholm Re
vet, D. D. Lods 1843: Flæskholm Flak, D. D. Lods 1850: Flesk
holm Flakke, D. D. · Lods 1893: Flæskholm-Flak. Flæsk se syst. 
no. 66. 

0,2 m vand på det lægeste. 

694. Skaarø Fl,ak: (a. 3.) W. for Skaarø. Jens Sørensen 16~ 
Skarø Rev, D. D. Lods 1893: Skaarø-Flak. Staves nu Skarø. 

Pulle med 1,8 m vand. 

695. Skaarø Rev: (a. 1.) N. for Skaarø. Jens Sørensen 1692: 
Skarø Rev, D. D_. Lods 1843: Skaarø Rev. Staves nu Skarø. 

0,2 m vand på det lægeste; · 

696. !holm Vesterrøn: (a. 2.) Jens Sørensen 1692: Theholm Rev
len »udgaaende fra Sterten av Theholm eller Ieholm«, 1806: Id
holm, D. D. Lods 1843: Yholm Grunden. Tholm er sammensat med 
ide: strøm. Jfr. Bjørnegrund, løbeno. 574, der tidligere kaldtes 
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Typisk KVASE, hvorefter K'IJasegrunden har faaet nami. 

Billedet lånt a'IJ skibsbygger Ring-And6-rsen. 

Thegrunden. »Løbet er så snævert, at det mange steder ikkun 
med frisk vind er muligt for mindre velkrydsende fartøjer at ar
bejde ind imod vind og strøm, der her løber med hæftighed« (D. 
D. Lods 1843, pag. 171). 

4,4 m vand. 

697. /holm Flak: (a. 3.) D. D. Lods 1893: Flakket fra Iholm 
eller Ih olm Flak. Se text.en under Ih olm V esterrøn, løbeno. 696. 

6,6 m vand. 

698. /holm Tunge: (a. 1.) D.D. Lods 1925: Iholm Tunge. »Kal
des av fiskerne Kvasegrunden, da den er ankerplads for kvaser
ne fra Skovbostrand« · (Stud. theol. Johannes M. Jensen, Fiskop, 
Svendborg, indb. til Stednavneudvalget 1927). Tunge brugt om 
landtange, der strækker sig ud i V 3Jlldet, over eller under det
te. Sammenlign Sandrevstungen, løbeno. 475 og Tungen, løbeno. 
543. Det ældre navn, som stadig lever, KvMegrunden sammensat 
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med fiskekvase, burde bruges i stedet for !holm Tunge, da der er 
3 grunde, hvis navne er sammensat mei Iholm. »De første torske
kvaser til Skovbostrand købtes i 1888; de sendtes til Kristiania 
med torsk indfanget i sydfynske farvande. Navnet Kvasegrun
dene er fra den tid, men høres nu sjældent« (Lods A. H. Nielsen, 
Tankefuld, Svendborg, 1944). 

1,7"m vand. 

699. JJ:lellemgrttnd: (a. 5.) Jens Sørensen 1692: »midtwaters lx 
gyndte St. Jørgens Grund«. D.D. Lods 1925: Mellemgrund. Navnet 
av, at grunden ligger midtvands. Det gamle navn av Set. Jørgens 
Hospital i land. 

0,9 m vand på det lægeste. 

700. Dødmanden: (m.) Jens Sørensen 1692: Dødemand, 1806: ,
0 

Dødmanden, Meyer 1834: Dødeman.den »er en lille Grund, der lig-
ger w. ror Set: Jørgens Hospital«, D, D. Lods 1843: Dødemanden, 
D. D. Lods till. 1872: »Over Barren, Dødemanden ... o. s. v.«, D. 
D. Lods 1893: Dødmanden. Navnet er antagelig av hollandsk op
rindelse. Om klitten Dødemands Bjerg ved Horns Rev skrev Jens 
Sørensen: »som berettes at Hollænderne kalder udi deres Søear-
ter Dodemans Bjerg« (J. Sør. I pag. 137), og Lorentz Benedieht 
anfører et Dodman Point n.e. for Falmouth. Dødemand er i dia
lekterne blevet godtaget som betegnelse for strandvaskere, op
drevne lig (Feilberg). Som stednavn i søen er det et typisk van
dringsnavn. »Sjomannens kyrkogårder ha t. ex. givet upphov till 
namn som Kyrkogårdsskar . . . och vanlige Dod.mansskar« (Mo
deer II, pag. 108). En sømand må antages her at være fundet som U 
strandvasker. 

1,5 m vand på det lægeste. 

701. Sandhagøn: (g. 1.) Meyer 1834: Skiælfiskegrunden ):be-
staar af Grus, Smaasten og Skiæl«, D. D. Lods 1843: Skælfiske
grunden, D.D. Lods 1850 og 1866: Skælfiskegrunden. Navnet an
vendes endnu av fiskerne ('Stud. theol. Johs. M. Jensen, Fiskop, 
Svendborg, indb. til Stednavneudvalget 1927). Forled i Skæl
fiskegrunden av oldn. skelfiskr: musling. »Skelskør er f01 
dum kaldet Skielfiskør« (Holberg 1777). Navnet Sandhagen bør 
droppes til fordel for Skælfiskegrunden. 

1,1 m vand på det lægeste. 

702. Mosegrund: (a. 5.) Meyer 1834: Mosegrunden, D. D. Lods 
1843: Mosegrunden. Navn efter Kirsten Siverts mose i land (Stud. 
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.Valdemars Slot, hvorefter Sl<Jtshage er opkaldt. 

theol. Johs. M. Jensen, Fiskop, Svendborg, indb, til Stednavne
udvalget 1927). 

1,8 m vand på s.w. spidsen. -703. Grønneodde: (h. 1.) Udfra Turø s.w. pynt. Jens Sørensen 
1690: Torø Rif, D. D. Lods 1893: Grønne Odde. Navnet av bun
dens farvevirkning, jfr. Grønne Revle, løbeno. 351 med forklaring 
på farvefænomenet samt Grønne Vold ved Fehmern, løbeno. 1028. 

1,1 m vand. · 

704. MiddeZgrund: (e. 5.) Udenfor Slot.shage, løbeno. 705. Jens 
Sørensen 1690: Medel Grunden, D. D. Lods 1893: Middelgrund. 

Pulle med 2,2 m vand. 

705. Slotshage: (a. 1.) Udfor Valdemars Slot. Jens Sørensen 
1690: Stenør, D. D. Lods 1893: Slotshage. Navnet sammensat 
med slot: stor adelig herregaard, jfr. Slotsgrund, løbeno. 546 og 

• Slotsbanken, løbeno. 597. 
1 m vand på det lægeste. 
706. Turø Rev: (a. 1.) Udfra Turø s.e.-pynt. Jens Sørensen 1692: 

Torø Rev, D. D. Lods 1843: Thorø Rev, D. D. Lods 1893: Turø
Rev. 

0,3 m vand på det lægeste. 
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707. Naversgrund: (o. 5.) Udfra Taasinge færgeodde. Jens Sø
rensen 1692: Nauers Grund, Meyer 1834: Navers Grund, D. D: 
Lods 1843: Navers-Grund. Forledet er rimeligvis et ældre navør, 
et øre ve:l navet, der førers. på til Rudkøbing. Nau betyder snæ
ver søpassage, stræde, anvendt f. ex. om Gibraltarstrædet, der tid
liger kaldtes Navet (0. D. S.). Sammenlign Naveren, løbeno. 243. 

0,6 m vand på det lægeste. 

708. Nordre Sælgrund: (i. 5.) Jens Sørensen 1692: Siel Revet 
Meyer 1834: Nordre Sælgrund, D.D. Lods 1843: Nordre Sælgrund, 
D.D. Lods 1893: Nordre-Sælg.rund. Navnet av sælers tilhold, jfr. 
Sælgrund, Sælhage, Sælrev, Sælhundebanke o. s. v. 

· 0,6 m vand på det lægeste. 

709. Søndre Sælgrund: (i. 5.) Jens Sørensen 1692: Siel Revet, 
Meyer 1834: Søndre Sælgrund, D. D, Lods 1843: Søndre Sælgrund, 
D.D. Ls>d.s 1893: Søndre-Sælgrund. Navnet av sælers tilhold, jfr. 

· foranstående løbeno. · 708. 
0,3 m vand på det lægeste. 

710. Taasingegrund: (a. 5.) Meyer 1834: Taasinge Grund eller 
Tøsegrund, D. D. Lods 1843: Taasinge- eller Tose-Grunden. Tose 
eller Taasen er den lokale betegnelse av Taasinge. Navnet har i::i
gen forbindelse med Tossegrunden, løbeno. 765. 

0,6 m vand på det lægeste. 

711. Middelgrund: (e. 5.) N. for Rudkøbing. Jens Sørensen 1692: 
Midde1grunden, Meyer 1834: Middelgrunden; D. D. Lods 1843: 
Middel-Grund, D. D. Lods 1893: Middelgrund. v 

Puller med 1,3 og 1, 4 m vand. 

712. Repbjærg Grund: (a. 5.) Udfor Revbjærg i land. Meyer. 
1834: Revbierg-Grund, D. D. Lods 1843: Revbierg-Grund, D. I' 
Lods 1893: Revbjærg-Grund. 

0,3 m vand på det lægeste. 

713. Bagergrund: (n. 5.) D. D. Lods 1925: Bagergrund. Da 
grunden ligger· langs med sejlrenden ind til Rudkøbing, sorn E 

tæt bebåket, må man regne med,· at forledet er det ældre danske 
bagn for bavn, men det kan også være en kost eller tønde, der har 
været kaldt Bageren ligesom skomageren og skrædderen er kaldes 
navne for sådanne sømærker, jfr. Skomagergrund, løbeno. 324. 
15. februar 1552 beordres tønde udlagt på Bagedybet udfor Hals, 



1577 staves navnet Baggedybet (Kancelliets brevbøger), det er 
sikkert også sammensat med bagn: sømærke. 

0,3 m vand på det lægeste. 

714. Skarsand: (o. 4.) E. for Drejø. Johs. Mejer 1646: Schad
sand, D. D. Lods 1843 opfatter Skarsand og Mads Jensens Grund 
som een grund: Mads Jensens Grund eller Skarsand, D. D. Lods 
l850 og 1866: Mads Jensens Grund eller Skarsand, D. D. Lods 
1893:. Skarsand. Jens Sørensen anvender ordet skår 1703 »siden 
ind i Høll langs med Skaaret af Skaanøre Landgrund« (J. Sør. 
III, pag. 57) og 1704: »Ravnen ligger vel mer end 300 Fv. ude fra 
Landet, yderst paa Skaaret« (J. Sør. I, pag. 200) og Johs. l{nudsen 
har i ~n fodnote oplyst, at skåret betyder skrænten ud mod dy
bet. Denne betydning falder sammen med det middelnedertyske 
scharre: stejl avsats i v3:11det. »Wo de Muddgrund vun de Diilip 
uphcHt un de harte Grund vun det Flack anfangt, dat heet dat 
Schaar« (se Das alte Ellerbek, Kiel 1937, pag.· 131). Forledet er 
således det samme som i Skårø. Strax udenfor grunden er der 
også 9 ro vand. Skaar i stednavne med tydet: kant, rand, se D. 

. . 
Stedn. no. 3, pag. LIII. 

4,3 m vand på det lægeste. 

715. Mads Jensens Grund: (i. 5.) Jesper Hansen 1806: Rasmus 
Jensens Grund, Raffenberg 1835: Mads Jensens Grund, »den be
staar af 4 store Sten«, D. D. Lods 1843: Mads Jensens Grund el
ler Skarsand, D. D. Lods till. 1872: Mads Jensens Grund, D. D. 
Lods 1893: 6 Fods Steengrunden: Mads Jensens Grund. Mads 
Jensener (flt.) er fiskernes navn på sletten (platessa limanda) på 
vestkysten (Feilberg till.) og er vel her anvendt som følge av 
slette-fiskeri, se artiklen »Hvad Fl~dernavnene fortæller« i dag
bladet Børsen 24. august 1944. Det kan dog ikke udelukkes, at 
navnet kan være givet efter en fisker, som først fiskede her, idet 
»der på Drejø bor en gammel fisker Mads Jensen, der mener, at 
grunden har været »med« for en av hans forfædre<< (Kaptajn R. 
M. Jensen, Marstal, 1941). Det andet fornavn i 1806 (Rasmus) 
støtter den sidste antagelse. 

1,8 m vand over stenene. 

716. Billes Grunde: (b. 5.) S. for Avernakø. D. D. Lo<ls 1843: 
Billes Grunde. Vistnok opkaldt efter kontreadmiral Michael Johan 
Petronius Bille (1169-i845), der i juni 1820 fik tilladelse til at 
modtage stillingen som navigationsdirektør i Preussen efter at 
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have været lodsinspektør i Helsingør. Han var en av »heltene fra 
1801«. Billede side 265. 

3,4 til 6,2 m vand. 

717. Egholm Flak: (a. 3.) Udfra småoorne Store og Lille Eg
holm. D.D. Lods 1850: Egholms Flak, D.D. Lods 1893: Egholm-
Flak. . 

0,5 m vand på det lægeste. 

718. Ommelhoved Flak: (a. 3.) Udfra Omm.elhoved på Ærø. D. 
D. Lods 1866: Ommelhoved Flak. 

1 m vand på det lægeste. 

719. FUntegrund: (g. 5.) med Stenryggen mod. Mørkedyb (,b 

sydspidsen Langehjørne. Raffenberg 1835: Flintegrnnden, D. D. 
Lods 1850: Flintegrunden (avlagt"på kortet som dækkende grun
den fra Egholm til Ommelhoved .og Halmø), D. D. Lods 1893: 
Flintegrund. Navn af grundens beskaffenhed, jfr. Flinterenden. 
Ryg, se syst. no. 29. Hjørne sammenlign Knoldhjørne, løbeno. 668, 
Hiørnet, løbeno. 53 og Hanrevle, løbeno. 362. 

2 m vand. 

720. Meyersgrund: (b. 5.) eller Venegrund (n. 5.) ·Johs. Mejer 
1646: Reffuel (Revel), J. A. Meyer var på opmåling her 1834 
.(opmålingsrapport, søkortarkivet) og indberettede: »Imellem 
Marstal og Landgrunden fra Langholm ligger 4 Sandplader, 
hvorimellem dannes 3 Løb ... alle Løbene er afstukket med Ko
ste«. Kort fra 1838 (reproduceret i E. Krom.an: Marstals Søfart, 
1928, pag. 144) angiver grundens navn som Luskenøre Wiegran-
den, D.D. Lods 1850: Meyers Grund »kan egentlig anses smn en. , 
Fortsættelse af Egholm Flak« (den s.-lige del hedder nu Flin+ v 
grunden), D.D. Lods till. 1872: Meyers Grund eller Vene Gnmu. 
»Grunden s. for Flintegrunden kaldes af Fiskerne Viigrunden« 

. (Stud. theol. Johs. M. Jensen, Fiskop, Svendborg, indb. til Sted
navneudvalget 1927). Billede av kommandør M. pag. 285. 

Venegrunden er egentlig Videgranden, sammensat med vide,\ 
de eller mærkekost (Fe'i.lberg) og grande som oldn. grandi: 2mal 
bakkeformet landstrimmel, højt rev. Meyersgrund er sammen
sat med navnet på kommandør Johan Anton 111.eyer (1799-1875), 
der ogsaa har givet navn til Meyersgrund, løbeno. 794. Til ad
skillelse burde denne grund kaldes Meyers Grande med atter-
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Kontreadmiiral M. J. P; BILLE. 
(Det kgi_ Bibliotek). 

optagelse av det gamle grande, der iever i det færøiske grandi: 
sandbanke (Steensen pag. 58) .• 

2,2 m vand. 

721. Mandens Grund: (c. 5.) D. D. Lods 1893: Mandens-Grund. 
Mand betegner skib ofte i forbindelse med nationalitet: engelsk
mand, nordmand, orlogsmand o. s. v., men desuden vrag: hørfrø
manden,. bomuldsmanden, træskomanden, guldmanden o. s. v. (se 
Jens Tønnesen: Gamle Skagensfiskere fortæller, 1934) se også 
grunden Trangma1I1den, løbeno. 119. »Svarte man<, er et svensk 
stednavn på et sømærketræ, ligesom »Den gamle mand« er navn 
på en enlig bøg, se Bertil Ohlsson pag. 186 og Gunnar Knudsen i 
Dansk Skovfogedforenings Tidsskrift 1929 pag, 9, hvorfor navnet 
muligt kan skyldes et træ i land, »maz1den«, som har været »med«, 
ligesom kælling var betegnelse for sømærkesten på stranden. 

2,5m vand. 

722. Langø Sand:. (~. 4.) Jens Sørensen 1692: Lange Rev (om
fattende Langø Sand, Mandens Grund og Meyers Grund), D. D. 
Lods 1893: Langø-Sand. 

0,3 m vand på det lægeste. 

723. Hovvig Sand: (a. 4.) D. D. Lods 1893: Hovvig-Grund, D. 
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D. Lods 1940: Hovvig Sand. Navn efter det mellemste løb n.-fm 
tål Marstal. 

0,9 m vand. 

724. Høffen Grund: (a. 5.) D. D. Lods 1893: Høffen-Grund. 
Navnet er antagelig sammensat med høfde, kystbeskyttelse, idet 
der w. Jor Langholm ligger en avlang pulle, der beskytter mod 
e.-lig vind. Jfr. dog halvøen Hofdi (D. Islandske Lods 1898, pag. 
82), idet ældre nydansk høffd har betydningen halvø (0. D. S.). 

0,8 m vand. 

725. Hvinegrund: (n. 5.) 183.8: (kort i E. Kroman: Marstals Sø
fart, 1928 pag. 144) Wiegi'anden, D.D. Lods 1893: Hvine-Grund. 
Hvinegrund og Venegrund, løbeno. 720 er tidligere opfattet som 
een grund: Viegranden sammensat med vide: vede eller mærke
kost og grande, oldn. grandi: højt rev. De tre løb Skovdyb, Hov
vig og Afdybsløb gennemskar den i n.--s. retning, og løbet Laaen 
begrænsede den mod s.; de var alle tidligt avmærkede, se texten 
under løbeno. 720. Navnet Hvinegrund forstås ikke på Ærø (Kapt. 
R. M. Jensen, Marstal, 1941) og burde erstattes av Vedegranden. 
Sammenlign grunden Vederne, løbeno. 234. Man kan næppe bort
se fra, at Vide- eller Viigranden kan være sammensat med jydsk 
vie: pil, av oldn. vioir (se D. Stedn. no 7, pag. 103), idet et pile
træ i land kan have været »med« for grunden. Se Billede n. s. 

0,9 m vand på det lægeste. 

726. Hestegrund: (I. 5.) 1780: Søndre Granden og NordreGræn
den »med Steenkar«, 1818: Lille Hale, Meyer 1834: »Paa Nordsi
den af denne Hage er Grunden opfyldt med store Sten, som danne 
en Slags Søskjærm for Marstal Havn«. Kortet fra 1818 er reprodu
ceret hos E. Kroman: Marstals Søfart, 1928, pag. 120, og Kroman 
fortæller, at stenene på grunden er blevet slæbt derud av Mar, 
stalskipperne omkring 1780 på isen om vinteren. »I daglig tale 
hedder grunden på slesvigsk Granden« (Kapt. R. M. Jensen, Mar
stal, 1941). Grande av oldn. grandi: højt rev. Det moderne navn 
er sammensat med hest: spærrende bom, her den kunstige sten 
sætning, se texten under Hestehage, løbeno. 135. Betydningen av 
ordet hest fremgår også av Axel Schou: Det marine Forland 
1945, pag. 63, hvor det omtales, at gennemstrømsåbningerne i rev
lerne benævnes H estehul"ler, hvilket jo betyder huller igennem he
sten: bommen eller revlen. 

1,5 m vand på e.-enden. 
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18. Grunde i den sjællandske øgård 

727. Lindeskov Fl,ak: (a. 3.) Sletting 1832: Lindskovflakket 
»er Skelskør Red«, D. D. Lods 1843: Lindeskov-Flak, D. D. Lod 
1893: Lindskov Flak. 

Pulle med 4 m vand. 
728. Tuilsehage: (m.1.) Dahlberg 1658: Tuuse Steen, Sletting 

1832: »et urent Flak hvorpaa tørre Sten med lavt Vand«, D. D. 
Lods 1843: Tudsehage Rev, D.D. Lods 1893: Tudse-Hage. Det er 
stenene på hagen, der først er blevet kaldt Tudsesten. Outzen vil 
i forledet se et frisisk tus: stille, rolig, fri, som jo nok kan passe 
her, hvor den tørre sten har ligget fri av søens brænding. Grun
den har derefter fået navn av stenene. 

728 A. Kopen: (o.) D.D. Lods 1850: Koopen, D.D. Lods 1893: 
Kopen. »Navnet udtales på egnen Kub og menes at være en sam
mentrækning av Robæk, som har sit udløb i nærheden« (Lods A. 
M. Kristensen, Karrebæksminde, 1941). Navnet er dog snarere 
suootantivet kube: kurvelignende ruse, åleruse (0. D.S.), idet u 
en sådan har været opstillet her og almindelig kendt under den 
bestemte form Kuben. Sml. Kupan løbooo. 987 c. 

3,7 a 4 m vand. ~J 
728 B. Tærskelen: (3). D.D. Lods till. 1850: »Tærskelen kald( 

det Steenrev, som skyder ud fra Ørnehoved Skovpynt«, D. D. 
Lods 1893: Tærskelen; Tærskel, se sy#,t. no. 40. 

Under 2 m vand. 
729. Østerlwved Fl,ak: (a. 3.) Udfra Agersø østre hoved. D. r 

Lods 1893: Østerhoved-Flak. . 
Pulle med 2,2 m vand. 
730. Hellelwlms Flak: (a. 3.) Udfra halvøen Helleholm på 

Agersø. D. D. Lods 1850: Helleholms Flak, D. D. Lods 1893: 
Helleholms Flak. 

Under 4 m vand. 
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Fæmø og Karrebæk kirker (landtoninger i D. D. LodÆI 1893}, der var »med« 
for KIRKEGRUNDEN. 

731. Venegrunde: (a. 5.) Består av flere plader. Johs. Mejer 
ca. 1650: Huenøegrunde, Jens Sørensen 1690: Vennegrunde, 1696: 
Vænegrunden, Holberg 1777: »Sydvest for Glænø ligger en høj 
Sandgrund kaldet V ænøegrund, som har sit Navn av den Øe med 
eet Kirkesogn, som i fordums Tid er ganske undergaaet«, Sletting 
1833: Venegrundene, D.D. Lods 1843: Venegrundene, D.D. Lods 
1893: Vene-Grunde. NaVlllet av den sunkne ø. Sagnet går, at øen 
Glænø skal få samme skæbne: »Vænø bier efter Glænø« (Thieles 
Folkeeventyr). 

Mindste dybde 0,6 m vand. 
732. Kirkegrund: (a. 5.) Johs. Mejer ca. 1650: Kaeckegrund, 

D. D. Lods 1843: Kirkegrunden, D. D. Lods 1893. Kirkegrund: 
Både Fæmø og Karrebæks kirker har været »med« for løbet mel
lem Kirkegrund og Venegrund. Se D. D. Lods 1843, pag. 185. 

Stenpulle med 0,9 m vand. 
733. Knudshoved Rev: (a.1.) D. D. Lods 1843: Knudshoved 

Rev, D.D. Lods 1893: Knudshoved-Rev. Navn av halvøen Knuds
hoved. 

Under 4 m vand. 
734. Knudskov Rev: (a.1.) D. D. Lods 1893: Knudskov-Rev. 

Navn af skoven i land. 
Under 3 m vand. 
735. Vejrø Flak: (a. 3.) består av tre dele: V. w. Fwk, V. n. Flak 

og V. n. e. Flak. Jens· Sørensen 1700: Polderen Steen Ref, D. D. 
Lods 1893: Vejrø-V.-Flak, Vejrø-N.-Flak og Vejrø-NØ.-Flak. Sam
menlign Vejrø n. w. Rev, løbeno. 283. Polderen, se pold, syst. no. 28. 

Puller med 0,9 a 1,8 m vand. 
736. Dyre/od Flak: (a. 3.) Flak ud fra øen Dyrefo::len. Jens Sø-

269 



t'O 
~ 
0 

.......... ,,c:/ 
[LINDE •· 
\ rt.A · ...... . 

f"\ 
KOPti<_.. 

r· 
U.RSKtLtN 

···• .... 

t
·1·-..... 

• TER.~OVEO 
!: LA~ .. ·· ... 

I I \ 

·,.HELLEHoCr.,s 

••·•... fLAK \ 

·• . .._ __ ... ····· .... :. 

.•···') 

..... K·;-;;Ei~~UND 
..... , ..... ··· .. } 

(' 
srss,~uiHAGE .· ; 

~.~./ 

~-·,,.•···~r············· ..•.... 

VEN··~~·~~-~ ~E ... " ... · .. :> 
············•, ( .... . .... ... ·'.,: :::~ (:.:) 
• ... . 

:.:.:· 
t<NU, 

( 
'-

.. 
!:NØ W.·(f_AK 

,,•• 

·-···· 
V(Q REV 

C 

'\_/ .. · 

....... 
; 

AVNØ RØ,(• 

·•.,.,....._ 



!:'<) 

~ ....... 

... / ·. 
VURo/ W·FL, 

f 

: :"'' ....... 

VF-.~Ø. N -~-L,ll K\ ~} 
VtJ, _,.---fol E..·l='L1'K 

..... 

\v{LLtGRUNO 
•,,,• 

\~::··... . .. , 
f'tJ0 STAÅl,GRUND '· ....... \ 

(\............ \.::::··, ;··•. SKALL~~::t<tN 

:.RAAGB ,u.•I?•. ,:.: '.~KAI,~ GRUND 
.... ·•.. RAAG!i• ·' .. 

.. ······· 
OARREH0J 

FLAK .. 

; ',:,,, r:-~ ~lv 

STE·~;•~'i:_NAKKE 

' ' .. ·. 
• .. 

MID . !NA:.B&E'..G~UND "•, 
Dtt.G,r(J ; ', \ SKÅLØ~-~åRGRUND 

••• "h•• 0· ~ • • !'•., ..... ,.,··· ... · •,FL.A~'•, 
RAVNHOLT H.~Gt·•,) "'rl?:"-: '•, ..... A •• 

r······· 
HJORTEMOStGRUN 0 

) ··• .•. 

······· SKELLEREV 
\, ... ,,~::: .•··········· ···; 

ik'OGRul'io 

Vf.ST{~SKOV 
'·.[LAK 

.,\ 

; \ 'LYNd~RS.~NO 
'••·· 

~!1.~PPEN •:y : 
f FEJØ •.. ... / ( 

.... ;:SLETTEREV FEMJ!'SLETTEREV 
,... \ ! -:•::GR'1NVOLD 
: ' •• , GRUND OSSEGRU ~.?, E'/, 1 od,ELGRU N 0 

•.... ·-.. : 
......... RA,GEN.CS ~ Klr~~~~tN~ {;'~~E.0 FLAK 

:ØR( , , • ·• 

·, AVtRi..~K.~t'HAGF :I/ESTER~ 

•'•, .. •, \ -.. 
l/ ·· .. GRUNDV --

snM"1E.TO.fTE 
·• ..... :::.:;, 

...... LIN0':1,0LM 
STEN',:iJ.cLM ... ,.v ... 

) 47.l 

C1KULMAN0tN 

<ON 
~AGE 
·· ... •·· t\ 

~IASKØ ~ •~, 
\~IRKEGRUNO ··~R·E~.:'.~RUNO 

.•.. RYG~EN . ••• 

SKOii~.:?.~'•;. :·:~\> ...... ::.-:: • .. ·• .... 
T9ftRtt.~u~.!?.,: _j 

HOLLÆ.NOtR· .... • 
<:::•·.GRUND -..: 

.. ' 
•, ''\, •' , .. ) 

........ 
isuoERø 
: FLAl< CJ"'-

LE.OA.SGR UNO:". 

. r···.... . ... 
~;GSØ /L,\K 

'·. VIGSØ SKAL :·:· ME:YE.RS· 
·· ..•. :CRUNO ..... 

···. 
....... , ...... 

. ... 
As'iusGRUNO 



rensen 1690: Dyrefoden, Meyer 1834: Dyrefodflakket, D. D. Lods 
1866: Dyrefods Flakket, D.D. Lods 1893: Dyrefod.-Flak. Øen hed i 
Vald. Jordb. Dydræholm, som dr. phil. 0. Nielsen sammensatte 
med. falstersk døer eller dyr for vild hør, altså Dyrholm. Jens Sø• 
rensen opfatter endnu 1690 Dyreholmen med Dyrehovedet som øen 
og dens øverste ende, der er ret høj, mens Dyrefoden er det sær
lige navn på grunden~ Der henvises her både til Jens Sørensens 
specialkort og til journalen: »Gik nærmere ud til Dyrefoden og 
satte« (d. v. s. på selve Dyrefoden, grunden) »Lette vores Anker 
fra Dyrefoden paa 5 Fv.« og »%-2-2½ Fv. paa Enden af Dyre
foden«, se dertil søkort A/18. no. '2:7 i Søkortarkivet. 

Dyrefoden er grundens navn, en avkortning av Dyreholmsfoden, 
jfr. Poltenefod, løbeno. 585, og dær omtalt svensk grund Klokfod, 
hvor fod ligesom her betyder det fundament, .som holmen hviler 
på.·Det fra 1834 brugte navn Dyrefod.Flak er, som Mod.eer kalder 
det (I, pag. 30), et epexegetisk navn (av ep-ex-egese: tydning-s
tillæg, forklarende tilsætning), som er så meget mere forståeligt 
som selve øen er blevet omdøbt fra Dyreholmen til Dyrefoden, 
altså har fået grundens navn .. 

0,6 a 2 m vand. 
S: 10 %. 

737. Bredegrund: (e. 5.) Meyer 1834: Bredegrunden, D.D. Lods 
1866: Bredegrunden, D. D. Lods 1893: Brede-Grund. Navnet av 

· dens bredde. 
3, 7 m på det lægeste. 

738. Kalverev: (a.1.) Meyer 1834: Kalløe Rev, D. D. Lods 
1866: Kalvøe fra hvilken et Rev, D. D. Lods 1893: Kalve-Rev. 
Forled av Masnedø Kalv. Grunden kaldes lokalt Kallerevet (Mas
nedø Lodseri, 1944). Kalv er en ældgammel betegnelse for en lille ø 
ved siden av en stor. I en middelalderlig plattysk søbog hedder det 
om to engelske klipper: »de ene het de koe unde de ander dat kalf«. 
Ved siden af øen Man i irske hav ligger Calf of Man. Det er et 
vandringsnavn. Se Steenstrup pag. 67 og sml. Raagø Kalv 
løbeno. 742 og Kallestjærten, løbeno. 808. D. D. Lods till. 1872: 
»Imellem Kalvø og :Ma.snedø ligger i Strømmen en løs 7 Fods 
Grund Tri.a.nglen«. »Kaldes lokalt stadig Trianglen på grund av 
sin trekantede form, og her stanges ål.« (Masnedø Lodseri 1944). 

Pulle med 1,5 m vand. 
S: 7½ %, 5½ <Jo, 1½ %. 
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. . . 

RAAGØ FLAK 11-æd Raagø Kalv og den senest dan.nede Raagø Sand 

efter Axel Schou: »Det marin.e Forland«, 1945. 
Se gnind 1W. 7 42. 

739. Bisserup Hage: (a.1.) D.D. Lods 1843: Glænø Landgrund, 
D.D. Lods 1850: Bisserup Hage, D.D. Lods 1893: Bisserup-Hage. 
Holberg 1777: »Bisserup er en liden Søehavn, som fordum var 
kaldet Hurrilds eller Hvirvildshavn af en Søehane, som dær havde 
sit Tilhold.« 

Pulle med 3,8 m vand. 

740. Enø W. Flak: (a. 3.) D.D. Lods 1893: Enø-V.-Flak. Grun
<ien på Enøs e.-side hedder Lars Thuns Grund (vel sammensat 
med en fiskers navn) ,·så: nogen årsag til at kalde grunden W.-Flak 
ses ikke. 

Under 4 m vand. 

741. A-vnø Røn: (a. 2.) Jens Sørensen 1691: Tørre Røn, D. D. 
Lods 1850: Aunøs Røn, D. D. Lods 1893: Agnø-Røn. Grunden er 
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navngivet av lieutenant P. Sletting 1833 efter den nærliggende 
pynt Aunø (observations-protocol no. 5 i Søkortarkivet), men 
~den tørre strimmel på midten av grunden hedder stadigvæk 
Tørre Røn« (Masnedsø Lodseri 1944). 

Et stenrev med 1 m vand. 

742._ Iwagø Flak: (a. 3.) med Raagø Kalv. D. D. Lods 1866: 
Raagø· og Raagø Kalv ligger paa et stort Flak, D. D. Lods 189? 
Raagø-Flak. Si<ien søkortet 1935 avlagde en lille grus- og sten
pulle med 0,6 m vand, skal der her som følge av ålegræssets for
svinden i begyndelsen av 30'erne have dannet sig en strandvold, 
der efterhånden er blevet til en halvmåneformet flakø, der hos 
Axel Schou: Det marine Forland, 1945, pag. 117 benævnes Raaf, 
Sand, der opgives at have en maximal højde av 1,2 m. Den nye 
ø, som er gengivet på et kort i bogens pag. 115, har samme form . . 
som Vigsø på Hjulsand, men benævnelsen sand, der bruges om 
grunde, er mindre lempelig. Da Raagø Kalv er dannet i sin tid 
på samme måde, og Raagø altså igen har »kælvet«, kunde den nye 
ø pas.sende kaldes Spædekalven. Kalv, se Kalverevet løbeno. 738. 

Under 2 m vand. 

743. Flyndersand,: (i. 4.) 1806: Flynder Grunden, J. M. Knud
sen 1842: Flynderhage, D.D. Lods 1843: Flynder Sand, till. 1847: 
Flyndersandene, D. D. Lods 1893: Flyndersand. I lighed med 
Flyndergrundene, se løbeno. 166 og 800, opkaldt efter flynder
fiskeri• på stedet. 

0,3 m vand. 

744. Midde1grund: (e. 5.) 1806: Middelgrund, Sletting 1833: 
Middelgrunden, D. D. Lods 1843: Middelgrunden, D. D. Loos 
1893: Middelgrund. Navn av s1n beliggenhed midt i Raagø Sund. U 

2,5 m vand. 

745. Ralr,nholt Hage: (a. 1.) Sletting 1833: Ravnholterhage, D. 
D. Lods 1843: P.avnholtshage, D. D. Lods 1893: Ravnholt-Ha.ge. 
Navn av landsbyen Ravnholt på Laaland. 

2 m kurven ½ sm fra land. 

746. Kragenæs Øre: (a. 1.) Sletting 1833: Kragenæs-Øre, D.D. 
Lods 1843: Kragenæs Øre, D.D. Lods 1893: Kragenæs-Øre. Navn 
av Kragenæspynten, der skyder ud fra Laaland. 

Risprik i 2 m vand. 

747. Keldernæs Hage: (a.1.) Et stenrev på landgrunden. Slet-
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ting 1833: Kieldernæshage, D. D. Lods 1843: Kieldernæshage, D. 
D. Lods 1893: Kellernæs-Hage, 1935: Kellernæs Hage. 

Under 1 m vand . 

748. Stenhjælm: (g.) En hage med store sten. Johs. Mejer c. 
1650: Steenhelm, Sletting 1833: Steenhielmen, D. D. Lods 1843: 
Steenhielmen, »en Steenrøse«, D. D. Lods 1893: Stenhjelm. Mel
lem Stenhjelmen og Keldernæs Hage, løbeno. 747, var der ifl. 
D. D. Lods 1843 »en god men lidet benyttet Ankerplads paa 
12-13 Fod Vand«. Stenhjælmen har givet læ for ankerpladsen, 
hvorav navnet; jfr. Hjelm Banke, løbeno. 251; hjelm: læ, beskyt
telse. 

1,2 m vand. 

749. Lindholm Rev: (o.1.) D.D. Lods till. 1847: Lindholmsrev, 
D. D. Lods 1893: Lindholm-Rev. 

0,6 m vand. 

750. Hollændergrund: (b. 5.) Sletting 1833: Hollændergrunden, 
D.D. Lods 1843: Hollændergrunden, D.D. Lods 1893: Hollænder
grund. Et hollandsk skib er antagelig grundstødt dær, sammen
lign Hollændersten, løbeno. 617 og Hollænderdyb, renden der for
trinsvis brugtes av hollænderne, samt Hollænderring, løbeno. 918. 
»Det forhållandet, att ett folknamn som t. ex. holliindare langs 
de nordiske kusterna ingår sarskilt ofte i namn på båder (boer) 
visar tydligt han på grundstotning som anledning till fle:rtalet av 
deesa namn.« (Mod.ær Il, pag. 39) .. 

1,6 m vand. 

751. Kosøre: (n. 1.) Pulle på landgrund.en i Saxkøbing Fjord. 
Sletting 1833: Koæøren, D. D. Lods 1943: Korsøre, D. D. Lods 
1850: Koesøren, D. D. Lods 1$66: Koesøren, D. D. Lods 1893: 
Kosøre. Navnet er sammP,nsat med kors: sømærke, som tidligt 
har stået her. I 1843 stod der en »prikke« på grunden. Kaasleje 
på Bornholm hed 1570 Kosleye og »De døve Koser« i Limfjorden 
var tilholdsstedforsmåfartøjer. Her kan derfor også have været 
en kås: et bådeleje. 

1,8 m vand. 

752. Stengrund: ·cg: 5.) Pulle på landgrunden i Saxkøbing Fjord. 
D. D. Lods 1893: Stengrund. Forled av stenene på grunden. Sam
menlign Oskarsgrund, løbeno. 501, som oprindelig hed Steen- · 
grunden. 

1,2 m vand. 
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753. Havnegrund: (a. 5.) Udenfor Bandholm Havn. D.D. Lods 
till. 184 7: Havnegrunden, D. D. Lods 1893: Havnegrund. Forled 
av Bandholm Havn. Fiskernes navn på denne grund er Skidtø; 
den er dannet ved opmudring. Skidt i betydningen tang. Se Ach
ton Friis: De Danske Øer II, pag. 344. 

1 a 1,3 m vand. 

754. Skovsand: (a. 4.) Meyer 1834: Skovsandet »fra Skov
hovedet ved Ourebye«, D. D. Lods 1843: Skovsandet, D. D. Lods 
1893: Skov-Sand. Forled av Skovhovedet. 

Under 2 m vand. 

755. Bredegrund: (e. 5.) D. D. Lods 1893: »Skovsands yderste 
Ende hedder Brede-Grund«. Forled av grundens brede form.. 

1,2 m vand. 

756. Ryggen: (2.) D. D. Lods 1893: »Skovsands S-~e Hage 
hedder Ryggen<.:. Ryg, se syst. no. 29. 

1,4 m vand. 

757. Tørregru:nd: (e. 5.) Johs. Mejer c, 1650: Turegrunden, Jens 
Sørensen 1692: Teregrunden, 1700: Tieregronden, D. D. Lods 1843: 
Tørregrunden, »med lavt V 3illde er den paa flere steder tør«. »Nav
net har. den fået derved, at den bliver tør ved lavvande«. (Mas
nedø Lodseri 1944). Sml. Tørre Røn, løbeno. 741. Man kan ikke 
udelukke sammensætning med terg: lag under klægen av mose
jord, se Terreholm i D. Stedn. no. 5; pag. 218. 

0,3 m vand. 

758. Skogrund: (1. 5.) Sletting 1833: Skoegrunden, D.D. Lods 
1843: Skogrunden. »Det er muligvis et sammenligningsnavn, da 
grunden har form som en sko med bred hæl i s. e. og snuden i 
n. w.« (Masnedø Lodseri 1944). To grunde har sammenligni11gs
navnet Hesteskoen, løbenumrene 630 og 875, så grundenes form. 
var ofte de gamle velkendte. 

1,1 m vand. 

759. Askø Kirkegrund: (a. 5.) Sletting 1833: Askøe Kirkegrund, 
D.D. Lods 1843: Askø Kirkegrund, D.D. Lods 1893: Askø-Kirke
grund. Askø kirke har været »med« for grunden. 

1,1 m vand. 

760. Konemads Hage: (a. 1.) Vesten for Konemadspynten på 
Askø. D. D. Lods till. 184 7: Konemadshage, D. D. Lods 1866: 

276 

u 



\:::··- •• ~_'.IOGRUN D 
·. ·. 

••• .t .... · 

efter ,zyere Søkort 

- Konemadshage, D. D. Lo:is 1893: ,Konemads-Hage. Hed på ældre 
søkort Konemade Hage. Av Konemade (engen) i land. 

0,9 m vand. 

761. Kulmanden: (c.) Stenpulle e. for Askø. Jens Sørenæn 1692: 
Kulemansøe, D. ·D. Lods 1843: Et Steenrev, D. D. Lods 1888: 
Kulmanden, D. D. Lods 1893: Kulmanden. Navnet må vist være 
sammensat med kulle, ældre nydansk kul: pil, der betyder bund
garnspæl (0. D.S.) og så).edes f. ex. at de kulle, der har stået 
her, 1=1ar tilhørt »kulemanden«, efter hvem grunden derefter er 
blevet opkaldt. 

1,5 m vand. 

762. Lilleø Fl,a,k: (a. 3.) Jens Sørensen 1700: Persmarckschagel, 
D.D. Lods 1893: Lilleø-Flak. Det gamle navn Persmark Skagel er 
sammensat med forledet i Persmark Odde, Lilleøs n. w. pynt, og 
skagel: vognstang, jfr. Rønne-Ska:gel, løbeno. 349 og Vigsø Skagel, 
løbeno. 779. 

Under 2 m vand. 
763. Vestergrund: (e. 5.) W.-siden av Lilleø Flak. D. D. Lods 

1919: Vestergrund. Navnet av beliggenheden på w.-siden av 
Lilleø Flak. 

764. Mi.ddelgrund: (e. 5.) Je.ns Sørensen 1700: Medelgrund, 
Fontenay 1812: Middelgrund, Sletting 1833: Feiøe Middelgrund, 
D. D. Lods 1843: Fæiø Middelgrund, D. D. Lods 1893: Middel
grund. Navnet af beliggenheden midt imellem Fejø og Lilleø, 
nærmest Fejø. 

0,6 a 1,8 m vand. 

765. Tossegrunden: (i. 5.) Fontenay 1812: Tase Grund, D. D. 
Lods 1843: Tossegrunden, D.D. Lods 1893: Tossegrunden. KaJ.des 
endnu av fiskerne Tasegrunden eller kort: Tasen. (Fisker Hans 
Jensen, Masnedø, 1944). »Der skal i sin tid haYe været så mange 
strandtaser (tudser) på brinken av Skalø, som man kunde høre 
kvække ud på grunden.« (Forh. lods Spenner, Vordingborg, 1944). 
Strandtudsens (bufo calam'ita) han har netop en veludviklet kvæk-
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kepose i modsætning til skruptudsehannen, der ingen har, så det 
er sikkert strandtudsernes kvækken, der har vakt fiskernes op
mærksomhed. Selvom tase netop på Laaland og Falster betyder 
skruptudse (Molbech Dialect), kan navnet dog alligevel nok have 
tilknytning til fiskeriet, idet jydsk tase betyder tynde bomulds
snore, 20m på den øverste ende er fastgjort til fiskelinen og på 
den nederste bærer kroge (Feilberg). »En hotline var en lang 
snor, hvorpå der med 4-5 tommers mellemrum var anbragt 4-5 
tommer lange »ta.ser« med kroge på«. (N. M. Kromann: Fanø~ 
Historie II, pag. 84). Det er et fællesnordisk ord, thi norsk tos 
betyder korte trevler (Aasen). Har navnet tilknytning til fiske- v 
riet, må det i så fald skyldes, at der på .grunden er fisket med 
hotliner. 

2,2 m vand. 

766. Fejø Sletterev: (a. 1.) D. D. Lods 1843: Fejø Sletter, her
fra skyder et Rev sønderud, D.D. Lods 1893: Fejø-Sletterev. Navn 
av pynten Fejø Sletter. 

2 m vand. 

767. Fejø Kirkegrund: (a. 5.) Fontenay 1812: Kirkegrund, Slet
ting 1833: Feiøe Kirkegrund, D.D. Lods 1843: Fæiø Kli.rkegrund, 
D: D. Lods 1893: Fejø-Kirkegrund. Fejø kirke har været »med« 
for grunden. 

1,8 m vand på det lægeste. 

768. Avernakke Hage: (a. l.) D.D. Lods 1843: Avernakkehage, 
till. 1847: Avernakkerev, D.D. Lo::ls 1866: Avernakkehage, D. D. 
Lods 1893: Avernakke Hage. Navn af pynten Avernakke. u 

Halmvisk i 4 m vand. 

769. Skalø F"lak: (a. 3.) D. D. Lods 1893: Skalø-Flak. 
Under 1 m vand . 

770. Raagø Næbbe Grund: (a. 5.) Sletting 1833: Ra.agønebbe 
Grund, D. D. Lods 1843: Raagønebbe Grund, D. D. Lods 1893: 
Raagø-Nebbe-grund. Navn av Nebberne i land. Nabbe: spids frem
spring, især odde, næs, pynt, se D. Stedn. no. 3, pag. XLVI. 

Stage i 2,5 m vand. 

771. Skalø Grund: (a. 5.) Jens Sørensen 1700: Skalø Grund, 
D. D. Lods 1843: Skaløgrund, D. D. Lods 1893: Skalø-Grund. 

Stage i 2,5 m vand. . 
772. Fejø Sta.algrund: (a. 5.) Jens Sørensen 1700: Staalgrund, 
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Fejø kirke (landtoning i D.D. Lods 1898) har givet t1avn til 
FEJØ KIRKEGRUND. 

Sletting 1833: Staalgrunden, D. D. Lods 1843: Staalgrund, D. D. 
Lods 1866: Staalgrunden, D.D. Lods 1893: Fejø-Staalgrund. Staal 
~ syst. no. 84. Om svensk Stålbjært siger Bertil Ohlsson (pag. 
~85), at navnet »kunde antages motsvara norsk staal: stabel, 
bunke, tæt lag, især av korn eller høi«. Det er nogenlunde samme 
betydning ordet har her. Sammenlign Omø Staalgrunde, løbeno. 
572, i forhold til hvilken Fejø Staalgrund også er blevet kaldt 
Lille Sta<ilgrunil. Ordet stål må· antages også at indgå i Stold
draget ved Havnsø, som hos Jens Sørensen 1690 staves Staal, men. 
her betegner det altså en ø. 

0,3 a 1,3 m vand. 
S: 29 %. 
773. Hjortenwsegrund: (a. 5.) D. D. Lods 1843: Hiortemose

grund, D. D. Lods 1893: Hjortemose-Grund. 
2--4 m vand. 
774. Klørgrund: (k. 5.) Slett'ing 1833: Kløergrnnden, D.D. Lods 

1843: Klørgrunden, D. D. Lods 1866: Klørgrunden. Klør betyder 
tang, se syst. no. 74. 

0, 3 m vand. 
775. Skallebakken: (g. 2.) Johs. Mejer c. 1650: Skalleholm 

"d. v. s. grnndens tørre Røn), Jens Sørensen 1700: Skale-Batten, 
Sletting 1833: Skallebakken, Knudsen 1842: Skalbukken, D. D. 
Lods 1843: Skallebakken, »paa hvis omtrentlige Midte findes en 
Røn«, D. D. Lods 1893: Skallebakken. 

Navnet er - jfr. Skautrup i Sønderjydsk Aarbog 1938, pag. 181, 
Jer sætter skal lig med· muslinger eller østers, og Skallehage, 
løbeno. 373 - sammensat med skalle: muslingeskaller, »der er 
mange hvide muslingeskaller på ·grnnden« (Fisker HllillS Jensen, 
Masnedø, 1944), og bat: lille klump, se D. Stedn. no. 4, pag. 139 
om Bat, lavt areal ved Aarøs e.-kyst. Der findes også et Ralle-
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batten ved Thorø (Forhv. kvaseskipper Jens Hansen Møller, Thorø
huse, Assens, indb. til Stednavneudvalget 1926), hvor batten be
står af ral. Der har fundet en omtydning sted til bakke, som vi 
kender fra Bakken, løbeno. 62 og Hummerbakken, løbeno. 132. 
Skallebatten burde atter oplives. 

0, 3 m vand. 

776. Vallegrund: (o. 5.) Jens Sørensen 1700: Ree-Ref, Sletting 
1833: Valle-Grunden, D. D. Lods 1843: Vallegrunden. »Val er · · 
ord, som, skønt sjældent, bruges om en høj kyst« (Molbech); a._,~ 
ses dog oftere brugt i D.D. Lods 1843 både om »svenske vallen« 
og »danske vallen« (pag. 104 og 115) ,og det er endnu levende ikon
gesangens »fra vallen hørtes vrål som brød ... «. Det frisiske wal: 
das Ufer, der Strand, die Ktiste anser Out.zen for beslægtet m 

/ 

isl_andsk a valin. Da Vallegrunden er en landgrund, der strækker 
sig ud fra kysten, vallen, er det vel sammensat med dette ord 
ligesom svensk Valgrundet i Øresund. Ved Aargab, Vesterhavs
kysten, gik der 3 revler langs land, hvorav den yderste 1695 
kaldtes Landbranval (Jens Sør. I, pag. 133), vel sagtens Land
brændingval, som dog tyder på, at val også herhjemme kan have 
haft samme tyd som det norske val: en flad grund, som strækker 
sig indad fra søen og tildels er tør i ebbetiden (Aaæn). »Val er 
en fællesbetegnelse for et lægere område nær kysten. I tidlige.re 
tid kaldtes Ly.netteflak i Københavns Yderhavn for Østoollen, 
mens onrrådet ved den nuværende Langelinjekaj kaldtes for Vest
vallen. Begge steder var ankerplads for mindre Skibe«. (Kom
mandør Peter Jensen 1945). 

Det ældre navn Reerev er sammensat med ree, ræ: alle slags U 
ifersk- eller saltvandsplanter, der driver op som flodskarn (Fcil
berg). Holberg 1777: »Her i egnen (ved Hals) så og langs r.ied 
havsiden i Vendsyssel brændes tang eller ree, som havet c 
kaster på strandbredden«. Av oldn. hræ: levninger, stumper av 
noget, især noget, som er gået til grunde (Jonsson): 

Under 2 m vand. 

777. Hjulsand: (o. 4.) N. n, e, for Vigsø. Johs. Mejer ca. 16.f: 
Julegrunde, 1806: Julsandet, Meyer 1834: Hiulsand, D. D. Lods 
1843: Hiulsand, D.D. Lods 1893: Hjulsand. Det drejer sig om to 
grunde, Lille Hjulsand med en mindre sten og Store Hjulsmld 
med en større sten mere e.-lig over mod Argus Grund (Skibsbyg
ger V. Nielsen, Vestergade 4, Nykøbing F., indb. til Stednavne-
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udvalget 1927). Det er antagelig stenene, der har givet navn til 
grundene; den ene sten har vel .først heddet Julsten. Forledet er 
antagelig højtiden jul. Julenat er en stor sten i Horsens Fjord, 
hvor der skal være sket en ulykke julenat (Gunnar Knudsen i Fi
skerens Lommebog 1930 pag. 100). Om den sver..ske torskeplads 

- Julafton siger Modeer I, pag. 25, at ord for dage, årstider eller 
højtider i stednavne »betecknar den plats dar :c.ågot visst hant 
ifrågavarande dag«. Om det så er en sæl, der er skudt her, et far
tøj, der har stødt på stenen, eller et menneske, der er druknet, 
det kan ikke mere oplyses. Hjul i betydningen kværn indgår i det 
sønderjydske stednavn Julraahøj (D. Stedn. no. 7, pag. 215) og 
kunde vel også tænkes indgået her, hvor strømmen har kværnet 
omkring stenene. 

Under 2 m vand. 

778. Vigsø Flak: (a. 3.) Meyer 1834: Vexøe Flakke, D. D. Lods 
1843: Vixø Flak, D. D. Lods 1893: Vigsø-Flak. 

Dybder under 6 m. 

779. Vigsø Skal: (a. 2.)" Jens Sørensen 1700: Wigsø Skagelen, 
Meyer 1834: Vexøe-Skal, D.D. Lods 1843: Vixø Skal, D.D. Lods 
1850: Vigsø--Skal. Sammensat med Skagel, som er blevet afslidt 
til Skal; eammP-ldansk skage!: vognstang, jfr. Rønne Skagel, 
løbeno. 349 og Peramark Skagel, løbeno. 762. 

Pulle med 2,8 m vand. 

780. Stemmetofte: (o.1.) Johs. Mejer ca. 1650: Stemetofte, 
Jens Sørensen 1700: Steme Tofte.sten, Fontenay 1812: Stemme 
Tofte, Meyer 1834: Stemme Tofte, D.D. Lods 1893: Stemme-Tofte. 
D.D. Lods 1843 oplyser: »har paa sin søndre Ende en stor Steen, 
som ligger tør med dagligt Vande«. Navnet er sammensat med det 
samme forled som i stemmeværk, indretning, hvorved rindende 
vand stemmes eller standses i sit Løb (Molbech). Tofte, se syst. 
no. 12. Har grunden ikke stemmet op for vandet, kan der have 
stået stemmegarn på den, garn som er fastgjort ved en pæle
række lige ud for rusen for at standse fiskene. (Feilberg). 

0,3--1,2 m vand. . . 
781. Femø Sletterev: (a. 1.) Udfra pynten Femø Sletter. Fon

tenay 1812: Fæmøe Sletter, D. ,.D. Lods 1893: Fæmøe-Sletterev. 
Slette: flad strækning, se D. Stedn. no. 3, pag. LIV, 

0,6--1,9 m vand. 
782. Grønvold Grund: (b. 5.) D.D. Lods 1893: Grønvold-Grund. 
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Menes at være opkaldt efter kaptajn Poul Isaach Grønvold (1719 
-1760), som endte som chef for galejværftet i Nivaa. Grunden 
Grønne Vold ved Fehmern kaldte Sommer 1836 også Grønvold, 
hvorfor der er årsag til at opfatte navnet som »den grønne vold«, 
jfr. Styrenvold, løbeno. 328. Det samme kan ikke udelukkes her. 

1,8 m på en stenpulle. 

783. Skoppen: (o.) Slet.ting 1833: Skoppen, D. D. Lods 1843: 
Skoppen, »ureen · Grund«, D. D. Lods 1893: Skoppen. Skopen på · 
Færøerne er sammensat med verbet skopa: ikke slutte tæt til 
kroppen; i stednavne noget, der stikker længere frem end det 
øvrige land (Steensen, pag. 49). Svensk har substantivet skoppa: v 
»skotet nar qvinnfolken hålla upp forkladet at lagga något theruti« 
(Ihre). Det er tænkeligt, at navnet her står i forbindelse med et·. 
av de ikke ualmindelige sagn om hexe, der vil bygge bro og kom-
mer med sten i forklædet, som tabes. Se f. ex. løbeno. 512 og 643. 

1,8 m vand. 

784. Harejord (g. 2.) 1700: Hauregrund, Jens Sørensen 1703: 
Haure Jords Grunden, Sletting 1833: Harehjorden, D. D. Lods 
1843: Harehiorden, D. D. Lods 1866: Harehjorden, D. D. Lods 
1893: If:arejoro. At efterledet er jord, se syst. no. 18, er sikkert 

. nok. Forledet har kan; da bundarten er meget ujævn med sten, 
være har: jordbund, som består av gruus og steen (Molbech Dia
leet under Ha.rbo) svarende til svensk dialekts har eller hare: 
stengrund, klippegrund av uppståenda stena.r, litet skar i vatten
ytan. (Bertil Ohlsson, pag. 85). Sml. N.- og S.Ha:ar, løbeno. 432. 

Mindste dybde 1,8 m vand. 

785. Darrehøj Flak: (a. 3.) Udfra Darre Pynt på Fæmø. D. D. 
Lods 1843: Darrepynts Revle, D. D. Lods 1893: Darrehøj-Flak. 

Under 2 m vand. ; 

786. Stenøre Nakke: (a. 1.) Rev med sand. D. D. Lods 1843: 
Steenøre Nakke, D. D. Lods 1893: Stenøre Nakke. Nakke se syst. 
no. 78. 

Under 2 m vand. 

787. Skellerev: (i.1.) Johs. Mejer ca. 1650: Si.el ryff, Jens Sø
rensen 1692: Siæle Revet, Meyer 1834: Skiellre;vet: »man kan i 
Almindelighed see det i en temmelig lang Afstand, da det som 
oftest er bedækket af Sælhunde og Fugle« (Rapport no. 264 i 
Søkortarkivet), D. D. Lods 1843: Skiellerevet »eller rigtige Sæl
revet«, D. D. Lods 1893: Skjellerev. »Fæmøs beboere kalder det 
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Inspektionsfartøjet »A.RGUS«, efter hvilket no. 791 er opkaldt. 
Billedet lånt av f1ildniægtig Koefoed-Jespersen. 

stadigvæk Sælrevet; de jagede tidligere sæler på revet«. (Th. Fris, 
Femø, 1941.) Skelle og sæl er det samme.· 

Tørt ved daglige vande. 

788. Suderø Flak: (a 3.) Meyer 1834: Suderøe Flakket, D. D. 
Lois 1843: Suderø Flak, D. D. Lods 1893: Suderø-Flak. Av øen 
Suderø, Vald. Jordb. Sughændæ, 1844: Syhlø eller Suderen. 

Pulle med 1,2 m vand. 

789. Kogrund: (o. 5.) Johs. Mejer ca. 1650: Kuegrond, Jens Sø
rensen 1700: Koogrund, Meyer 1834: Koegrunden, D. D. Lods 
1843: Kogrund, »hist. og her Steen«, D. D. Lods 1893: Kogrund. . . . 

Sammensat med kue: rundagtig, avstumpet top, se syst. no. 75. 
Koholm i Lindelse_ Nor (Langel8lld) kaldes hos Jens Sørensen 
1692 Qud (Jens Sør. III, pag. 73) og er vel sammensat med ældre 
dansk kutæ: bakke; se bl a. D. Stedn.·no. 5, pag. 396, som svarer 
til svensk Kutehamn, hvori »ingår ett terrangbetecknande kut el-
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ler kuta: knol, puckel« (Bertil Ohlsson pag. 214), som synf'.,s at 
være beslægtet med kue. 

1,-5-3,5 m vand. 

790. Vesterskov Flak: (a. 3.) Udfor Vaalse Vesterskov. Meyer 
1834: Vesterskovs Flakke, D. D. Lods 1843: Vesterskov-Flak. 

Under 2 m vand. 

791. Argusgrunif,: (c. 5.) To små stenpuller. D.D. Lods till. 1858: 
Den i tillæget pag. 457 anførte Pulle med 8 Fod paa Lollands 
Landgrund er kaldet Argus-Grund, D. D. Lods 1893: Argus
Grund. Grunden skal være. opkaldt efter krydstoldvæsenets in
spectionsfartøj »Argus« (Toldassistent A. W. Petersen, Guldborg 
Toldsted, 1941). Argus blev bygget .1854 av den for sine fren1ra
gende skihskonstruktioner bekendte ~kibsbygmester E. C. Benzon 
i Nykøbing F, se Handels- og Søfartsmuseets årbog 1943 pa:g. 9. 

2,8 m og 3,4 in vand. · ·· · 

792. · Havrehesten: (I.). Stenrev ved Guldborgsunds indsnæv
ring. 1806: En hage med en stor steen paa, hedde Havre Hesten, 
Meyer 1834: Havrehesten, D. D. Lods 1843: Havrehesten, »paa 
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Jagten »LEDA«, efter hvilken grwnd no. '19S er opkaldt (maleri hos 
skibsfører R. Ohristensen, Ha.~selo pr. Væ99erløse.) 
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Kom1naindør J. A. MEYER. 
(Efter Marqu,a,rd & Topsøe-Jensen 

»Danske Officerer i Søetaten«). 

hvilken staar en Halmkost«, D. D. Lods 1893: Havrehesten. Ef
terledet hest er sikkert nok: bom, der spærrer for Guldborgsunds 
indløb, se Skærbæk Hest, løbeno. 237. Forledet må antages at sig
te på halmkostens havreknippe, men kan også være samme for
led som i Havregrunden, løbeno. 61, hvor havre betyder hvirvel
strøm. 

0,6 m vand på det læges.te. 

793. Ledasgrund: (c. 5.) Udenfor Suderø Flak. D. D. Lods till. 
1888: Sydfor Suderø Flak ligger en landløs Plade med 7 Fod 
Vand, Ledas Grund kaldet. D.D. Lods 1893: Ledas-Grund. Navn 
av jagten »Le<la«, bygget Nykøbing F. i 1872 på 57 læster, som 
stødte på grunden 1879 og led et mirrdre havari. Se billedet. 

Sten med 2,5 m vand. 

794. Meyersgru:nd: (b. 5.) D.D. Lods 1843: Meyersgrund, D.D. 
Lods 1893: Meyers-Grund. Navn efter opmåleren, kommandør 
Joh,,am, Anton Meyer (1799-1875), som var på opmåling i den 
sjællandske øgård 1834 med kutteren Maagen. Mærkelig nok er 
også Meyersgrund, løbeno. 720 i den fynske øgård, opkaldt efter 
ham. 

2,5--2,8 m vand. 

795. A"lstrup Rev: (a. 1.) Udfor Alstrup Klint. Meyer 1834: Al-
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strup Rev, D. D. Lods 1843: Alstrup Rev, D. D. Lods 1893: Al
strup-Rev. 

2,2 m vand. 

796. Nordmandssand: (c. 4.) Bunden flint og hård kalksten. 
Meyer 1834: Nordmands Sandet, D. D. Lods 1843: Nordmands 
Sandeti· D. D. Lods till. 1882: Nordmands-Sand. De mange sted
navne i søen med Nordmand- er vel ofte »vandringsnavne« og 
behøver ikke alle at betegne et sted, hvor en nordmand er grund• 
stødt. Se texten under løbe.no. 57. 

0,9 m vand. 

797. Flinthorne Rev: (a. 1.) Jens Sørensen 1692: Flinte Orne- 'v 
Rev »med mange slemme Steen«, D.D. Lods till. 1847: Flinthorne
Rev, D.D. Lods 1893: Flinthorne-Rev. Navnet er sammensat meo 
flint og hjørne. Lige overfor på Falster Landgrund ligger Hiørne
Steenen (D. D. Lods 1843, pag. 401). 

2 m vand. 

798. Herringen: (o.) D. D. Lods till. 1847: lieringen, D. D. 
Lods 1940: Herringen. liering eller hejring er et Jøseligt tildan
net stykke (Feilberg), ting, der er ufærdigt, klodset (Molbech 
Dialect), men navnet er snarere det dialektale hærring, der b&
tyder »hårde, ubehagelige forhoJd« (0. D. S.) og således hav
bundsbetegnende. 

1,4 m vand. 

799. Pladen: (2.) D.D. Lods 1940: Pladen. Plade, se syst. no. 'l:l. 
1,5 m vand. 

800. Flyndergrund: (i. 5.) s .. for Masnedsund. D. D. Lods till. 
1872: Flyndergrunden, D. D. Lods 1893: Flyndergrund. Navnet 
kommer av, .at der i gammel tid fangedes mange av disse fisk på 
grunden (Pens. lods Carl Spenner, Vordingborg, 1941). Samme«1 
lign Flyndergrund, løbeno. 166 og Flyndersand, løbeno. 7 43. 

1,8 m vand. 

801. Trellegrund: (a. 5.) Meyer 1834: Trællegrunden, D. D. 
Lods 1843: Trællegrunden. Navnet kommer av, at strandengenr 
fra Masnedsund og ud langs med Oringe i gammel tid blev kaldt 
Trellemarken. (Pens. lods Carl Spenner, Vordingborg, 1941). Trælle 
er et gammelt Træhille, d.v.s. træbakken (se D. Stedn. no. 8, pag. 
124) og således et slags landtoningsnavn: bakken med træbevox
ning, som sikkert har været »med« for grunden. Det findes også 
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KanonSNEKKE »Tønningen«, 1812. Tegning lånt av orlogskaptajn 
P. Holck. 

i Trellenypen (D. Færøiske Lods 1891 pag. 19) og i Trællebodi i 
Grunda.rfjord (D. Islandske Lods 1898 pag. 32). 

Under 2 m vand. 
802. Masned,ø N.W. og E. Flak: (a. 3.) Meyer 1834:· Masned 

Flakke, D. D. Lods 1843: Masnedø Flak, D. D. Lods 1893: 1'I:as
nedø-NV-Flak :og Masnedø-Ø.-Flak. 

Forskellige dybder, se kortet. 

803. Stenør: (g. 2.) Meyer 1834: Steenøerne, D. D. Lods 1843: 
En Steenrøse, som kaldes Stenøerne, .D. D. Lods 1893: Stenør. 
Lokalt kaldes den for Rosøerne (Masnedø Lodseri, 1944) d. v. s. 
Røseøerne eller muligvis øerne, der ligger på række og rad, idet 
rosse på Langeland betyder »en række, rad, især av noget, som 
ligger dyngevis« (Mol\bech Dialect). Grunden Klodslun, Rosse 
i Guldborg Sund (Skibsbygger V. Nielsen, Vestergade 4, Nykø
bing F.) er sammensat med rosse i samme betydning. Grunden 
Songerossed ved Bornholm, løbeno. 887, er sammensat med born
holmsk ros: en avfaldsbunke sten. Navnet Rosøer burde optages 
i stedet for Stenør til adskillelse fra Stenø, løbeno. 828. 

0,6 m vand på det lægeste. 
804. Snekkeø: (c. 2.) Meyer 1834: Snekkeøen, D.D. Lods 1843: 
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Snekkeøen, D.D. Lods 1893: Snekkeø. Navnet er sammensat med 
snekke, ~om under søkrigen 1807-14 var betegnelsen for· luk
kede kanonbåde (se C. F. Wandel: Søkrigen i dansk-norske Far
vande 1807-14. 1915, pag. 257). Av forannævnte bog fremgår 
det iøvrigt, at der under søkrigen i reglen lå et par, i 1810 endog 
8, kanonbåde ved Vordingborg; de har sikkert ligget på station 
inde bag Snekkeøen, som på denne måde har fået sit navn. Sam
menlign Snekkegrund, løbeno. 842. 

0,6 m vand på det lægeste. 

805. Kirkegrund: (a. 5.) D. D. Lods 1905: Kirkegrund. Navnet 
kommer av, at man bruger Vordingborg kirke overeet med øst
kanten av Oringe skov, for at g~ fri av grunden. (Pens. lods Cai 
Spenner, Vordingborg, 1941). 

Pulle med 1,9 m vand. 

806. Middelgrund: (e. 5.) N.w. enden av Farø Jord. D. D. Lods 
1843: Middelgrunden, D. D. Lods 1893: Middelgrund. Grunden 
ligger midt imellem Kalvestrøm og Storstrøm. 

Pulle med 2,3 ro vand. 

807. Farø Jord: (a. 2.) Admiralitetet 1810: Farø Jord, D. D. 
Lods 1843: Farø Jord, D. D. Lods 1893: Farø-Jord. Jord, se syst. 
no. 18. 

Pulle med 1,8 m vand. 

808. Letten: (o.) Jens Sørensen 1703: Kallestjærten, 1805: 
Lætten, Meyer 1834: Letten, »som er tørt med lavt Vand«, D. D. u 
Lods 1843: Letten. Kaldes lokalt av fiskerne Kallerumpen (Pens. 
lods Carl Spenner, Vordingborg, 1944). Kalvestjært eller -rumpe 
er sammensat med Kalven, som Lilleø tidligere må have heddet, U, 
d. v. s. kalv til Tærø. Om Kalv se Kalverevet løbe.no. 738. 

Navnet Letten (jfr. Bogø Landgrund, løbeno. 832, der kaldes 
Bogø Letten) er rimeligvis meget gammelt og kan være beslægtet 
med norsk lete eller leite: fiskeplads (Aasen), der svarer til oldn. 
lei.tir: det sted, hvor man søger efter noget, fiskileitir (Jonsson) 
At navnet betyder fiskepladsen, kunde illok støttes derav, at Bog0 
Letten i 16- og 1700 tallet hed Cursandt, d. v. s. Koresand, se 
løbeno. 8, av kore: fiskeruse gjort av ris og vidier. Begge grun
des lave vand har egnet sig til bundgarn og ruser . .Ældre nydansk 
lette og svensk latta betyder tov eller strop i hundgarn og ruser, 
hvormed de kan hives op (0. D.S.), men betegner også flåd på 
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sildegarn. Det kunde jo tyde på, at oldn. fiskeleite også har bety
det stedet, hvor man drager fisken op. 

0,1 m vand på det lægeste. 
S: 4¾ %. 
809. Skippergrund: (b. 5.) Meyer 1834: Skippergrunden eller 

Hans Christians Grund (Rapport 264 i Søkortarkivet), D. D. Lods 
1843: Skippergrunden, D. D. Lods 1893: Skippergrund. Navnet 
kom:iner av, at der mde på kysten i gammel tid boede flere mænd, 
som havde små jagter; deres huse kaldtes skipperhusene (Pens. 
lods Carl Spenner, Vordingborg, 1941). I skipperhusene skal man 
nok også søge fiskeren Hans Christian. 

2 m vand på det lægeste. 

810. Søndre Stenkar: (g. 2.) Jens Sørensen 1703: Stenkar Grun
den, Meyer 1834: Det søndre Steenkar, D. D. Lods 1843: Steen
ka.rrene, D. D. Lods 1893: Søndre-Stenkar. Dahlberg avlægger 
1658 i Skelskør Fjorden en grund Steenkaret, og udfor Morups 
Tånge under Halland ligger Karet, en lille klippe for enden av 
en stenrøse (D. D. Lods 1843, pag. 21). Brokar er en kiste fyldt 
med sten, der nedsænkes i vandet til grundvold for en brobygning 
(Molbech). Om Aarhus .Aa hedder det hos Holberg 1777 (pag. 
667): >Men fra den faste Landgrund af er Armene udbygte i 
Havet med Steenkar og Bolværker paa begge Sider«. Stenkar er 
således en betegnelse for en stengrund, der danner en undervands 
bro, en stendæmning. Grundens :mod w. drejende del hedder Knol
len, se syst. no. 23. 

0,3 m vand på det lægeste. 

811. Nordre Stenkar: (g. 2.) Jens Sørensen 1703: Steenkar 
Grunden, Meyer 1834:. Det nordre Steenkar, D. D. Lods 1843: 
Steenkarrene, D.D. Lods 1893: Nordre-Steenka.r. Se texten under 
Søndre Stenkar, løbeno. 810. 

0,7 m vand på det lægeste. 
812. Revet: (1.) D.D. Lods 1893: Revet. 
1,9 m vand på det lægeste. 

813. stengrund:· (g. 5.) D. D. Lods 1893: Stengrund. Navnet 
er ganske som løbeno. 752, pulle i Saxkøbing Fjord, se denne. 
Beliggende i det østre indløb til Langø Vrid kunde den til ad
skillelse kaldes Vridrøsen. 'Stengrunden i Øresund er omdøbt til 
C>Gcarsgrund, se løbeno. 501. 

2,5 m vand. 
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814. Pladen: (2.) D. D. Lods 1843: Pladen. Navnet er ganske 
som løbeno. 799, pulle i Guldborgsund. Beliggende i lTivsund kt:nde 
den omdøbes til lTivpladen til adskillelse. 

1,8 m vand på det Iægeste. 
815. Nordre- og Søndre Knigge: (e. 2.) Jens Sørensen 1691: 

Bree0 Gronden (som een grund), D. D. Lods 1893: Nordre- og 
SØ'Il.dre Knigge. Kaldes lokalt for Kniggerne (Masnedø Lodseri, 
1944). Sammenlign Koster Knigge, løbeno. 826. Der findes yd 
ligere to grunde med Kniggenavnet: Holmeknigge og Smelte
lcnigge s. for Danmarks Holm (Lods V. Nielsen, Stege, 1941). 
Knigge, se syst, no. 21, betyder lille, toppet grund. 

1,8 m vand på det lægeste. 
816. Bre,dø: (e. 2.) D. D. Lods 1843: den land.løse Steengruhu 

Bred.øen, D. D. Lods 1893: Bredø. 
0,6 m vand. 
817. Sæløer: (i. 2.) Jens Sørensen 1715: Sieløerne (avlagt som 

5 små øer), D.D. Lods 1843: Sæløerne eller Schmidts Grund, D.D. 
Lods 1866: Sæløerne eller Schmidts Grund, D. D. Lods 1893: 
Sæløer. På grunden ster.ene: Sælsten, To7,4bodsten og Kræmraer
sten, desuden en stang med en firkant på toppen, der kaldes 
Forkerte Borre. Det æl<;lre navn Schmidts Grund kan måske tæn
kes opkaldt efter kaptajn Johannes Schmidt (1779-1860); dog 
giver hans data som søofficer ingen oplysninger om opmålings
tjeneste. Derimod har han haft tilknytning til lodsvæsenet, idet 
han 1822 blev lodsinspecteur i Helsingør. »Indtil 1850 hed det 
smalle løb mellem Sæløer og Æ}gholm Sand Toldboddybet (nuvæ-V 
rende .Ægholm Rende), fordi der havde været toldopsyn, hvor 
nu Venneke Hus ligger; efter dette løb har Toldbodsten navn. 
Navnet Kræmmersten ·synes også at stå i forbindelse med det \ 
tidligere toldsted på mvshale« (Lods V. Nielsen, Stege, 1941). u 

0,3 m vand voo Forkerte Borre. 
818. Ægholm Sand: (a. 4.) Jens Sørensen 1705: Æge Sti:ert, 

D. D.Lods 1866: .Ægholm Sand, D. D. Lods 1893: Ægb.olm-Sand. 
Det er n.-enden av grunden, som nu kaldes Hvide Hage, der ' 
ældre tid opfattedes som en. stjært til Ægholm og »Smaa ~
holme«; w.-siden av grunden kaldes Sandnakke og e.-enden Sække
sandet, sammensat moo sæk: bugt, fordi der her i ældre tid gik 
en sæk ind i sandet. 

Tør ved lavvande. 
S: 16 %. 
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819. Hjelken: (e.) D. D. Lods 1916: Hjelken. Grunden ligger 
op til den gravede rende, der fører til U_lvshaleløbet, og som skil
ler den fra Strømjord, løbeno. 821, og Hætten. Der kunde tænkes 
forbindelse med det norske jelg: stærk strøm eller bølgegang 
(Aasen). 

1,1 m vand. 

820. (],,-alen: (o.) Jens Sørensen 1705: Gralen, Meyer 1834: 
Gralen »er en med Steen tæt besaaet Grund«, Knudsen 1842: 
Grællen, D. D. Lods 1843: Gralegrund, D. D. Lods 1893: Gralen. 
Navnet må antages at være det samme som svensk gri:H: samman
blandade och hopsolade saker {Ihre), der findes i vigen på Græs
holm w.-side {Erth<;>lmene) med navnet Grølle-Wiig (1766) og 
som svarer til jydsk gryller: smuld, brokker, vrimmel av små 
ting (Feilberg). En art av alkefuglen tejste hedder grylletejste, 
hvor grylle er det samme ord som sv. dial. grylla, måske av oldn. 
grjot: sten, da fuglen opholder sig på stenet strandbred (O.D.S.). 
Grælle og grølle kan muligt ha.ve forbindelse hermed .. 

N.-enden hedder Kul,ø, velsagtens efter en havareret kullast, 
jfr. Kulmarnden, løbeno. 761, D. D. Lods 1843: Kuløes-Kosten og 
Grale-Kosten. 

0,4 m vand på det lægeste. 
~ 

821. Strømjord: (a. 2.) D.D. Lods 1893: Strømjord. Sammen-
sat med strøm, fordi grunden ligger mell~m Laasen, Vrangstrøm
men og Nordre Løb, og jord, se syst. no. 18. 

0,3 m vand på det lægeste. 

822. SvaruLshage: (a.1.) D. D. Lods 1893: Svandshage" Sam
mensat med svands i betydningen hale, her med hentydning til 
Ulvshale, hvormed grunden er forbundet ved et flak. En omtyd
ning har fundet sted, da grunden længe var et yndet tilholdssted 
for vilde svaner, så at betegnelsen lokalt er Svanesandet (Lods 
V .. Nielsen, Stege, 1941). 

0,4 m vand på det lægeste. 

823. Rødstensnakke: (a.1.) Meyer 1834: Rødstens Nakke, D. 
D. Lods 1893: Rødstensnakke. 

0,4 m vand på det lægeste. 

824. Lindholm Flak: (a. 3.) Meyer 1834: Lindholm Flakke, D. 
D. Lods 1843: Lindholms Rev, D. D. Lods 1893: Lindholm-Flak. 

0,4 m vand på det lægeste. 
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825. Lindholm Bredø: (a. 2.) D.D. Lods 1893: Lindholm-Bredø. 
Pulle med 1,3 m vand. 

826. Koster Knigge: (a. 2.) D. D. Lods 1893: Koster-Knigge. 
Sammensat med navnet på halvøen Koster (tidligere øen Coster), 
av oldn. køstr: hob, stak, stabel (Jonsson). 

2,5 m vand. 

827. Vedby Hage: (a. l.) Meyer 1834: Hvedbye Hage »uden 
for Hagen er en lille Bugt kaldet Kærnemælkshavnen«, D.D. Lods 
1893: Ved.by-Hage. 

Mindste dybde 1,5 m. 

828. Stenø: (g. 2.) Jens Søren.sen 1691: Sielør, D.D. Lods 1843: 
Steenøen, »en stor Røse«, D. D. Lods 1893: Stenø. Sammenlign 
Sten.ør, løbeno. 803. 

0,3 m vand på det lægeste. 

829. Havnsø Stengrund: (a. 5.) Jens Sørensen 1691: Trelgrund, 
Meyer 1834: Havnsøe Sand, D.D. Lods 1843: Havnsø Sand, D.D. 
Lods 1893: Havnsøe-Stengrund. På grunden ligger en stor sten. 
Jens Sørensen 1691: Persten, D. D. Lods 1843 :· Eenstenen, »en 
lille Røse«, 1924: Enstenen. 

1,5 m vand. 

830. Hamisø Nakke: (a.1.) Jens Sørensen 1691: Siele Refid, D. 
D. Lcxls 1843: Havnsøe Sand, D. D. Lods 1866: Havnsø Sand, D. 
D. Lods 1893: Havnsø-Nakke. Nakke, se syst. no. 78. 

0,3-2 m vand. 

7' 831. Bredemads Hage: (a. 1.) Jens Sørensen 1690: Bredemands 
Grunden, D.D. Lods 1843: Bredemandsgrunden, D.D. Lods 1893: 
Bredemands-Hage. Søkortene: Bredemandshage. Sammensat med 
Bredemade (eng) i land. 
j 0,3 m vand på det lægeste. 

832. Bogø Landgrund: (a. 5.) 1592: Cur Sant, 1681: Cursmdt, 
1724: Cursandt, D. D. Lods 1843: Letten, D.D. Lods 1893: Bogø
Letten, søkort 1914: Bogø Letten. D. D. Lods 1940: Bogø Land
grund. Det ældre navn Bogø Letten,· s6m endnu bruges av fisker
ne, bør atter oplives. Se iøvrigt om Letten under løbeno. 808. Let
ten betyder fiskeplads. 

0,6 m vand på det lægeste. 

833. Flæskegrund: (a. 5.) Mellem Lægehuk og Haarbølle Pynt. 
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Jens Sørensen 1716: Flaskgrunden, Meyer 1834: Fleskegnmden, 
D. D. Lods 1843: Fleskegrunden, D. D. Lods 1893: Flæske-Grund. 
Sammenlign Flæskerevet, løbeno. 455, Flæskholm og Flæskehasen, 
løbeno. 921. Flæsk eller flask, se syst. no. 66. På s.w. siden ligger 
en 1,8 m pulle, som Jens Sørensen 1716 benævner Trindwn, den 
er nu navnløs. 

Under 4 m vand. 

834. Gaasesand: (i. 4.) Jens Sørensen 1703: Gaasegrund, 1716: 
Gaasegrunden, Meyer 1834: Gaasesandet, D.D. Lods 1843: Gaase
sandet, D. D. Loas 1893: Gaasesand. Navnet av vildgæssenes til
hold på sandet, sammenlign Gaaseholmen, løbeno. 66. 

1,2 m vand. 

835. Ny og Gainle Tolk: (e. 3.) 1592: Tolck, Månsson: »Oster 
i Sundet ar en Sandbanck som kallas Tål~«, 164 7: Tolke, Johs. 
Mejer ca. 1650: Tolcke, 1681: De Tolck, Jens Sørensen 1690: 
Tolken, 1693: Tolke, Gedda 1694: Tollk, 1703: Tolken, Jens Søren
sen 1716: Tolken (gl. Tolk) og Hæsterevet (nye T.), Meyer 1834: 
Tolkene, gamle og nye Tolk, .D. D, Lods 1843: Tolkegrundene, 
gamle Tolk, nye Tolk. Tolk, se syst. l).O. 41. 

N.-lige (nye) 1,6 m vand på det lægeste, S.-lige (gl.) 0,9 a 1,9 m 
vand. 

S: Gl.: 4½ %, 8 %, 6 %, 9½ %, 14 o/o, Nye: 45 %. 
836. Tolkebarre: (a. 3.) D. D. Lods 1925: Tolkebarre. Barre, 

se syst. no. 38. 
Gennemgravet med en dybde av 5 m. 

837. Middelgrund: (e. 5.) Jens Sørensen 1703: Middelgrunden, 
Meyer 1834: Middelgrund, D. D. Lods 1843: Middelgrunden, D. 
D. Lods 1893: Middelgrund. 

2,2 m vand. 

838. Stenpladerne: (g. 2.) Meyer 1834: Steenrysset, D. D. Lods 
1843: Steenrøsen., D. D. Lods 1839: Stenpladerne. Plade, se syst. 
no. 27. 

2,8 m vand. 

j .82> I A ! :J:>o /2,T & v $fq-t0_D : Ix:, ;2,,1;; l~..::J l"ER..i2:,o I i; 6i ~: 

G'Pk14J-JJT E.fTl5R r-t'fVDf'R.EW TJcf.J 0.,1'.JoV IC,~i · 

b , O l'v\ \J 19 N D \J.$ 1 k, tv& t? '.!) "'f l_, cl e_ _ V l'9 G v N 5 . 
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19. Grunde ved Østersøkysterne 

839. Vejsnæs Flak: (a. 3.) Jens Sørensen 1692: Isnake Grund, 
1840 og D.D. Lods 1843: Sneedorffs Flak, D.D. Lods 1866: Veis
næs Flak, D, D. Lods 1893: Vejsnæs-Flak. Navn efter Ærøs s.
pynt Vejsnæs Nakke. Om det ældre navii, se løbeno. 840. Det 
ældste !snakke er en lokalitet i land sammensat med is (drivis). 

6,6-9, 7 m vand. 

840. Sneedorffs Grund: (b. 5.) D. D. Lods 1843: Sneedorlfs 
Flak, D.D. Lods 1866: Sneedorffs Grund, D; D. Lods 1893: Sne&
dorffs-Grund. Opkaldt efter kontreadmiral Hans Christian Snee,.. 
dorf f (1759-1824), som fra 1797 til sin død var chef for søkadet
akademiet (D. Bio. Lex.). Flakket blev først i D. D. Lods 1866 
delt i Vejsnæs · Flak og Sneedorffs Grund, hvilken sidste er en 
lille plade på flakkets s.-lige del. Se billede pag. 298. 

5,9 m vand. 

841. Gulstav Flak: (a. 3.) D. D. Lods 1843: Gulstav Flak, D. 
D. Lods 1893: Gulstav-Flak. Gulstav er navnet på klinten i land; 
oldn. gullstafr betyder guldstav, guldspir (Jonsson). 

10 m kurven 1 sm fra land. 

842. Snekkegrund: (c. 5.) Jens Sørensen 1692: Snækkegrunden 
»mellem Grunden og Landet 4 a 5 Favne dyb«, engelsk søkort 
1806: Snekke Ground, D.D. Lods 1843: Snekkegrunden, D.D. Lods 
1893: Snekkegrund. Snekkerne har kunnet sejle indenorn grun
den (se D. D. Lods 1843, pag. 275), hvorav navnet. Jfr. Snekke-
øen, løbeno. 804. · · 

5 m vand. 

843. Øjet: (o.) D. D. Lods 1850: Øjet »ved et mærkeligt smalt 
Dyb, Winds Grav «, D. D. Lods 1866: Øiet, D. D. Lods 1893: Øjet. 
Grunden ligger på spidsen av det flak, som skyder ud fra Laa-
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lands s.w.-side, og navnet må derfor være det til jydsk od (ud
tale øj) svarende i betydningen spids, od og således det sanune 
ord, som indgår i. Flækøjet, løbeno. 602. Oldn. oddr: od, spids, 
gammelt dansk odd. »På Aarøs n.-side mellem Busker og Ojthage 
kaldes stranden og et lille flak »æ uen Ojt«« (Skipper P. Nielsen, 
Aarø, 1941), hvilket er det samme navn: udod eller udøje; sam
menlign udgrund. 

12 m vand. 

844. Kailetbanke: (b. 6.) D. D. Lods 1913: Kadetbanke. Navn 
efter Oadetrenden, .der mulig har navn av, at flådens øvelsesskibe 
for kadetter fortrinsvis har haft togter i dette farvand; renden 
er nævnt første gang i D. D. Lods 1866. 

11,3 m vand. 

845. Rødsand: (h. 4.) 1592: Roode Sant, 1629: Roode Sant, 
1660: Der rote sandt, 1681: Roode Sand, Jens Sørensen 1692: 
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Kontreadmiral H. 0. SNEEDORFF. 
(Marineministeriets arkiv). 

Røe.sand, Rødsand, 1724: Roode Sand, Holberg 1777: Rødesan<ls 
Rif, D. D. Lods 1843: Rødsand, »Bundarten er fiint gråt Sand 
med Sma.asten i Nærheden af Grunden«. Navnet må antages at 
skyldes rødalger, hvormed grunden har været tilgroet. Holberg 
skriver 1777: »Paa. ... Rødsand opholder sig en stor Mængde af 
Vildgæs kaldede Graagiæs eller Rautegiæs«. Grågåsen kendes på 
sit røde næb, hvorav navnet Rautegæs, av oldn. raudr: rød; men 
har næppe noget med grundens navn at gøre. Ifl. Jens Søren.sen 
1700 lå der midt på Rød.sand en tør sand, »Suane Klapen«. Sml. 
Raudisandr (Rødsand) i Island (D. Islandske Lods 1898, pag. 42). 

Huller mei 5,3 og 5,9 m vand. 

S: 14 %, 84).; %, 6½ %, 8 %. 

846. Schønheyders Pulle: (b. 2.) D. D. Lods 1843: Schønheiders 
Pulle, D. D. Lods 1893: Schønheiders-Pulle. Grunden er opmålt 
1802--07 av senere viceadmiral Ulrich Anton Schønheyder (1775 
-1858), efter hvem den er opkaldt på samme vis som Schønhey
ders Banke, løbeno. 636. »De gamle I!_Skere kaldte før opmålingen 
grunden for Hældegrunden, fordi et fartøj var strandet he:r og 
i lang tid stod med stærk slagside. Oplysningen stammer fra en 
gammel, nu avdød bondekone, hvis fader var fisker« (Lodsfor
mand A. Christiansen, Gedser, 1941). Arsa:gen til det ældre navn 
e:r- dog en anden. Hælde betyder skråning, stejl skrænt, se D. Stedn. 

ØflO 
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AdmiraZ U, A. SGHØNHEYDER. 
( Marineministeriets arkiv). 

no. 3, pag. XXXV, og findes også i ·vestre- og Østre Hælde på 
Disken, løbeno. 460, hvortil iøvrigt henvises. 

3,7 a 5,0 m vand. 

847. Gedser Rev: (a.1.) 1558: Gestre rif, 1561: Gestre Rif, 
1592: Geste1; riff; 1629: Gester Rif, 164 7: Ges ter Rif, 1660: Getzør 
Rif, 1681: Gestre rif, Jens Sørensen 1692: Gisse Rev, 1703: Getzer 
Rev, 1724: Gert:.er Riff, D. D. Lods 1866: Gjedsør Rev, D.D. Lods 
1893: Gj~r-Rev, Navn af Gedser i land. Tønden, som skal ud
lægges på Getzer i:tev befaler kongen 28. februar 1634 udlagt 
først i april (Kancelliets brevbøger). 14. oktober 1635 meddeles 
den bort.drevet og. fundet ved Lybeck. 

S: 41% %, 14)/s %, 7% %, 16½ 9c. 

848. Gedser Land rev: ( a. 1.) D. D. Lods till. 184 7: Giedser 
Lan.drev, D. D. Lods 1893: pet faste Landrev. 

4 m vand 0,9 sm fra odelen. 

849. · Tri:ndelen: (2.) Johs. Mejer 1650: Trindell, Sommer 1836: 
Giedsor Trindelen, D. D. Lods-1843: Trindelen, D. D. Lods 1893: 
Trindelen. Sammenlign Læsø TrindeL løbeno. 169 og 'l'rindelen i 
Øresund; se iøvrigt syst. no. 33. 

To plader med under 5 m vand. 
S: 13 %. 

850. Mellem.knob: (e. 2.) D. D. Lods till. 1888: »Paa Gjedsør 
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Rev er funden en Pulle kaldet Mellemknoben mellem Trindelen 
og Yderknoben«, D. D. Lods 1893: Mellem-Knob. Knob, se syst. 
no. 22. 

5,0 m vand. 

851. Yderknob: (e. 2.) Hydrographical Office 1815: Superb 
Shoal, J. W. Norie: Piloting Directi.ons for the Kattegat and Bal
tic, London 1840: Superb Shoal "three triangularly situated sands 
are near the extremity of the reef (Gedser) ... these are what 
are now ca.Hed the Superb's Shoal". Den nu navnløse 5,6 m puUe 
s. e. for Sprogø kaldtes · samtidigt · Superb Knowl. Begge er op
kaldt efter H. M. S. Superb 1798, 74 kanoner. D. D. Lods 1866: 
Yderkn•oben, D.D. Lods 1893: Yder-Knoben. Knob, se syst. no. 22. 

3,7 ro vand. 

852. Varsko: {n.) D.D. Lods 1843: »Udenfor disse Puller er en 
Tønde udlagt som Advarsel imod Revet«, D. D. Lods till. 184 7: 
»For Yderenden af Revet er udlagt en anden Vager med rød Stage 
og 2 Koste«, D. D. Lods 1850: »en: Pulle, Varsko kaldet, hvilket 
formodæ at være den Grund, hvorpaa en russisk Corvet har 
stødt«, D. D. Lods 1866: »Disse Puller kaldes Varsko«, Navnet er 
dannet af den udlagte tønde, der lå som varsko (advarsel) for 
grunden. 

5,6 m vand. 

853. Vittens Gru11.d: (h. 5.) 1816: Vittens Grund, 1834: Vittens 
Grund, D. D. Lods 1843: Vitu:mgrund »med de tørre Steenrøser 
Vitten og Skrollen«. Den tørre stenrøse Vitten har givet navn til 
grunden. Den ved Vfeserens udløb liggende allerede 1592 benæv
nede Wittegrond kaldes også sådan hos Johs. Mejer 1652 for 
n.-ende:ns vedkommende, mens s.-enden benævnes Schwarte-gron
d.en. Det frisiske wit betyder hvid (Outzen), og Viten e. for Nidin
gen. hedder hos Løwenørn 1805 Hvitboen. Svensk Vita Kårngen 
er et »vitmålat sjomarke« (Modeer I, pag. 230). Disse tilsvarende 
navne tyder på,· at navnet Vitten betyder »den b,vide«, antagelig 
fordi stenrøsens ovenvands sten har været hvidkalkede .som sø
mærke, se artiklen »Et risikobegrænsende moment indenfor sø
forsikringen« i ,.Assurandøren« 1. november 1944. Muligt betyder 
nawiet ligeud sømærke, idet frisisk wiit betyder »ein Zeichen, Ziel, 
Augenmark, Mahl« (Outzen). En noget fjernere mulighed er det, 
at Vitten kan være et sammenligningsnavn, idet f. ex. Vittegaard 
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(D. Stedn. no. 5, pag. 549) er sammensat med gl. dansk wittæ: 
vætte. Skrolløn, den anden stenrøse, har sit navn av, at den, som 
det hedder i søsproget, har skrallet d. v. s. taget sig større eller 
højere ud, end den egentlig er, et udtryk anvendt om fartøjer eller 
landstrækninger (0. D.S.). Norsk: skrull: pukkel, top (Aasen); 
jydsk skrold, se D. Stedn. no. 5, pag. 190. 

854. Tjørneholm Flak: (a. 3.) D. D. Lods 1843: Tidselgrund, 
»den fra Tiørneholm udskydende Deel af Lollands Land.grund«, 
D.D. Lods till. 1847: Tiørneholms Flak, D.D. Lods 1893: Tjørne
holm-Flak. Tulse er det gamle navn for buskvæxt med torne, især 
havtorn (hippophae rhamnoides) ifl. Molbech, og disses betydning ( 
som sømærker langs kysterne er kendt nok, 1843 pejles Torne
busk ved stranden ved gennemsejling av Store Gab (Bornholm) , 
Vellingtjørne var »med« for Rothes Grund (D. D. Lods 1843, 
pag. 44). Det tyske Dornbusch (Jens Sørensen kalder det Torne
busken), det islandske Thistilfjordt" (se D. Islandske Lods 1898, 
pag. 9) og svensk Tistlarne er velkendte. Om svensk Haventorns
-oren siger Bertil Ohlsson, pag. 86, at det er sammensat med hav
torn, »enligt uppgift från Sturko anva.nde ma.ill forr game hagtorn
busken som sjomiirken«. Både Tjørneholm og Tidselgrund er så
ledes sammensat med busknavnet. Tidselgrund burde foretrækkes 
som selvstændigt navn. Vil man foretrække et sammenlignings
navn, må 1t1avnet vel sættes i forbindelse med jydsk tissel, oldn. 
pisl: vognstang. Ældre dansk skagel: vognstang indgår i en række 
andre navne, se f. ex. løbeno. 349. 

1,2 m vand. 

855. Lindholm Flak: (a. 3.) D. D. Lods. till. 1847: Lindholms 
Flak, D.D. Lods 1893: Lindholm-Flak. Navn efter øen Lindholm. 

0,1 m vand på det lægeste. 

856. Bredgrund: (e. 5.) D. D. Lods 1843: Bredgrunden, D. D. 
Lods 1850: Bredgrund. Navnet av grundens bredde. 

1,2 m vand paa det lægeste. 

857. Metgrund: (n. 5.) D.D. Lods till. 1847: Mettgrund »belagt 
med netop overflydte Steen«, D. D. Lods 1866: Metgrund. Mellem 
Harken, løbeno. 858, og Metgrunden gik der et bådeløb ind til 
ba.ss1net ,Klej Kulen, og for dette løb må stenene på Metgrund 
ha.ve været »med« (Se D. D. Lods 1843, pag. 399). »Ordet maj iir 
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Aaleharke. Billedet lånt av Fiskeridirektoratet. 

ett blandt fiskarena i norra Halland vanligt ord, i Bohusliin heter 
det me« (P. N. Petersen: Fiskeplatser vid Vallda och Onsala, 
Namn och Bygd. 1936, pag. 98). Engelsk meith. 

0,1 m vand paa det lægeste. 

858. Harken: (o.) D. D. Lods till. 1847: Harken, D. D. Lods 
1866: · Harken. ]fiskerne har her fanget ål med hark, se grur...den 
Harken i Roskildefjord, løbeno. 435, hvoraf navnet er opstået. 
Harke, fiskeredskab, der ligner en rive, og hvormed man gen
nemsøger tangen. (0. D.S.). 

1,3 m vand. 

859. Pollen: (2.) Jens Sørensen 1692: Polderen, D. D. Lods 
r1,843: Poller Steengrund, till. 1847: Poller Grunden, D. D. Lods 

36: Pollngrundene, D. D. Lods 1893: Pollen. Navnet av grun
dens steripuHer. Pold, pol, pulle, se syst, no. 28. 

0,4 m vand på det lægeste. 

~60. Skansehage: (a. 1.) D. D. Lods 1866: Skandsehagen, D . 
...... Lods 1893: Skansehage. Navnet af skansen i land, der var 
»med« i løbet til ~ysted, se D. D. Lods 1843, pag. 278. 

4 m vand, stejlt avgående. 

861. Lailegaarras Revle: (a.1.) D. D. Lods 1866: Ladegaa.rds 
Revlen, D. D. Lods 1893: Ladegaards-Revle. Navnet av, at Aal-

SOS 
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holm Ladegaard (d. v. s. avlsgård) har været »med<< foT grunden. 
2,2 m vand, jævnere avgående. 

862. Kiwllen: (2.) D. D. Lods till. 1847: Knollen, D. D. Lods 
1866: Knollen. Knol, se syst. no. 23. 

2,8 m vand. 

863. Rødstensrevle: (h. 1.) D. D. Lods till. 184 7: Rødsteens Rev
len, D. D. Lods 1850: Rødstensrevlen, D. D. Lods 1866: Rødstens-

u 



Generaladmiral FR. DANNEBKIOLD-BAMBØE. 
(Marineministeriets arkiv). 

revlen, »vil man ankre paa Reden, vedbliver man fra Kosten paa 
Rødstensrevlen er passeret at styre vesteri indtil et enkeltstaaende 
Træ, Kasketten o. s. v.«. !Sml. Rødstensnakke, løbeno. 823. 

Navnet av røde sten på grunden. 
2,2 m vand på det lægeste. 

864. Ma.ds Pulle: (b. 2.) D. D. Lods 1893: Mads-Pulle. 
Navnet er formentlig sammensat med en fiskers fornavn. 
3,1 m vand på det lægeste. 

(' 865. Jonsgrund: (b. 5.) Jens Sørensen 1692: Jons Grund, D.D. 
Lods till. 1847: Johns Grund, D. D. Lods 1866: Johns Grund, 
D. D. Lods 1893: Jons-Grund. Sammenlign Johnshøj, løbeno. 92 
og Johns Knold, løbeno. 152. Da grunden ligger ved det gamle 
sejlløb ind til Nysted, er der en mulighed for, at navnet er sam
mensat med jon: sømærke. I J. M .. Knudsen: Søe-Mærkebog 1842 
pag. 342 hedder det: » Ved den nederlandske kyst mellem Wal
cheren og banken de Scotsman er anbragt to sorte sømærker, 
saakaldte »Jooner« med flag av sort sejldug på kongetoppen<, 
men snarere er .det sammensat med en fiskers fornavn. 

3,1 m vand på det lægeste. 

866. Kløverrevle: (k. 1.) D. D. Lods 1893: Kløverrevle. Navnet 
er sam.merisat med kløver: tang, se syst. no. 7 4. 

2,5 m vand på det lægeste. 
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867. Plantagønetgrund: (d. 5.) Jens Sørensen 1694: Bærensten 
Flacket, Hydrographical Office 1815: Dars or Plantagen.et Reef, 
do. 1840: Plahtagenet, D. D. Lods 1843: Planta.genetgrunden »er 
blevet nøie undersøgt og bestemt 1837 «. 

»Om Plantagenet sager Klint 1815 och 1827, att ett engelskt 
fartyg i sjogång huggit imod det, men att det sedan ej återfun
nits; 1839 namnæ Plantagen.et om 21 fot. bet engelske linjaskep
pet Plantagenet ingick i 1809 års baltiska. flotta, som under admi
ral Saumarez samverkade med den svenska mot ryssarne.« (Civil
ingeniør Axel Harlin, Stockholm, 1944). Navnet efter det engel
ske linjeskib. Det ældste navn er sammensat med bernsten: rav, 
egentlig brændende .(lysende) sten (0. D.S.). Ravet, harpix fra 
tertiærtidens mægtige nåleskove, førtes av floderne ud i havet og 
indlejredes i havsand, den såkaldte >>blå jord«, især i Østersøen. 
(Se Det Danske Folks Historie I, pag. 16). 

Mindste dybde 7 m. 

868. Præstebjærg Rev: (a.1.) 1806: Præstebierrerev, Meyer 
1834: Præstebierg Rev, D.D. Lods 1843: Præstebierg Rev, D.D. 
Lods 1893: Præstebjerg-Rev. Navnet av højen Præs~bjerg på 
Møen, som har tjent som »med« (se D. D. Lods 1843, pag. 311). 

Stenrøser med 2,2 3. 4 m vand. 

869. Korselitze Grund: (a. 5.) D. D. Lods 1893: Korselitze
Grund. Navnet av Korselitze i land. 

Pulle. med 3,7 m vand. 

869 A. Danneskjold: (b.) D. D. Lods 1843: Danneskiold, D. D. 
Lods 1893: Danneskjold. Grunden blev fundet ca. 17 40 og op
kaldt efter generaladmiralløjtnant greve Frederik Danneskio1ii
Samsoo <1703-70), som genrejste flåden og lagde grunden til 
den organisation, som har været bærende for den danske marine 
lige op til nutiden. (D. Bio. Lex.). Se billedet pag. 305. 

1,9 m . vand på det lægeste. 

870. Dranningeskamlen: (a.) D.D. Lods 1843: Dronningeskam
len »paa Parallellein af Klinten Dronningestolen«, D.D. Lods 1893: 
Stengrunden Dronningeskamlen. Søkortdirektøren, som har kon
strueret navnet, har sammenlignet grunden med en skammel foran 
(Dronninge)stolen. Skipper Waldt indberetter til Admiralitets-
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kollegiet 1834, at han som lændtmand med Skibet »Guernsey Lily« 
av Jersey gik på grund på en stenrøse udfDr Dronningestolen 
(denne bærende w. t. n. ½ n.) og slutter »at Capitainen af Skibet 
ved sin Ankomst til England vil meddele Vedkommende Under
ning om denne B-an.ke og haaber at faa samme anbragt i de en
gelske Kaart under Navnet »Lily Stones« æmt efter Relation 
af Beboerne paa Møen har i Aaret 1824 et engelsk Kulskib for 
nogle Timer staaet paa denne Grund« (ObservatiDns-Protocol no. 
5, pag; 88, søkortarkivet). Den oprindelige Dronningestol styrtede 
i havet 18!'>8 med ca. 3 millioner kubikfod jord. (Se C. Fogh: Geo
logierts H0vedsætniinger 1874, pag. 5). 

3,4 m vand på det lægeste. 
S: 3½ %, 

871. Ejelkes Flak: (b. 3.) D.D. Lods 1843: Bielkes Flak, D. D~ 
Lods 1893: Bjelkes-Flak. Opkaldt efter rigsadmiral Henrik Bielke 
(1615-83), som 1657 forstærkede sin flåde i dette farvand med 
en del skibe under Niels Juel og mødte fjenden 13. september ved 
Falsteroo. 

Plader med 7,2 og 6,2 m. vand. 

872. Bøchers Grund: (b. 5.) D. D. Lods 1843: Bochers. Grund, 
D. D. Lods 1893: Bøchers Grund. Opkaldt efter kontreadmiral 
Mathæus Bartholomæus Bøcher (1811-. 1886), som på opmåling 
som ptemierlieutenant 1838-43 fandt denne grund. Se også Bø
chers Banke, løoono. 343. Bøcher var som yngre meget anvendt 
til opmålinger i danske farvande, nemlig atter 1847 og fra 1856 
--59. Hans opmålinger udmærkede sig ved stor nøjagtighed (D. 
Bio. Lex.). (Se avbildning side 160). <J 

Stenpulle med 6,5 m vand. 

873. Fel,skov Rev: (a.1.) i Faxe Bugt. Jens Sørensen 1690: 
Fældtskov Rev, FælskD Reev, D. D. Lods 1843: Felskovs Rev, 
D. D. Lods 1893: Felskov-Rev. Det midterste stykke av Felskov 
Rev, der er tørt med 2 fods lavvande, kalder fiskerne den land
løse ø. (Fiskeskipper Oluf Andersen, Lilleskov, Rødvig, indb. til 
Stednavneudvalget 1926). 

Lægt vand. 

874. Fedhage: (a. 1.) Jens Sørensen 1690: Fæ<l, D. D. Lods 
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· . Kaptajnlieutenant OHR. 1:I.RIEGER. 
(Efterfotografi av maleri på Frederiksborg). 

1843: Fedhagen, D. D. Lods 1893: Fed-Hage. Navnets forled av 
halvøen Fedet. 

Netop overflydt. 

875. Hesteskoen: (1.) Jens Sørensen 1690: Hæstskoen, Hæm
sko, D. D. Lods 1843: Hestesko~, D. D. Lods 1893: Hesteskoen. 
»Grunden blev. opmaalt under den store· nordiske Krig 1709-· 20 
med det M~ for Øje her at anlægge en Orlogshavn« (N. V. Niel
sen: Præstø Historie, 1899, pag. 253). Reden ved Hesteskoen be
nyttedes meget av indenrigsf~n forårs- og efterårsdage med 
stormende vejr af n. og e. vinde (D. D. Lods 1843, pag. 151). Se 
Hesteskoen, løbeno. 630. 

0,9 m vand. 

876. Stenrøsen: (g. 2.) D: D. Lods 1843: Ste,enrøset. D. D. Lods 
1893: Sten.røsen. Røse, se syst. no. 9. 

0,6 a 0,9 m vand. 

877. Middelgrund: (e. 5.) D. D. Lods 1843: Middelgrunden, D. 
D. Lods 1893: Midelgrund. 

4,4 m vand mindste dybde. 

878. Sandene: (4.) Jens Sørensen 1690: Jongsø Sanj, D. D. 
Lods 1843: Sandene, D. D. Lods 1893: Sandhagen. 

879. Nordmandshage: (b.1.) D. D. Lods 1843: Nordmands
hagen, D. D. Lods 1893: Nordmands-Hage. Det er n.w.-enden av 



flakket i Faxe Bugt, der bærer dette navn, der også er givet andre 
grunde, der ligger n. for indløb og gat, hvorfor der er årsag til 
at antage, at det drejer sig om et vandi-ihgsnavn givet grunde, 
der skal passeres av skibe, der går i Norgesfarten. 

2,2 m vand. · 

880. HoUændergrund: (b. 5). D. D. Lods 1843: Hollændergrun
den, D. D. Lods 1893: Hollændergrund. Jfr. Hollænderdybet, Hol
lændersten, løbeno. 617, Hollændergrund, løbeno. 750 og se texten 
under sidstnævnte. I Oslofjorden er der et Hollendarboden, på 
Færøerne findes Halen.daratugvan ( tuen) , se Steen.sen, pag. 30. 

1,9 m vand på det lægeste. 
S: 7½ %, 6 %. 

881. Gyldenwves Fl,ak: (b. 3.) D. D. Lods 1843: Gyldenløves 
løse Flak, D. D. Lods 1893: Gyldenløves-Flak. Opkaldt efter gene
raladmiral, greve av Samsø Ulrick Christian Gyldenwve (1678-
1719) , der nogle dage i september 1712 lå ved flakket, mens admi
ral Wachtmeister med den svenske flåde lå ved Tralleborg (D. 
Bio. Lex.). 

5,5 a 7 ,5 m vand. 

882. Holmegrund: (a. 5.) Præstø Fjord. D. D. Lods 1893: et 
Sand med et Par Smaaholme. Navnet av holmene på grunden. 

883. Kriegers Fl,ak: (b. 3.) 12 sm. e. for Møens klint. D.D. Lo:ls 
1843: I{riegers Flak, D. D. Lods :).893:. Kriegers-Flak. Opkaldt 
efter kaptajnlieutenant Christian Krieger (1809-49), der var på 
opmåling 1840. Han omkom· som næstkomma.nderende på linie
skibet Christian VIII, da dette sprang i luften ved Eckernførde 
5. april 1849 (D. Bio. Lex.). 

Vrag med mindste dybde 14 m. 
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20. Grunde ved Bornholm og 

Ertholmene 

884. Søndre Rev: (e. 1.) Stenrev fra Kastelspynten s. for Rønne. 
Resen 1677: Søn. Rif, 1760: Sydre Reev, D. D. Lods 1843: Det u 
søndre Rev, D. D. Lo:is 1866: Det ··søri9-re Steenrev, D. D. Lods 
1893: Søndre-Rev. Da det svenske orfbgsfartøj Westervig og flere 
andre svenske fartøjer strandede udfor Søndre Rev 29. 6. 1645, 
sagdes <let at være »på en fahrlig ond oort wed Skiels Øer lnde 
på Refuet« (Arkitekt K. Thorsen i Bornholms Tidende 3. dec. 
1941). 

Sten med 0,9 m vand. 
885. Nordre Rev: (e. 1.) Beliggende n. for Rønne. Resen 1677: 

Nord. Rif, 1760: Nordre Reev, D.D. Lods 1843: Det nordre Rev, 
D. D. Lods 1866_: Det nordre Steenrev, D. D. Lods 1893: Nordre
Rev. »En del af Nordre Rev udfor lodshuset betegnedes som 
»Vagtstenene«, en mindelse c;m den gamle stadsvagt eller borger
vagt, der lå herindenfor« (Arkitekt K. Thorsen i Bornholms Ti
dende 3. dec. 1941). 

Stenpulle med 2,8 og 3,7 m vand. 
S: 31

/, %, 27 %, 21 %, 21½ %, 131/3 <;0. 
886. Trindelen: (o.) Stengrund midt imellem Søndre og Nor

dre Rev. 1760: Trindeln, D. D. Lods 1843: Trindelen, D. D. Lods 
1893: Trindelen. Vindmøllen »Nymølle« var i sin tid »med« for 
grunden ifl. D. D. Lods 1843, pag. 286. »En gammel fisker i Ska
gen har fortalt mig om nogle tabu regler, som endnu i hans 
ungdom overholdtes strengt ude på søen, for ikke at nedkalde 
uheld over fiskeriet, bl. a. at en mølle ikke måtte nævnes med 
navn, men skulde kaldes trindelen« (Kontorchef, translatør H.C. 
Brodersen, København, 1941). Da »Garnmalt å Nytt« II, årg. 1931 
bekræfter, at en mølle er »med« for Trendelgrund, er de.r næppe 
tvivl om, at navnet betyder mølle. I Jens Tønnesen: Gamle Ska-



St. Knuds kirke. (Landtoning i D. D. Lods 1893). 

gensfiskere fortæller, 1934 pag. 70, oplyses, at et »med« er »Trin
del på Søren Sørensen midt for Skagen«, hvor trindel ligeledes 
står for mølle. Se også Feilberg under trinde!. »De bornholmske 
fiskere kaldel:' en mølle for en trønta; det kunde tyde på, at det 
er søfolk, der er vant til den jydske benævnelse, som har gen
givet navnet på kortet, selvom trønta og trintel naturligvis har 
fælles oprindelse« (Redaktør H. P. Sonne, Kbhvn. 1945) . 

. · 
3,4 in vand-på det lægeste. 

887. Hvide<Xide Rev: (a. 1.) Sandrevler med sten. Resen 1677: 
Knuds_ :!lif, D. D. Lods 1843: Hvide Odde eller Knuds Kirke Rev, 
D. D. Lods 1893: Hvide-Odde-Rev. Knuds kirke var endnu 1843 
»med« for gi:unden, hvorav det ældre navn, det nye· av Hvide 
Odde. »Der er tre forskellige stenfyldte grunde, den inderste kal
des Skorran, den mellemste, ret stejle kaldes Bageromien, og den 
yderste kaldes Songesrossed. Ros betegner en avfaldsbunke sten, 
og song vel den sang, bølgeslaget giver over grunden, jfr. Taina
song ved Tejn« (Arkitekt K. Thorsen i Bornholms Tidende 3. 
december 1941). Skorran er det samme navn som svensk Skorren, 
løbeno. 953,. som svarer til norsk skoran og dansk skår, se under 
Skarsand, løbeno. 714, der betegner skrænten ud mod dybet. Bager
ovnen er et navn, som er forklaret under løbeno. 375. Med hensyn 
til Songesrossed henvises til Stenør, løbeno. 803, hvor det gamle 
navn Rosøer er forklaret sammensat med langelandsk rosse: en 
rad av noget (sten), som ligger dyngevis. - »Jeg vil tro, at den 
rette staveform er Songarossed. Songesrossed lyder ikke helt sand
synlig, i alfald ikke, hvis navnet skal være avledet av song 1 

betydningen sang.« (Redaktør H. P. Sonne, Kbhvn. 1945). 

9 

Pulle med 1,8 m vand. 
S: 20% %. 
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Kastel.staarnet i Rønne (landtoning i D. D. Lods 1893), 

som -var »med« for Kasgaard Re-v.· 

888. Kasgaard Rev: (a. 1.) D. D. Lods 1866: · Casgaards Rev, 
D.D. Lods 1893: Casgaard-Rev, »man gaar fri vestenom det med 
Kastelstaarnet over Fyrtaarnet«. 

3,7 m vand på det lægeste. 
! 

889. Nyker Rev: (a. 1.) Resen 1677: Clemends Rif, I). D. Lods 
1848: Nykirke.. eller Clemens Rev, D.D. Lods 1893: Nykirke-Rev. 
Hasle kirkespir var i 1843 »med« for grunden, se D. D. Lods, 
pag. 290. 

Stenpulle med 0,3 m vand. 

890. Sortehat: (h.) Tør sten n. for Nyker Rev. D.D. Lods 1843: ,J 
Sorte Hats Rev »og har sit Navn av en tør Steen derpaa«. - »D. 
D. Lods skriver Sortehat, skønt Sorthat utvivlsomt er den rigtige 
form; på bornholmsk hedder stedet Svårthat« (Redaktør H. P. 
Sonne, Kbhvn. 1945). I festskrift til Vilh. Andersen. pag. 343 vil 
Gunnar Knudsen avlede navnet av den kendsgerning, at stenen 
over vandet tegner sig som en mørk kontrast til vandbrynet, og 
henviser til modsætningen Hvidhat, en kystklippe i Øster Marie. 

S: 25 %. 

891. Ka,asegrund: (a. 5.) D. D. Lods 1843: Kosegrund, D. D. 
Lods 1866: Kaasegrunden. Har Navn efter Teglkaas inde i land, 
som hed 1570: Kosleye, 1599: Kaais (Arkitekt K. Thorsen i Born
holms Tidende 27. november 1941). Navnet er således sammensat 
med bådekås, jfr. Kaas Sand, løbeno. 79, samt syst. illO. 73. 

S: 4 %. 



892. Davids Banke: (b. 6.) N.n.w. for Hammeren i 5½ sm 
avstand. Jens 1Sørensen 1694: Davids Grund, D. D. Lods 1843: 
Davids Banken, D.D. Lods 1850: Davids Banke, D.D. Lo<ls 1893: 
Davids-Banke. »De·bornholmske fiskere kalder den stadig »grun
jed« (ikke banke), og navnet skal hidrøre fra en skotskfødt i 
Svaneke hjemmehørende David Sanderson Dich, der i den hårde 
isvinter 1634 »den 31. marts selvfemte gik over isen fra Skaane 
cil Bornholm, under hvilken vandring grunden påvistes ved isskru
ningerne dær« (Arkitekt K. Thorsen i Bornholms Tidende 27. 
november 1941). 

Mindste dybde 12 m på sten. 

893. Melsted Rev: (a.1.) D. D. Lods 1843: »Sandbund ligefor 
den hvide Strandbred ved Mælsted Fiskeleje«, D. D. Lods 1893: 
Melsted-Rev »tæt Ø. for Melsted Havn«. 

2 m vand. 

S: 12¾ %. 

894. Maltkværn: (o.) Skær udfcir Bornholms e.-ligste pynt. Re
sen 1677: Miµquern, Holberg 1777: »Omtrent et· Bøsseskud fra 
Landet dannes af Havet, som deromkring er meget dybt, en Hvir
vel, hvilken Indbyggerne kalde Malkværnen, fordi den viser en 
omdrivende, malende Strøm«. Johs. Mejer kalder ca. 1650 skæret 
for Udklippe. Der findes et tilsvarende svensk Malkva.rn. Navnet 
har intet med ma1t at gøre, hvorfor t'et bør stryg€S i navnet. 
Kværn genfinder vi i Kværnø, lille øs. for løbet mellem Eskildsø 
og Horns Herre:1, og i Kværnen, spidsen av øen Egholm i Lim
fjorden, hvor dybene på begge sider løber sammen og maler san
iet op i en hage (D. Stedn. no. 2, pag. 152). Der er et norsk 
Kvernholmen og et svensk Kvarnebådan. »De såkaldte Måle
Strømme eller. vortices, av hvilke findes under Færøe adskillige, 
vides ikke at falde i de danske Farvande undtagen den såkaldte 
Maltqværn ved ~exø« (Pontoppidans Danske Atlas 1763 I, pag . 
.506). 

Mellem skæret og land 4 a 5 m vand. 

895. Salthammer Rev: (a. 1.) 1562: Santhamer, Resen 1677: 
Salthammer, 1760: Salthammer, D. D. Lods 1843: Salthammer 
Rev. »Det er vist sandsynligt, at stednavnets forled skyldes, at 

S1"1 



der her ligesom ved Nyker Strand har været et saltkogeri« (Arki
tekt K. Thorsen i Bornholms Tidende 9. december 1941). Det vilde 
i hvert fald være et sidestykke til svensk Salthammar, som ifl. 
Bertil Ohlsson, pag. 11, »avser et hogt strandparti utanfor Salt
a.ng«. 

4 a 8 m vand. 

S: 131/:{ %, 4 %, 30 %, 111/2 %. 

896. Broens Rev: (3. 1.) Udfor Broens Odde. Benedicht 1568: 
Bruuers Reff, 1592: Brouwers riff, 1629: Brouwers Riff, 1647: 
Brouers Riff, 1677: Broers Rif, 1760: Broen, 1805: Broen, D. D. 
Lods 1843: Broers Rev, D.D. Lods 1893: Broens-Rev. Det er vist-
nok Salthanuri.ers Rev og Broens Rev, som med urette avlagdes v 
på de gamle_ søkort so:n e,et overdrevent stort rev bestående av 3 
broer, hvorav navnets flertalsform. Bro, se syst. no. 39; oldn. briI 
har flertalsformen brilar. Jfr. forøvrigt Dragør Bro, løbeno. 484, 
Broen, løbeno. 565 samt Pøls Bro, løbeno. 643. De gamle stave-
måder Brouwer er hollandsk-påvirket. Ved Borkum findes der en 
grund Brou~rs Pl:aat, se Løvenørn, Beskr. af Nordsøen, 1815, 
pag. 59. 

Under 2 m vand. 
S: 231/.1 %. 
897. Maageflak: (i. 3.) Flak med slrær. D.D. Lods 1925: Maage

flak. »Her er såvel storm.måger som sølvmåger, hvorav navnet 
er kommet« (Arkitekt K. Thorsen, Rønne, 1941). Jfr. Maemose v , 
Grund, løbeno. 549, samt Maageklapperne ved Falsterbo, løbeno. 
1005. 

898. Bl,a,k: (1.) Stengrund udfor Sose Odde. Resen 1677: Black, 
1760: Sose Blak, Månsson 1763: Blakken, D. D. Lods 1843: Blak, 
D. D. Lods 1850: Grunden Blak, D. D. Lods 1866: Blak, D. D. 
Lods 1893: Stengrunden Blak. Blak, se syst. no. 64. Der findes 
henved en halv snes da."lSke sten med navnet Blak, som er et »van
dringsnavne:, hvis forbillede er Blak i Hol ved Falsterbo, hvor de 
danske sildefiskere lærte det at kende. 

1,5 m vand. 

899._ Amager Rev: (a. 1.) 1760: Arhage Reev med Øringen, 
Mån.sson 1763: Arnage Rif, D.D. Lods 1843: Amager Rev; D.D. 
Lods 1893: Amager-Rev. Det er den indre del av grunden, adskilt 
av løbet Store Gab, der kaldes Øringen, og som har en del tørre 



Typisk baadeKAff 1.11ed to stenkar, hvorhnell<mi. baadene lægges. Se løbeno. 891. 

($illedet lånt av dr. !Vatr Modeer, Uppsala). 

sten, hvorav·Haµ,resten og Sdlestøn (se D. D. Lods 1866). Navnet 
Øringen er sanunensat med ø, som de tørre sten danner, og ring 
i betydningen høj banke som i Svitringen, løbeno. 214, eller i den 
specielle bornholmske betydning, som er givet av Peder Nicolai 
Skougaard i Beskrivelse over Bornholm 1804: »Ringe (Rijna) er 
Navnet paa høy mangesteds ubestigelig Klippestrækning, der 
staar sa:a brant som en Mur imod det her brat-dybe Hav.« Til 
denne gruppe ring-navne hører Sproring, løbeno. 918, Hollænder
ring og Jomfruring, løbeno. 922, ved Ertholmene. Haaresten ~ty
der en sten, der star lige i vandbrynet, se under N. og S. Haar. 
løbeno. · 432. Sellesten er rigsdansk Sælsten, se syst. no. 85. 

»Amager har avgjort intet med. »ager« at gøre. På, bornholmsk 
hedder fiskelejet »Amaga«, med mørkt a i anden stave:ise, og 
navnet kommer temmelig sikkert av en »hage«, på, bornholmsk 
haga, hvor h'et i tidens løb er blevet stumt« (Redaktør H. P. 
Sonne, Kbhvn. 1945). Dette svarer til Amagers gamle navn Am
hage, se under Aflandshage, løbeno. 476, men her er forledet 
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Arn ligesom i Ar.nakke (Jernhatten, pag. 181) det gammeldanske 
arnar, genitiv av ørn. 

Pulle med 3,1 m vand. 

S: 22½ %. 

900. H adderev: ( o. 1.) Farligt stenrev udfor Galgeløkke · Odde. 
Res€n 1677: Timan, 1704: Timans Steen, 1805: aadingens største 
Steen, D. D. Lods 1843: Haddingen med Dynerne og Gaasegrun
den, D. D. Lods 1866: Hadde Rev, D. D. Lods 1893: Had.de-Rev. 
På stedet kaldes den største steri endnu Ha<f;injana, ligesom revet 
på generalstabskortene 1926 og 1931 stadig kaldes Hadingens stør
ste Sten. »En lokal tradition vil vide, at Haddingen skal have til
knytning til den av Saxe omtalte sagnkonge Hadding, der blev 
kastet skibbruden i land« (:Arkitekt K. Thorsen i Bornholms Ti
dende 3. december 1941), ligesom Haddesør (Albueknæ) i·Vejle
fjord sættes i· forbindelse lned gammelt dansk tilnavn Haddæ, 
se D. Stoon. no. 8, pag. 4, men det drejer sig vel'snarere om et 
gammelt sammenligningsnavn, idet oldn. had.de betyder håndgreb, 
kedelgreb, bl. a. bevaret i dialektnorskens hadde: hank, bøjle på 
kedler og gryder (Aasen), hvormed de av vandbrynet opstikkende 
sten kan være sammenlignet. Timans Sten er sammensat med et 
familienavn; i 1843 var en >;Peter Timanns meget kiendelige Træ 
i Hollænderbyen« »med« ved Dragør (se D. D. Lods, pag. 14). 
Gaasegrunden er sammensat med vildgaas, Dynerne anvendes om 
ballonagtigt over vandbrynet hævede sten, se løbeno. 547. 

2,8 m vand 0,4 sm fra la.lid. 

901. Rønne Banke: (a. 6.) Strækker sig over mod Rugen. Hydro- u 
graphical Office 1815: Slut Ground, J. W. Norie: Piloting Direc-
tions for the Kattegat and Baltic, London 1840: Slut Grounds >>the 
lower part of it (Rønne Banke) is named Slut Grounds and has 
some dangerous spots upon it«. Slut betyder skab, avfald, skram-
mel, således i forbindelsen sluts hole: a place for rubbish og sigter 
vel sagtens til resterne av den fyrreskov, som findes her på hav-
bunden s. for Bornholm på ca. 10 m dybde og som undertiden 
ødelægger fiskernes garn (se herom Det Danske Folks Historie 
1927 I, pag. 34). Sml. Skabrevet, løbeno. 984. D. D. Lods 1843: 
Rønne Banke »mere end midtwaters til Rligen«, D. D. Lods 1893: 
Rønne-Banke. 

Dybder under 20 m. 



902. Højbratter: (e. 2.) To små, meget stejle klippetoppe. D. D. 
Lods 1843: Høibratten, D. D. Lods 1866: Høibratterne. 1843 næv
nes desuden Diebratten og Blisbratten, men flertalsformen efter 
1866 dækker formentlig også disse. Efterledet er det oldn. brattr: 
brat, stejl og betegner altså karakteren av grunden. Hjalmar Lind
roth skriver i Goteborg-skrifterneIII, pag.17: »Bratten, substan
tivering av adj. bratt, brant.« Se også under Bakkebrædt, løbeno. 
908. Blisbratten er vel sammensat med blis: hvid plet i midten, 
især om hestens hoved, oldn. blesa, og kan være årsaget av 
søens brydning med hvidt skum på skæret. Hvad Diebratten er 
sammensat med, har ikke kunnet oplyses, muligt er det diger: 
tyk, svær. 

3,7 og 6,5 m vand. 

903. Hvide Mæhrn: (1.) D. D, Lods 1843: Hvide Mær, D. D. 
Lods 1850: Hvide Mær, D. D. Lods 1866: Hvide Mæhrn, D. D. 
Lods 1893: Hvide-Mæhrn. »På grunden ligger en stor lys, næsten 
hvidlig sten, w. for ligger fiskepladsen Mæratøjed, som den kal
des lokalt, indenfor på stranden ligger de to store sten Skidteper 
og Sengedynen« (Arkitekt K. Thorsen, Bornholms Tidende 3. de
cember 1941). Navnet har et sidestykke i Hvide Mær, en stor 
sten i Guldborg Sund (Skibsbygger V. Nielsen, Nykøbing F., 
indb. til Stednavneudvalget 1927) og i det svenske Hmta. 
Maren, som· av Bertil Ohlsson, pag. 17 4, opfattes som »ett van
drings- och modenamn«, på samme sæt som 1700-tallets kroer 
yndede at kalde sig Hvide Hest efter skiltet, som hængtæ udenfor 
kroen, »For mig er der ingen tvivl om, at navnet betyder den 
hvide hest, det stemmer med bornholmsk sprogbrug, hvor den 
bestemte form af navneordene bruges meget hyppigere end i rigs
sproget, og hvor den bestemte artikel i endelsen af navneordet 
ikke bortfalder, selvom man bruger det papege.nde stedord foran 
ordet. Den hvide hoppe hedder altså på bornholmsk Dæjn hvide 
Mærn eller blot Hvida Mærn. Når der er kommet et h med i den 
rigsdanske stavning, står det sikkert i forbindelse med, at æ'et 
udtales langt« (Redaktør H. P. Sonne, Kbhvn. 1945). 

Skidteper er sammensat med skidt i betydningen tang, se under 
Skidenkind, løbeno. 663; Sengedynen er sammensat med seng: 
ankerplads, oftere brugt i søen, og med dyne: ballonhvælvet sten 
over vandbrynet, se Dynerne, løbeno. 900. 

3,4 m vand yå det lægeste. 
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904. Møllebakke: (a. 2.) D.D. Loru; 1866: Møllebakken, »Ruths 
kirke over L"'ldseilings møllen ved Rønne«. Forled er således møl
len, som var »med«, efterledet er det ikke meget brugte bakke, 
se syst. no. 44, der er avløst av sideformen banke, jfr. Bakken, 
løbeno. 62 og Hummerbakken, løbeno. 132. - »Navnet er mærke
ligt ved ikke at tage hensyn til, at mølle er tabu, så enten er det 
av nyeredato eller opfundet av ikke-Bornholmere. Blandt de born
holmske »med« av nyere dato har man ikke taget i betænkning- at 
kal·de en mølle ved sit rette navn« (Redaktør H. P. Sonne, Kbhvn. 
1945). 

5,3 m vand på det lægeste. 

905. Rønnebakke: (a. 2.) D. D. Lods 1843: Rønne Bakken, D. 
D. Loru; 1893: Rønne-Bakke. Forled av beliggenheden på Rønne 
Banke, efterled som i løbeno. 904. 

5,6 m vand. 

906. Klintegrund: (a. 5.) D. D. Lods 1843: Klintegrunden, D. 
D. Lods 1893: Klintegrunden. Forled efter .en klint i land, som 
blev brugt som >>med« (se D. :D. Lods 1843, pag. 287). · 

5,6 m vand. 

907. Bakkegrund:· (a. 5.) D. D. Lods 1843: Bakkegrund eller 
Rønne Steen, D. D. Lods 1866: Bakkegrund, også kaldet Rønne 
Stenen eller V eire Bakken, D. D. Lods 1893: Bakkegrund. Medet 
for denne.grund var bl. a. Lille Bakkegaard, hvorav navnet, se D. 
D. Lo4s 1843, pag. 287. Rønne Sten har samme forled som Rønne
bakke, fordi hele klippen ligger på Rønne Banke. Hvad navnet 
Veire Bakken kommer av, vides ikke, muligt er det sammensat 
med et ste:htavn i land. 

5,3 m vand på det lægeste. 

908. B<ikkebrædt: (a. 2.) D. D. Lods 1843: Bakkebrat, D. D. 
Lods 1866: Bakkebrædtet, D. D. Lods 1893: Bakkebrædt. Navnets 
forled av Lille Bakkegaard, som var »med« for grunden, se D. D. 
Lods 1843, pag. 378, efterledet er brat: stejl ligesom i Højbrat
ter, løbeno. 902. På kysten en nu tildels øde og forladt fisker
havn, som hed Bakkerne eller Bakkehavn (Arkitekt K. Thorsen, 
Rønne, 1941). 

6,6 m vand. 



Generaladmiral CORT ADELER, se løbeno. 909. 
(Billedet udlånt av orlogskaptajn P. Holck). 
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909. Adlers Grund: (b. 5.) Jens Sørensen 1696: Adlers Grund, 
D. D. Lods 1843: Adlers Grund, D. D. Lods 1893: Adler Grund. 
Ved krigens udbrud 1675 fik generaladmiral Cort Adeler (1622 
-75) overkommandoen over den udrustede flåde og tog i august 
station i Østersøen ved denne grund i 3 uger, men det kom ~kke 
til sammenstød med den svenske flåde. Grunden er sikkert op
kaldt efter Cort Adeler (Orlogskaptajn P. Holck, 1945). 

5,1 m vand mindste dybde. 

ERTHO:I:...MENE (CHRISTIANSØ) 

Denne øgruppe omfatter 3:-:-4 øer og nogle småskær 10 sm n.e. 
for Bornhoim. I søk6rtene ben~vnes _de 1595: Die Ertholmen, 1607: 
Die Ertholmen, 1613: Turtsholm, -1629: Eertsholms, 1635: Ert
holma, 1647: Die Ert Holmen; ·1649: Eertsholms, Johs. Mejer ca. · 
1650: Erdtholmen, 1658: Eertholm, 1660: Ertholm, 1677: Chri
stiansø, Det er med fæstningens anlægning, at navnet Christiansø 
også optræder på hele øgruppen. Øgruppens egentlige navn Ert
holmene er sammensat med old. aroa: knort, ujævnhed og holm, 
se syst. no. 17. Det samme forled indgår i Ærteøen, løbeno. 527. 
»Det ei:: sikkert rigtigt, at navnet betyder de knortede, ujævne 
øer, son1 er en karakteristisk betegnelse for klippeøerne«_ (Pastor 
Sigurd Mejndor, Christiansø 1945). 

910. Gkristiansholm: (b. 2.) 1677: Kierkeholm, Jeris Sørensen 
1704: Kiercholmen, Holberg 1777: Kristi~ø, D. D. Lods 1843: 
Christiansholm, D. D. Lods 1893: Christiansø. Opkaldt efter ChJ:i- . 
stian V, der befæstede Øerne. >>Den ældste kirke var inde i »Store 
Taarn«, der byggedes 1684. Mærkeligt nok er navnet Kirkholm 
ældre, da man ikke kender noget til en kirke på øen før fæst
ningstiden og der ikke findes ruiner av en sådan, men måske man 
i middelalderen har haft en lille trækirke, der brugtes av de fi
skere, der opholdt sig på øen i sommermaanederne« (Pastor Sigur:i · 
Mejndor, Christiansø 1945). 

911. Frederiksholm: (b. 2.) 1677: Bouchit eller Boeholm, Haas 
1766: Friderichsøe, Holberg 1777: Frederiksø, D. D. Lods 1843: 
Frederiksholm. Iflg. Trap også kaldet Bukholm eller Lilleø. -
»Der er ikke andre end Trap, der kender dette navn, som tilhører 
skæret Lilleø, der ligger w. for Vestre Mole og som på kaptajn 
Galstrups kort 1793 kaldtes Sloe« (Pastor Sigrud Mejndor, Chri-



stiansø, 1945). Det ældste navn Bouchit eller Buk.holm er muligt 
sammensat med det oldn. buga: hjælpe en smule, især en trængen
de eller vejfarende, give en forfriskning, thi øerne har været et 
meget brugt tilflugtssted; endnu for 100 år siden var havnen 
mellem øerne stundom aldeles overfyldt med skibe; der kunde 
ligge indtil 30-40 fartøjer ifl. D. D. Lods 1843, pag. 290. -
»Fred.eriksholm er opkaldt efter kronprinsen, den senere Frederik 
IV, vel fordi man vild.e have begge kongenavne på øerne« (Pastor 
Sigurd Mejndor, Christiansø, 1945). Se dog Bocksand, løbeno. 
1050. 

912. Græsholm: (k. 2.) 1677: Græsholm, Holberg 1777: Græs
holmene, D. D. Lods 1843: .Jræsholm. Navnet sammensat med 
græs, hvormed holmen tildels er bevoxet. 

913. Tat: (o.) Wandel 1670: To.at, That, 1677: Ta'!:, Holberg 
1777: Tat, 1797: Tatten og Tatt, D. D. Lods 1850: That, D. D. 
Lods 1893: Tat. Navnet står muligvis i forbindelse· med ålefangst 
pi stedet. En tat er stangen, som bruges til at »tatte« ål med 
(Molbechs Dialect), eller selve medesnøren (Feilberg). pattr er 
på oldn. en av de tatter, hvorav et reb er slået. Det bornholmske 
ålefiskeri anvendte endnu 1932 ialt 1905 ta,tter til fangsten (Bom,. 
holm og Christiansøs Fiskeriforeninger i 50 år, 1933, pa;g. 112). 
»Fiskerne p&, Christiansø kender betegnelsen tat og fiskelll€toden, 
men iøvrigt »rykkes« der ikke flere ål ved Tat end så mange 
andre steder ved øerne, så betydningen er usikker.« (Pastor Si
gurd. Mejndor, Christiansø, 1945). 

914. Østre Skær: (e. 2.) ;1793: Østre Skjær, kort i Christiansø 
Musæum fra 1809: Fugl,eskierne, D. D .. Lods 1893: Østre-S~ær. 

915. Høgebur: (o.) Et lille skær omgivet av klipper. Ha.as 1766: 
Høge Buren, 1793: Høge ${irer, D. D. Lods 1893: Høgebur. Et 
høgebur er det samme soin en høgekurv, et apparat til fangst av 
høge og andre rovfugle, bestående av en kurv eller et bur av 
ståltrådsfleti:iing, hvori lokkemaden anbringes, og over hvilken 
en sax er spændt (0.D.S.). »Der findes en utrolig mængde spurve
høge på Christiansø, så der er en mulighed for, at de kan have 
givetnavn tiLskæret« (Pastor Sigurd.Mejndor, Christiansø, 1945). 
I ældre tid kan der her have været tilflugtssted for w.-lig vind, 
og det kunde. tænkes, at navnet simpelthen er oldn. hoegr byrr, 
som betyder ?>bliden bør«, rolig, bekvem vind (se Jonsson under 
hoegr, hogr). Alssund hed endnu hos Johs. Mejer og Jens Søren-
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sen (1649 og 1692) Børløs, d. v. s. sundet uden vind, så bør er 
indgået i søens stednavne. - »Øens fiskere mener ikke, at stedet 
giver synderlig mulighed for bliden bør, dog ved vestenvind er 
der måske lidt læ her, men forbindelsen med oldn. er nok meget 
usikker« (Pastor Sigurd Mejndor, Christiansø, 1945). 

Under 1 m vand. • 

916. Snarken: (o.) Et blindt skær 50 ms. for Frederiksholm. 
Wanda! 1670; Snarkerne, 1677: Snarkene, »som er 2 blinde Skær«, 
D. D. Lods 1843: ·Snarken. Med den ringe va.hddybde står der 
megen bråd ved høj sø, og snarken kan da betyde den snorken, 
som derved kan høres; snorken hedder på bornholmsk snarkan 
(Arkitekt K. Thorsen, Rønne, 1941). Jydsk snark betyder også 
snorl.,:e (Feilberg), men sriarere er navnet ældre og går tilbage 
til oldn: snark: sprutten, knitren i lys, hvilken betegnelse er natur
ligere om et skær, hvis søsprøjt i solskin netop vil knitre i lys. 

0,9 m vand. 

917. Vestre Skær: (e. 2.) Wandel 1670: Wester Skier, 1766: 
Wester Skierene med Nøds-Skiær og Præsteskier, 1820: Præste
Skjær, D. D. Loos 1893: Vestre-Skjær. »Tæt ved dette skær lå 
den l:eklste præstegård, hvorav navnet Præsteskær« (Pastor Si
gurd Mejndor, Christiansø 1945). 

918. Sproring: (o. 2.) 1733: Sproering, D. D. Lods 1843: Spro
ringen, D. D. Lods 1893: Sproring. Da dybden udenfor skæret 
hurtigt falder til 10 m og derover, kan forledet muligvis være det 
i norsk fo}kemål bevarede spro: svælg, som oftere anvendes i 
søens stednavne (Aasen). Efterledet er det samme ring som i 
Øringen, se løbeno. 899, nemlig i betydningen brat klippemur, og 
som sikkert også indgår i de bornholmske fiskegrunde: Buche 
Rengerne, Koesse Rengerne og Stavelse Rengen (Se Gammalt å 
Nytt lil årg. 1931). Lokalt sættes ring dog i forbindelse med den 
forhalingsring, hvormed skæret var forsynet i sejlskibstiden til 
brug ved varpning (I. P. Jacobsen, Christiansø, 1941). Det ikke 
i søkortet avlagte Hollænderring hed 1766 Hollænder Knas, hvil
ket på et kort 1820 er blevet .til Hollænder Knal. De ældre navne, 
der falder i sejlskibstiden, synes ikke at tale til gunst for teorien 
om varperinge. Om knas se løbeno. 665, Knasgrunden. 

919. Kullen: (2.) Wandel 1670: Kulden eller Skuden, 1677: 
Kulden, Jens Sørensen 1704: Kullerne, D. D. Lods 1843: Kullen. 



Kulle, se U1I1der kold, syst. no. 26; svenske kulle og jydske kolle 
er biformer av kold. Det ældre navn Skuden sigter muligt til en 
på skæret strandet »skude«, men kan også være et sammenlig
mngsnavn. 

3,7 m vand. 

920. Skaaninge Rev: (c.1.) 1677: Skanske Rif, Skaanske Riff, 
D. D. Lods 1843: Skaaninge Rev, D. D. I..ods 1893: Skaaninge-
Rev. Wandel indeberetter 1677: »Skanske Rif kaldit ... paa s:amme 
er for nogle Aar siden bleffued forulycked en skaanske Skude, 
huoraf den hafr sit Nafn«. 

1,8 m vand. 

921. Flæskehasen: (1.) En klipperyg. 1793: Flæskehasen, D. 
D. Lods 1893: Fleske Hasen. Navnet er sammensat med flaske, 
se syst. no. 66, flise, splint, og med hæs: stak; jfr. Hasen, løbeno. 
923. Grundelij, form som en ryg kari nok give anledning til at 
sammenligne den med en avlang, skarp stak. 

0,6 a 1,5 m vand. 

922. Jomfruri:ng: (o. 2.) Wandel 1670: Jomfru Skierne, D. D. 
Lods 1843: Jomf~, D. D. Lods 1893: Jomfruring. Wulff
sen skriver 1756: Sagnet beretter, at en Jomfru eller Pige skal 
være kommen dertil flydende paa en Skibsluge og dær skal være 
fundet.« Forledet er dog snarere sammensat med jomfru som 
betegnelse for Taarnrenden, i hvilken skæret ligger. Bertil Ohls
son påpeger pag. 87 »hur enl. Westman: Nyl. ona.rnn s. 179 namn 
på trå,nga passager ofta innehålla oroet jungfru med obscen syft
ning «. Efterledet ring er forklaret under Sproring, løbeno. 918. 

923. Hasen: (1.) D. D. Lods 1843: Hæsen, D. D. Lods 1893: 
Hasen. Er sikkert et sammenligningsnavn, idet hæs og stak er 
synonymer; grunden er opfattet som en stak, der rager op fra 
havbunden, jfr. Flæskehasen, løbeno. 921. Reden udfor Jyllinge, 
Roskildefjord, hedder Hesen (Folketingsmand, fisker Chr. Lud
vigsen, Jyllinge pr. Ølstykke, indb. til Stednavneudvalget 1926). 

3,7 m vand. 

924. Fleget: (1.) på w.-siden av Tat. Wandel 1676: Flæin, Fli
sen, 1677: Fløyen, D. D. Lods 1893: Fleget. Lokalt kaldes grun
den Flaked, idet en omtydning har fundet sted til flak (born
holmsk flaj), der indgår i bl. a. Pølseflaj, Topflaj m. fl. (Arkitekt 
K Thorsen, Rønne, 1941). Navnet er dog det samme som forledet 



i Flækøjet i Lille Bælt, løbeno. 602, av oldn. fleinn: spidst hånd
våben, spyd (Jonsson) og således et sammenligningsnavn. 

Ikke navngivet på søkortet er nogle småskær: s. for Tat Fir
ken, e. for Langeskær og n.e. for Louen. Firken betegnedæ alle
rede 1766 og 1793 således, og navnet er et dialektalt diminutiv 
av fork, den lille fork (Molbech Dialect), jydsk firk: en lille fork, 
hvormed der intet kan udrettes (Feilberg), et sammenlignings
navn, hvor klippespidserne betragtes som forkens flene. Louen 
betegnedes av Haas 1766: Louen, Gal trup 1793: Løen, 1860: 
Loven; »dette har atter medført formen Løven« (Arkitekt K. 
Thorsen, i Bornholms Tidende 2. februar 1942). Den kaldes nu 
Loen eller Luen. Navnet betyder vand, især vand, der koger til 
brygning, »louen leger« hedder det om sådant vand, der koger 
(Molbech Diruect); ordet svarer til svensk log, lag og skal være 
en sideform til lå, se syst. no. 77 · (0. b. S.), ·og står vel her i 
betydningen lavt vand, der kobler, »koger« når der står sø. 
»Louen er ganske fiad og som regel forbundet med Tat« (Pastor 
Sigurd Mejndor, Christiansø, ·1945). Ved Thorø, Lillebælt, findes 
der en grund Louen (Logen) ifl. kvl;l.Seskipper Jens Hansen Møl
ler, Thorø Huse, Assens, indb. til Stednavneudvalget 1926. 

Fleget . under 1,8 m vand. 

925. N.W.-Grurid: (e. 5.) 2 ;sm n.w. for Christiansø fyrtårn. D. 
D. Lods 1893: N. V. Grund. 

Under 29 m vand. 



21. Farvandsnavne . 

I kapitel 11 er der gjort rede for begreberne farvan:l, hav og sø. 
Av større farvande skal her kun særligt redegøres for Østersøen. 
Vikingerne kaldte det eystra salt, hvor salt betyder hav ligesom 
i grikksalt: det ægæiske hav. Svenskerne benævner endnu en del 
av Østersøen Saltsjon. Dansk poesi bruger Østersalt. 

Som allerede nævnt under Kattegat (se pag. 168), kaldtes i 
1500-tallet farvandet udenfor Skagen Nordsøen, og derfra be
gyndte Østersøen indbefattet gennemsejlingsfarvandene til bal
tiske (bæl tiske) sø. Østersøen og mare balticum var synonymer 
(Holl. Indfl. pag. · 402). Efterhånden normaliseredes farvands
betegnelserne, Kattegat og Sundet blev klart defineret, og· Wa
ghenaer kan 1592 angive, at Østersøen begynder ved Falsterbo, 
den grænse mod Øresund, som endnu er gældende. Mercator bru
ger 1569 om den vestlige Østersø betegnelsen codanus sinus 
(endnu levende i det litterære Codans bølge), om den østlige 
Østersø Svevicum mare, »oom germanerne kalder die Ostsee«. For 
Mercator er mare balticum latinisering av bælt, altså bælthavet 
eller den bæltiske sø, og med den udstrakte anvendelse av bælt
betegnelsen - derunder Store Bælt som Bæltsund -· i gamle 
dage må denne tolkning av navnet anses for rimelig. Dr. 0. Niel
sen har i Blandinger, pag. 327, beskæftiget sig med spørgsmålet. 

Det er først 1~>38, at man fra den danske regerings side søger 
en officiel klarlæggelse av farvanden€F, betegnelse og udstræk
ning, se artiklen »Søforsikring og geografi« i Nordisk Forsik
ringstidsskrift, lste hæfte 1945, og når til det resultat, at Øster
søen går til linjen Falsterbo-Tornebusken eller Llibeck. Den vest
lige del av Østersøen er endnu en del av bæltet, men med avsnit
betegnelserne: Die Pommerische See, Das Mecklenburgische 
Meerofern, Femer Sundt og Colberg Heide. 
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Så sent som i D. D. Lods 1843 opfattes Østersøens vestligste 
del som et særligt farvand vesten for Langeland-Femern: Kiel 
Bugten. Først i D. D. Lods 1893 er Østersøen hele »det store 
Indhav, der begrænses av Danmark, Sverige, Rusland og Tysk
land«. 

De øvrige farvandsnavne skal herefter for dette områdes ved
kommende behandles gruppevist. 

Bugter. Se syst. no. 46. Aakrog-, Aasand-, Fakse-, Flaske-, 
Hanse-, Helnæs-, Hejlsm:inde-, Hjelm,-, Holckenhavn-, Jam1ner-
land-, Karrebæksminde-, Kerteminde-, Køge-, Lunke-, Marstal-, U 
Musholm-, Mølle-, Nivaa-; Porre-, Salne-, Stege-, Sæne-, Sønder-
borg-, Teglgaards- og Vejsnæs Bugt. 

Av de 25 bugter har 18 navne sammensat med.stednavne i land. 

Aa$and Bugten. Hedder ~ntlig bare .A.asmid, på bornholmsk 
Oa-sanijn, som er sammensat med. bornholmsk o, der betyder et 
vo:i. Det danner genetiv ved tilføjelsen av et a, og navnet betyder 
sålede.c; Vodsandet og står i forbindelse med, at fiskerne her, hvor 
der er sandbund, trak vod efter tobis og andre. småfisk til mad
ding (Rooaktør H. P. Sonne, Kbhvn., 1945). 

Flaskebugt. D. D. Lods 1843: Fleskebugt, nu Baaring Vig. Sam
mensat med flaske: vig med lavt vand, se syst. no. 66. 

Han$e Bugt. D. D. Lods 1843: Bugten under Henses Odde. 
Rimeligvis sammen.sat med verbet hense eller hønse: give penge 
til de ældre søfarende, se under Hønsepollen D. Stedn. no. 1, 
pag. 82, eller muligt medr et substantiv hans, svarende til norsk 
hans: drikkegilde; som en rejsende bekoster, når han første gang 
er ankommet til et fremmed sted (Aasen). Av hollandsk hanzen. 
Det er vistnok samme ord, som indgår i Hønserøn i Isefjordens 
s.-lige del (Fisker Severin Hansen, Hølkerup pr. Braade, indb. til 
Stednavneudvalget 1926). Mest kendt er det i udtrykket »hønse 
for Kullen<<, som ill. 0.D.S. bruges om dem, »som første gang til 
Søes see Kullen, de skal ved visse Ceremonier indvies til rette Søe
f olk, da de enten bindes til Skibsmasten og der overøses med 
Vand eller de betale en skikkelig Drikkepenge« (1757). 

Jammerlandsbugten. C._Paludan 1831: »Bugten mellem Asnæs 
og Reersø kaldes av fiskerne i bæltet Jammerlandsbugten«. Stran
den var dengang meget øde og i modsætning til bugten sydfor 
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(Musholm Bugt) ilde anset, hvorav navnet. Johs. Mejer kalder 
den 1643: Smagerup Vig, så navnet er av nyere dato. 

Lunkebugt. Jens Sørensen 1692: Lonke Vig, D. D. Lods 1843: 
Lenkevig, 1866: Lenkevig, 1893: Lunke-Bugt. Bugten er fra sejl
skibenes tid en gammel vinterhavn, hvor skibene lå oplagt sik
ret mod isen. Forledet lunke er derfor muligvis beslægtet r.aed 
svensk lunka: gøre våger i isen, ro igennem isen, når den er så 
tynd, at den ikke kan bære (Ihre). Omtydningen lenke står selv
klart i forbindelse med oplægningspladsen. 

Sæne Bugt. Wandel 1676: Seinen, Resen 1677: Seinen, 1744: 
Seene, Mansa 1851: Seene Bugt, D. D, Lods 1866: Sene Bugt. 
Navnet er siklært det oldn. sein: ophold, forhaling, eftersom isen 
i Østersøen om vinteren ofte må have tvunget de søfarenie til 
vinterleje på Bornholms w. side, og kontrær vind har om som
meren også anvist sejladsen et passende ophold her. I Kiel Bugt 
ligger ;uennert Sainen« og »Up Sainen«, hvis tyd er følgenrle: 
»Dar na kunn »Up Sainen« ja de Steed wesen, neem (hvor) de 
gauen Kriegscheep vor .Anker legen« (Das alte Ellerbek, Kiel 
1937, pag. 112). Sammenligning med den franslæ flod Seinen 
påtrænger sig også. 

Musholtrn Bugt. Hos Jobs. Mejer 1643: Lyne Haven, der er 
sammensat· med sjællandsk lunne eller lynne, rigsmålets lunde: 
de træruller, hvorpå en båd hales op eller ned på beddingen, sva
rende til oldn. hlunnr: løbetøj av rullestokke til søsætning og 
dokning av skibe (Jonsson). Hos Thorkild Gravlund fra Reersø 
hed det netop »Per Røn ... havde lagt lunde under kølen«, se 
0. D. S. Her var altså i modsætning til i Jammerlandsbugt.en lan
dingsmulighed.er. L,undehavn burde atter oplives. 

Porrebugten: Strækningen fra Farnæs til Stubbekøbing på Fal
stersiden kaldtes tidligere og tildels endnu Porrebugt.en (Pens. 
lods Carl Spenner, Vordingborg, 1941). Dette navn er sammensat 
med porre: rejer (Feilberg), vel fordi der i større udstrækning er 
strøget rejer i denrie bugt. 

Køge Bugt hed endnu 1724 Køgevig, og Holckenhavrr Bug;t i 
1658 Ellensborg Bugt, alt efter slottets navn. 

Bund: av oldn. botn: den nederste del af en fjord eller dal, jfr. 
D. Stedn. no. 7, pag. 138. Den botniske bugt er den bugt, der lig
ger dybest.inde. Følle-, Turø-, Vemminge Bund. Av disse 3 er 
FøllebUllld (Jens Sørensen 1697: Felebon) gået tabt. 
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Bælt: Se syst. no. 46 a. Femern-, Langelands-, Lille- og Store 
Bælt. Ved Bæltet forstod hollænderne i 1500-tallet hele farvandet 
fra Skagen til Llibeck, dog i Kattegat kun strækket w. for Læsø 
og Anholt. Når Store Bælt dengang skulde ud.skilles, kaldtes det 
Bæltsund d. v. s. indsnævringen i Bæltet. I 1600-tallet begyndte 
hollænderne at bruge Bæltet i dets begrænsede danske betydning: 
farvandet mellem Sjælland og Fyn; saaledes betegner hollænderne 
1649 Lilie Bælt ved de Cloyne Belt i modsætning til Bæltet (Store 
Bælt), mens Lille Bælt h1dtil havde været kaldt Middelfartsund. 
Endnu 1777 omtaler Holberg-s geografi Lille Bælt og Middelfart
sund, hvor den sidste betegnelse stadig går på Snævringen, som 
første gang nævnes officielt i D. D. Lods 1843. 

Dyb: Se syst. no. 49. Bose-,. Hestehoved-, Hollænder-, Klør-, 
Knude-, Kobber-, Konge-, Krogshage-, Lindholm-, Mølle-, Mørke-, 
Nørre-, Staal- og Tolkedyb. Av disse 14 dyb har kun 4 navne 
sammensat med stednavne i land. 

Bussed!yb. D. D. Lods 1843: Bosedybet midt imellem Kobber
dybet og Smørstakkeløbet, som har »11-· 12 fod vand, og hvilket 
man kan løbe igjennem ved at holde Hesselager kirke p~ Stokke
hekshuse« (pag. 168). Sammensat med busse, som i Busserevet, 
løbeno. 206. Navnet er gået tabt, efter at løbet er tilsandet. Sam
mensætnmgen med skibstypen busse er ikke sikker; i fiskerspro
get er bus: den del av et garn, der udgøres av maskerne i nettet 
(O.D.S.), jfr. jydsk bos (Feilberg), som dog måhænde kunde kom
me på tale. 

Hollænderdyb. Jens Sørensen 1691: Hollænderdyb, D. D. Lods 
1843: Hollænderdybet. Da det er lidt bredere og noget dybere 
end Kongedybet, hed det tidligere Det store Dyb (i Le Neptune 
Francois 1693: Grande Passe), men det nuværende navn skyldes, 
at de hollandske skippere foretrak det. 

Klørdyb. I den sydfynske øgård. D. D. Lods 1866: Klørdybet. 
Sammensat med kløver: tang, se syst. no. 7 4. 

Kobberdyb. D. D. Lods 1843: Kobberdybet. Sammensat med 
kobber: søtønder, sml. Kobbergrunden, løbeno. 168. Dybet var 
tidligt avmærket med koste og tønder. Et forsvundet Kaaberholet 
(Kobberhullet) er optegnet \694 (Jens Sør. II, pag. 102) på An
holt, hvor forledet er det samme. 

Kongedybet. 1644: Kongzdiupet, 1693: Passe Royale, Jens Sø-
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rensen 1691: Kongens Dyb, D. D. Lo:is 1843: Kongedybet. I mod
sætning til Hollænderdybet, se dette, som fortrinsvis benyttedes av 
hollænderne, blev Kongedybet benyttet av orlogsskibene, d. v. s. 
kongens skibe, hvorav navnet. Et sidestykke er havnen på List, 
der efter Christian IVs anløb av den med sin flåde blev kaldt Kon
gens Havn, se Hans Holk: Provincial Lexicon over Dannemark, 
1778. 

Mørkedyb. Knudsen 1842, pag. 57: »I dette løb sees på flere 
steder lang fioltang i vandskorpen og fuldt av steenkløv i bun
den«. Det er således tangbevoxningen i Mørkedyb, der løber mel
lem sandene; der lyser hvidt, som gør, at løbet fremtræder med 
påfaldende mørk tone mod de omgivende grunde, »men også den 
stærke strøm giver vandet en mørkere farve« (Kaptajn R. M. 

0 Jensen, Marstal, 1941). Fioltang er vel blæretang, sammensat med 
fiole: skål (O.D.S.), men betegnelsen kendes ikke mere av nogen. 

Staci,T,dyb. I den sjællandske øgård. D. D. Lods 1843: Staal
dybet. Navnet er sammensat med stål: det stejlt svulmende, se 
syst. no. 84 og under Omø Staalgrunde, løbeno. 572. 

Tvende dyb, hvis navne nu er glemte, er forøvrigt: Snekke
dybet. Ved Maria.ger, se herom Tidsskrift f. Fiskeri 1868, pag. 20. 
Skibsdybet. ·. Mellem Samsø og Svanegrunden, se herom J. M. 
Knudsen 1842, pag. 42. Begge sammensat med skibstyper. 

Farvand. Dette fællesnavn · er først bragt i anvendelse i slut
ningen af 1800-tallet og nu kun knyttet til Farvandet s. f. Fyn, 
Ny ~arvand, Lambofarvandet og Smaalandsfarvandet. 

Johs. Mejer kalder Farvandets. f. Fyn for Fynske Hav, D. D. 
Lods 1843: Den fynske Øgaard, D. D. Lods 1893: Farvandet s. f. 
Fyn. Smaalandsfarvandet kaldtes 1658: Store Bælt, 1777: Nordre 
Bælt, D.D. Leds 1843: Den sjællandske Øgaard, D.D. Lods 1893; 
Smaalandsfarvandet. Ny Farvand var ikke avlagt i 1843, men 
skyldes en senere drejning av Færgestrøm, hvorved der opstod et 
nyt Løb. I en artikel »Hav eller Øgaard« i Børsen 27. november 
1944 er der slået til lyd for at atteroplive det mere nordiske 
Fynske- og Sjællandske Øgård, som blev lanceret av viceadmiral 
Zahrtmann. 

Lambofarvandet. Forledet er antagelig sammensat med lam: 
ler ligesom i Lammelæger, løbeno. 2, og med bo, se syst. no. 14. 
Løbet adskiller Bredgrund fra det læge Tjørneholm Flak, hvor 
der er meget ler. 

333 



Fjord. Se syst. no. 51. Hermed er sammensat: Aabenraa-, Als-, 
Augustenborg-, Avnø-, Dybsø-, Faaborg-, Flensborg-, Gambo.rg-, 
Genner-, Haderslev-, Holckenhavn-, Kalundborg-, Karrebæk-. Kol
ding-, Nakkebølle-, Nakskov-, Nyborg-, Præstø-, _Saxkøbing-, Skel
skør-, Vejlefjord. Alle disse 21 fjorde er sammensat med navne 
i land. To av dem er gamle vi·ge, nemlig 1659: Koldinger Wyk, 
1658: Fooborger Wyk. Den inderste del av Haderslev Fjord hed
der Revir, således 1652: Revier, 1710: Revier, 1775: Revier, i 
den æl:lre betydning: »den for større skibe sejlbare del av en flod
munding eller fjord, farvandsområde udenfor den egentlige havn«. 
Gudenå og Kanalerne ved Christianshavn har været kaldt Revir 
(D. Stedn. no. 7, pag. 20 og 21). Ordet kommer av italiensk rivi
era: bred, egn, av riva: flodbred, rand. 

Præstø .Fjord kaldtes 1690: Bole Fjord av Jens Sørensen, se 
iøvrigt ogsaa N. V. Nielsen_: Præstø Købstads og Klosters Histo
rie, 1899. Det gamle navn er sammensat med boletang, brunalge 
med bulet løv (O.D.S.), norsk boletang, islandsk b6lupang. Dette 
særp,rægede Bolefjord burde atteroplives. Et sidestykke :findes i 
Bolekrog, en indskæring i s.-siden av det inderste Vejlefjord (Fi
sker Niels Madsen, Vinding Land, Vejle, indb. til Stednavneud
valget 1926). 

G<ib. Se syst. no. 52. Mølle-, Sortsø- og Storegab. 

Hav: Herfor er gjort rede i kap. 11. Kun Hørup Hav er sam
mensat hermed, men den fynske øgård hed 1690: Fynsshaff, Fyens 
haff, som D. Stedn. no .. 7, pag. 140 dog antager for Lilie Bælt. 

Farvandet ved Lilleøre, Nordby Sogn, Samsø, kaldes dog også 
Lille Hav, se D. Stedn. no. 1, pag. 106. 

Hami. Se syst. no. 53. Albue-, Dybets-, .Kærnemælks-, Slips-, 
Skaarø- og Søhundehavn. I Sverige er hamn »mindre vikar, som 
åtminstone vid vissa .vinder erbjuda lå och dårfor lampe sig som 
tillågspla.tser. I Vindhamn år betydelsen »ruikerplats, redd«« (Ber
til Ohlsson, pag. 195). 

Kærnemælkshavn. Beliggende indenfor Hvedbyhage ved Mas
nedsundoverfarten, havde dette navn i D. D. Lods 1843. Er sik
kert et sammenligningsnavn, fordi vandet ofte har været grynet 
av sandpartikler. Løwenørn nævner 1815 en Witte Water Banke, 
hvor »vandet see meget hvidt eller blakket ud, snart som om det 
var blamdet med mælk«. 
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»SØHUNDEN « 
(billede lånt av orlogskaptajn P. Holok). 

Søhundehavn n. for Møen har si.t navn av skibet Søhunden, som 
udrustedes til hospitalsskib og lagdes dær i nærheden. af flåden i 
uroårene omkring 1715. Det førtes av en kaptajnløjtnant og havde 
4 læger, og opholdet i bugten blev av længere varighed. 1754: 
Søe Hunde Havn, 1761: Siøe Hunde Haunen. 

Krog (oldn, kr6kr) bruges om krumning, bøjning av vandløb 
eller om mindre bugt, se D. Stedn. no. 3, pag .. XL. »Fon1svensk 
kroker upptrader med betydelsen vik.« (Bertil Ohlsson, pag. 196). 

Lyø-,Rev~ (3 Stk.) og Sovekrog. De tre Revkrog er 1) ved 
Ko~, 2) ved Avernakø, Fynske øgård, og 3) på Ærø. Ærø Rev
krog kaldes av fiskerne Vandmøllebugten (Stud. theol. Johs. M . 
. Jensen, Fiskop, Svendborg, indb. ·til Stednavneudvalget 1927) ef
ter et »m~« i land, en vandmølle. 

Sovekrog. Er en ankerplads i Roskildefjord (se Gunnar Knud
sen: Stednavne i vore Farvande, i Fiskernes Lommebog 1930, pag. 
100} og bet.egner; at krogen er brugt til opankring om natten. D. 
D. Lods 1843 (pag. 152) har også en _Sovekrog i Præstø Fjord, 
som benyttedes til ankerplads. 

· Løb. Se syst. no. 54. Gryde-, Højestene-, Kron-, Madses-, Ri
stinge-, Rudkøbing-, Skude-, Smørstakke-, Stoense-, Søndre-, Ulvs
hale- og Vordingborg Løb. Av disse 12 løb er de 7 sammensat 
med navne fra land. · 

Grydeløb. Har navn av grunden Gryderne, løbeno. 678. 
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Højesteneløb. Har navn av Højestene på n.-siden av Korshavn 
w.-ende, bautastene som har været »med« (Trap). 

Kronløb ved Københavns Havn har navn af de to kunstige 
øer, der blev anlagt på Revshalen: Tre Kroner og Lynetten, som 
tilsammen ~aldtes Kronerne (se D.D. Lods 1843, pag. 126). Gamle 
Kroner, vragene av de skibe, som i fortiden udgjorde dette batteri, 
blev borttagne 1850 (se D. D. Loc4, 1850, pag. 450). Et kron-værk 
er et slags stort udenværk ved fæstninger (Molbech). 

Skudeløb. Sammensat med skibstypen skude. 

Snekkeløb. Sammensat med skibstypen snekke. »Snekkeløbet 
over Sjællands Rev kaldet »Løbet ved Gniben«« (Kaptl. C. Palu
dan 1830; se observationsprotocol no. 5, pag. 17, søkortarkivet). 
Det er antagelig dette navn, der inspirerede Grundtvig i digtet på 
marmorpladen på Oddens kirkegård for heltene fra orlogsskibet 
Prinds Christian Frederik: 

De Snekker mødtes i Kvæld paa Hav,· 
og Luften begyndte at gløde. 

Mærker. Dette .navn på løb er det samme som sømærker, der 
avmærker løbene. »Marke i betydelse sjomarke forekommer i Mark
oren, svensk lods 1851, s. 90, Mærket, norsk lods 1885, Market, 
svensk lots 1858, p. 37 « (Modeer II, pag. 112). Fejø-, Vestre- og 
Østre Mærker. Om Vestre Mærker hedder det i D. D. Lods 1843: 
»Løbet over Rødsand kaldes Vestre Mærker, fordi det fordum, da v 
her var færgefart imellem Nysted og Heiligenhafen, har været 
mærket med prikker«. Til denne gruppe hører løbet »De fire Ko-
ste« ved Bøgestrømmen. 

Nor. Se syst. no. 56 samt D. Stedn. no. 3, pag. XLVI. Basnæs-, 
Holste~rg-, Korsør-, Lindelse-, Nybøl-, Ristinge'.", Skelskør- og 
Stevning Nor, der alle 8 er sammensatte med navne i land. 

Red. Se syst. no. 57. Vistnok det samme ord som ældre Iiydansil: 
red, ridt, beskyttet sted, hvor skibene kan »ride« for anker. 
Frenne- og Skelskør Red. 

Frenne Red. På Bornholm udfor en forsvunden bebyggelse, 
hvor man har fundet rester av et formodet hanseatisk faktori 
(Arkitekt K. Thorsen, Rønne, 1941); her fandtes ifl. Bagge Wan
del 1676 »en herlig fersk kilde at faa Wand af« for krigsskibe i 
påkommende tilfælde (Reiaktør H. P. Sonne, Kbhvn., 1945). Æl-
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Vagere, koste og prikker, som har givet forskellige løb navn. 

dre stavemåder Fregne, Freyne, Frejnæ fra 1500-tallet lader for
mode, at navnet har forbindelse med oldn. fregn: rygte, efterret
ning, som man kunde få her om f. ex. isforholdene i Østersøen. 

Rende. Se syst. no. 58. Bandholm-, Dybe- (2 stk.), Flinte-, Fyr-, 
Jyde-, Kadet-, Kul-, Oreby-, Rødsand-, Sippe-, Sorte-, Taarn-, 
Tolke-, Vester- (2 stk.), Øster Rende. Av disse 17 render har kuri 
3 sammensætning med· navne i land. 

Flinterenden. Navn efter bundens beskaffenhed. Driften og 
Svenskedriften kaldes vandet e. for Flinterenden, den gl. sejl
rende, vistnok fordi der her foregår stort »driv«fiske (Mag. art. 
Aage Rohmann, in:lb. t:il Stednavneudvalget 1923). 

Kitlrenden. Navnet er ikke sammensat med kul, men med kulle, 
kold, et skær på Christiansø. 

Sipperenden. Jens Sørensen 1692: Zippen, Holberg 1777: Pippe
renden. Tidligere opfattet som hele sejlrenden ud gennem Nak
skov Fjord, der bugter sig om pynterne. Lokalt er navnet nu ifl. 
direktør Christiansen, Nakskov ·Skibsværft, 1944, kun knyttet til 
et blindt iøb, der går s. på fra vridet Frederikskrog. Navnet er 
sammensat med et til norsk svarende sip: den yderste spids 
(_Aasen), der vel er det samme som oldn. sepi: et udestående 
stykke av noget, en :flik eller snip (Jonsson). Pynterne eller sip
pene, som giver renden navn, er vel især Trelholm og Hestehoved. 

Taarnrende. Navn efter Store Taarn på Christiansø. 

Vester Rende i Store Bælt kaldes av Johs. Mejer ca. 1650 Die 
wester T!efe, Die rechte, grosse Tiefe, Fahrwasser flir grosse 
Orlog - ondt Lastschiffe. 

Strøm (oldn. straumr) betyder å, bæk, vandløb, i søen sejlløb 
(D. Stedn. no. 3, pag. LVIlI). Bøge-, Færge-, Kalve-, Stor-, Tor
ske-, Vrangstrømmen. 

Bøgestrømmen. D. D. Lods 1843 oplyser, at mærket for Bøge-
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strømmen var »Taageby Skov paa Syd trukket af Jungshoved 
Bøgeskov«, hvorav fremgar, at navnet er sammensat med træet 
bøg. Johs. Mejer kaldte det ca. 1650: Stegesundt. 

Torskestrømnnen ved Glænø er omtalt i Anna.ler, pag. 244. Nav
net er samm~:msat med torsk, vel som følge av rigelig fangst av 
denne fisk på stedet. 

Vrangstrømmen s.e. for Nyori. Navnet betegner, at løbet ikke 
fører igennem, men er vrangt. Navnet brugtes også om et løb i 
Præstø Fjord i D. D. Lods 1843, pag. 152: Vrangstrømmen. Nav
net er et fællesnavn også anvendt om Vrangstrø:mmen n. om Lind
holm og mellem denne og Gavnø (søkort no. 160), og forledet fin-
des stadig i Vrangdybet, der går over Aarø Flak (Kvaseskipper ~) 
Jens Hansen Møller, Thorø Huse, Assens, indb. til Stednavne-
udvalget 1926). 

Sund. Se syst. no. 60. Aarø-, Agersø-, Als-, IDgern-, Femø-, 
Fænø-, Grøn-, Guldborg-, Masned-, Omø-, Raagø-, Romsø-, Siø-, 
Skaarupøre-, Smør-, Svendborg-, Ulv-, Vensholm Sund. Av rus.se 
18 sunde er de 16 sammensat av navne i land. 

Alssund. Jens Sør. III, pag. 86: »i strøm, det sidste i s. s. o. 
kaldes Børl,øs«. Se også D: Stedn., no. 7, pag. 140. Det gamle navn 
Børløs er sammensat med bør, oldn. byrr, medbør, god vind, og 
betyder således sundet uden føjelig vind. Navnet burde atter 
oplives. I Jens Sørensens papirer kaldes også en del av Haderslev 
Fjord, der er meget smal og på d.ette sted løber n.--s. imellem høje 
bakker, for Børløs, se D. Stedn.

1 
no. 4, pag. 162. 

Egernsund. Folkeetymologisk hedder det, at sundet er så smalt, 
at et egern kan springe derover, men navnet er sammensat med 
træet på samme sæt, som Bøgestrømmen er sammensat me:i bøg, 
og betyder sundet ved egeskoven. D. Stedn. no. 7, pag. 92. 

Fænø Sund. Har også naVIJ.ene Øjenæssund, Trol,dslykke og 
Lille Sund. Det første er sammensat med Odnæs, jfr. Flækøjet. 
løbeno. 602, det andet med trold og løkke (indelukke), av verbet 
lukke (Molbech) og betegnende den fælde, som sundet troldede 
marsvinene iilld i i Garnborg Fjord. »Jfr. hur trollhål ofta anvan
des om ett trångt och besvarligt farvatten« (Bertil Ohlsson, pag. 
143). Løkke (oldn. lykkja) betegner i søens navne et lukket løb 
ifl. D. St.edn. no. 8, pag. XV. 



Gul,dborg Sund. Hed i 1827 Nykøbing Sund med Hesselø Gat. 
Mallesund. Dette navn er tabt. »Kyststrækningen mellem Lim

fjorden og Mariager Fjords Munding, som har en Længde af fulde 
fire Mile, er i hele sin Længde indesluttet af Grunde af Landræv
ler, imellem hvilke ligesom smaa Rænder eller Kanaler hist og 
her danne sig. Det er disse som har givet Anledning til å.en i Fre
derik Ils Breve oftere forekommende Benævnelse Mollesi.:nd, d.v.s. 
Muldbjærg Sund« (Tidsskrift f. Fiskeri 1868, pag. 15). 

Romsø Sund. Betegnedes 1703 av Jens Sørensen: Romsø Gat. 

Smørsund. Navnet er gået tabt for farvandet mellem Vresen/ 
Langeland og Fyen,l'l'a,asinge, som nu mellem fiskerne kaldes 
Ferskvandet (Pens. lods Boye, Nyborg, 1944). Johs. Mejer 1643: 
Wrangensundt, men G. I. P. Il kortene XII og L: Smorsundt og 
G.I.P: I kort II: Butter Gat, sammensat med smør, se syst. no. 83. 

Øresund. Den s-.lige tragtformede del kaldtes 1724: Stevns 
Munden. Navnet Øresund er sammensat med øre'et ved Helsing
ør(e). 

Vig. Se sysl:. no. 63. Agtrup-, Avne-, Baaring-, Bøge-, Dy-, 
Dyreborg-, Føns-, Gudsø-, Klej-, Lænke-, Mos-, Onse-, Sand-, 
Skelde-,. Steg.$-, Taars-, Tybrind-, Vaalse Vig. Av disse 18 vige 
er de 11 sammensat med navne i land. Bøgevig er sammensat med 
træet bøg, Dyvig med dynd, Klejvig med klej: ler ligesom i Klej
kulen, pag. 341; den kaldes iøvrigt nu for Kløven, en sammen
trækning av klej og vig, 

Lænkevig. Bugten n. for Nordkøjshage med »et lille flak, hvor 
man på 6 til 9 fod vand har nedranimet fortøjpæle og således 
dannet en vinterhavn for småskibe« (D. D. Lods 1843, pag. 213). 
Navnet er således sammensat med lænke: fortøje, forbinde med 
lænker (Molbech). 

Mosmg. Johs. Mejer 1652: Moeswick. Man har sat navnet i 
forbindelse med Vindemose i bunden av vigen (D. Stedn. no. 8, 
pag. 171), men kan vel ikke udelukke, at det er mudderbunden, 
moes, som indgår i navnet ligesom i grunden Musen, løbeno. 438. 
»I Mosvig er en Del Mudder med Tang« (D. D. Lods 1940). 

Stegsvig'. Kaldes nu Nordborg Fjord. Johs. Mejer 1649: Steg
wyck, Jens Sørensen 1692: Steget. Sammensat med ·steg: fiske
gærde, dannet av tæt ved hinanden i havbunden nedramme::le pæle, 
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jfr. svensk stek, stak (D. Stedn. no. 7, pag. 395). Fiskegærdet har 
vel været opsat i renden mellem Dyvig og Stegsvig. 

En række farvande har særegne navne: 

Bredningen. I Lille Bælt. Se syst. no. 45. Forekommer især i 
Limfjorden. 

Bøgenakke. En nakke i land med bøgetræer har været »med« 
for renden, hvorav navnet. Ligger ved Bøgestrømmen, se denne. 

Drogden. Navnet er av hollandsk oprindelse og hentyder til lø-
bets ringe naturlige dybde, av holl. droogte: tørhed, tør plet, grund U 
eller lavvandet sted i farvandet. Jens Sørensen oversætt.er det til 
Grunderne. » Ved HertugdømmE:rnes Vestkyst Grunden Drogden« 
(D. D. Lods 1843). Om Diamantstenen i .Finske Bugt hedder det 
hos J. M. Knudsen 1842: »Denne grund har 3 drogter« (pag. 288). 
Steenstrup (pag. 91) synes at ville forudsætte et ældre dansk navn 

. Draget, som er blevet hollandiseret så meget, at en· omtydning 
fandt sted. Dragør er jo også øret ved »Draget«. 

Haaen.· Bugt ved Marstal. Navnet er sikkert en forvanskning 
av horn, som foruden tydet fremspringende landpynt også bety
der vrå, avkrog (Annaler, pag. 211). Det må derfor sidestilles med 
krog. I svensk har horn også »betydelsen inkrokt, smal vik« (Ber
til Ohlsson, pag. 196). 

Holdnæs Snævring. Sammensat mei det samme ord som Snæv
ringen i Lllle Bælt. Det farvandsstykke, hvor der er indsnævring. 

Hvidanger. Bugten ved Vordingborg; navnet er gået tabt. (Se 
0. Nielsen i Historisk Tidsskrift 5 r, 4 b, pag. 729). Sammensat 
med det fællesnordiske angr, som ifl. Hellquist betyder bøjning, 
bugt. Sammenlign de norske Stavanger, Hard.anger m.fl. Forledet 
er antagelig hvid, sigtende til hvid sandbund. Navnet burde atter 
oplives. Se artiklen » Vordingborg i nautisk Belysning« i Sorø 
Amts Dagblad 16. okt. 1944. 

Kalveboderne. Jens -Sørensen 1697: Kalle bo Gat, Holberg 1777: 
Kalleboe Strand eller Revier, Gliemann 1817: Kalleboesund, D. D. 
Lods 1848: Kalle bo Strand. Johs. Mejets kort 1656 viser Kalleboe 
som en bebyggelse på Amagers sydkyst lige indenfor nogle små
øer - 5 i tallet - langs kysten. I Annaler, pag. 368 fremsættes 
en formodning: »Kalveboderne har oprindelig været navnene på 
grundene om »Kalvene« eller de små holme ved kysten av Ama
ger«, idet bo her opfattes som under syst. no. 14: rev i vand-



En skå. 

brynet. Mens forledet utvivlsomt er kalv: lille holm, må efter
ledet være tvivlsomt, idet der ligesåvel kan være tale om et efter
årsleje for sildefiskerne i land, en bod. Strand er et dialektord for 
hav eller fjord, hvorfor Vejle Fjord også på Jordans kort kaldes 
Vejle Strand, ligesom Kolding Fjord i ældre tid . he:l Kolding 
Strand. (Se D. Stedn. no. 8, pag. 5). Om revir, se under Haderslev 
Fjord, pag. 334. 

Kwjkulen. S. for l,aaland .. Er sammensat med klej: ler, jfr. 
Klejvig, pag. 339; Sammenlign også med Klæ Kuhlen ved Husum 
h~ Jens, Sørensen 1695 (Jens Sør. I, pag. 152), på PontoppiJans 
kort Kley Kuhlen. Efterledet kule betyder grav, grube, lånt fra 
middelnedertysk kule (se D. Stedn. no. 3, pag. XL). Klæg side
stilles. med Klægodde og Klægbanke, se Skautrup i Sønderjydsk 
Aarbog l.939, kule med .De liitt Kuul og De groot Kuul i Kieler
fjord, se bas alte Ellerbek, Kiel 1937, pag. 111. 

Langø Vrid. Sammensat med vrid: i svinget (Feilberg till.), som 
er det samme som tvist i Øretvisten, pag. 343. Se også Vresen, 
løbeno. 553. Vridet er drejet -i Sorte Rende rundt Skrædderholmen. 

Sengen. Ankerplads ved Lygtepuller, se løbeno. 526. Frisisk 
Beed tolker Outzen: »Aus Bett und von einem Bette oder Beet in 
einem Garten, Fluss etc. diirfte man fast folgern, dass es eine · 
abgesonderte, fiir sich ab- oder eingeschlossene Stelle anzeige«. Et 
svensk .skær hedder Blysangen, »att til grund for llrulh"let ligger 
en jamforelse med en sang som baddats med blyor (lagner) kan 
icke garna betvivlas« (Bertil Ohlsson, pag. 55). Navnet må være 
et sammenligningsnavn, der udtrykker, at sn1åfartøj~r kan ankre 
her for natten, jfr. Sovekrog, pag. 335. 

Skaaen. Løb ved Ærø. D. D. Lods till. 1872: »Løbet over s. o. 
Hagen av Egholm.3 Flak er ved Indløbet fra Mørkedybet mærket 
med en Skaa, en Prik som et Aareblad«. Det oplyses, at »endnu 
er vageren, der anvendes til avmærkning af Skaaen, en skå, en 
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Rigsadmiral JØRGEN VIND. (Det Tegl. Bibliotek). 



som åreblad tilpasset stage. Skåen er i strømfarvand dannet så
lejes, at mærket drejer rundt i strømmen. En skå eller s~auve er 
også hos fiskerne betegnelsen for et mærke til avmærkning av 
redskaber på bunden« (Kapt. R. M. Jensen, Marstal, 1941). 

Snævringen. I Lille Bælt. Sammenlign Holdnæs Snævring, pag. 
340. 

4 

Svælget. Navnet betegner stærk uro i vandet (0. D.S.), norsk 
havsvælg: malstrøm, hvirvelstrøm i havet (Aasen), beslægtet med 
det engelske swell: d0111Iling. Om »Svellien i hauet~, se under 
Hanstholm, pag. 177. Oro.et er brugt i I(ingos vers over Kronborgs 
yderste slotsport: »Trods Havets Svælg«. 

Tragten. Det nordlige indløb til Lille Bælt. D. D. Lods 1843, 
pag. 203: farvandet »danner her den Tragt, som fører til det 
egentlige 1Snevre av Lille Bælt«. Sammenligningsnavn. 

Vinds Grav. Dyb mellem Langeland, Laaland og Femer!l. Nævnt 
i farvandsbeskrivelse 1804, Iile11 navnet var da »gammelt«. En 
tradition vil vide, at navnet stammer fra adelsmanden, kaptajn 
Niels Wind, der druknede 24. sept. 1733 på rejse til København 
fra »Øllingsøgaard på Lolland, som han ejede« (P. V. Reitzel, 
Kbhvn., 1941), men det er vel sandsyill.igere, at det må sættes i 
forbindelse med rigsadmiral Jørgen Vind (159&-1644), der 29. 
juni 1644 .sejlede som chef for første eskadre til ØstersØ:en, hvor 
han med hæder deltog i slaget på Kolberg Heide i juli, da han 
blev hårdt såret. 2. juli holdt han krigsråd på sit medtagne skib 
»Patentia« og besluttede med sårede og døde at gå til Køben
havn. Fj01;1:en dage senere døde han av sine sår (D. Bio. Lex.). I 
Østersøen fandt han således i overført forstand sin grav, hvor
for navnet kan være tænkt som et æresminde over ham. Meget 
stor-e havdybder kaldes av geograferne grave, se Bjørn Jessen og 
Erling Schiørring: Geologi for Gymnasiet. Kbhvn. 1943, pag. 9, og 
det er vel snarere i den betydning, efterledet er brugt her. 

Øretvisten. Rende ved Helsingør. Forled av øre't, og efterledet 
betegner sikkert, at løbet er snoet, tvistet. J'fr. vrld i La..'lgø Vrid, 
pag. 341. 



22. Gamle sjællandske landtoninger 

Gniben. 164 7: Rosnes . Gniben, Johs. Mejer 1650: Rossness 
Gnybbe, Jens Sørensen 1691: Gniben, D. D. Lods 1843: Gniben. 
Foruden Røsnes Gnib kaldes den yders~ pynt _av Sjællands Odde 

. Gµiben, og på Sejrø findes .også en pynt Gniben. Navnet er det 
·oldn. gnupr: bjærgspids, spidsen av en land.tunge (Annaler, pag. 
205), og her hjemme oftere anvendt om pynter eller bakker ud 
til havet (Skautrup I, pag. 156). Det er vistnok beslægtet med 
oldn. gnupr: foroverbøjet, idet pynterne med denne betegnelse 
netop har ludet udover strandbredden. På Kullen i Skåne findes 
Kulla Knipa, hvor Palnatoke ifl. Anders Sørensen Vedel viste sin 
kunst i skiløb (Steenstrup, pag. 93). På. Færøerne og Island er 
det endnu fællesnav_n og betegner et huk, således Dahlsnypa og 
TreHenypen (D. Færøiske Lods 1891, pag. 13 og 19), Ilunypa, 
Bjarnagnupr, Siglunesgnupr, Raudagnupr, Snartastadagnupr, 
Lomagnupr o. fl. (D. Islandske Lods 1898, pag. 19, 48, 75, 80 og 
108). Det må anses for et landtoningsnavn givet ude fra søen, 
hvorfra pynterne ses lude. 0. D.S. sætter navnet i forbindelse 
med oldn. hnipa: lude, hænge med hovedet. Se syst. no. 64. 

Nakkehoved. 1582: N ackehoffuit, Jens Sørensen 1691: Nakke 
Hoved, D.D. Lo::ls 1843: Nakkehoved. Navn på Sjællands n.-ligste 
punkt, sammensat med nakke: højt land, der strækker sig ud i 
havet, se syst. no. 78, og hoved: den yderste del av noget, der 
rager ud i havet, se syst. no. 70. Se iøvrigt D. Stedn. no. 2, pag. 
52/53. 

Stevns. 1595: Stekene, 1618: Steden, 1629: Steden, 164 7: Ste
den, 164 7: Steffens hoffuit, 1660: Stewens høft, 1677: Steffens
klint, 1681: Steden, 1693: Pte de Steden, Jens Sørensen: Stclns, 
1724: Steffenhooft, 1813: Stevens Klint, D.D. Lods 1843: Stevns. 

Dr. 0. Nielsen (Blandinger I, pag. 187) tolker Stevns (Steden) 



som oldn. stecli: ambolt, der i hensynsfald flertal hedder steojum, 
altså klinten, der i sin form som en ambolt rager ud i og over 
havet. I Vald. Jordb. 1231 hedder klinten Stethyums og Stethems. 
På dialektnorsk betyder sted endnu ambolt (Aasen), og som land
toningsnavn givet fra søen er betydningen ambolt særdeles natur
lig, jfr. Gniben, en pynt, der luder ud over havet. På Færøerne 
findes Stidjafjall: Amboltsfjæld (se Steensen pag. 41). 

S: 17½ %, 7½ %, 29 %, 9 <Jo, 21% %, 5 %. 
Møens Klint. 1647: Mons Klint, 1660: Mooens Klint, 1724: Mons 

Klint, D. D. Lods 1843: Møens Speilklint, »navnet er de søfarende 
almindelig bekjendt«, D.D. Lods 1866: Møens Speilklint. Den sær
lige betegnelse spejlklint må anses for et typisk landtoningsnavn, 
givet fordi kridtklinten udefra ses at spejle sig hvidt i havet. 
Klint og klit er egentlig det samme ord og betegner en skrænt 
eller brink ud mod havet (0. D.S.). 

11 

S: 30 %, 15 %, 27 %, 13 %, 181i1 %. 

i==n=--

c· 
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Blokdiagram over Stev1is Klint, trykt efter »Atlas over Danmark« 
. med professor, dr. phil. Niels Niel,W31tS Tilladelse. 
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23. Stoffets behandling 

Alderen av navnene på de forskellige grunde er ikke ganske 
til at fastslå, eftersom optagelsen av et navn i søkortet eller i 
D.D. Lods på et forholdsvis sent tidspunkt ofte kun betyder offi
ciel anerkendelse av et meget gammelt navn, som indtil da har le
vet lokalt i fiskernes kreds. De dybere liggende grunde, som først 
er opdaget i n.yere tid, liar væsentlig fået helt nye navne. Ikke 
desto mindre vil vi i hvert tilfælde få et billede av den officielle 
navngivning, når vi inddeler grundene efter de årstal, da de før
ste gang er nævnte. Ved denne inddeling er samtli&e navne med
tagne og altså også de, der senere er fortrængt av nye navne, 

.. 
VI I li III IV V ældre end 1651-1700 1701-1750 1751-1800 1801'-1850 1851 og 

1650 yngre 

. 
Antal navne 80 : 218 18 53 427 21l . 

. . 
Procent 7,5 :20,40 1,65 5,0. 40,0 25.45 

Navnestoffet fra før 1~50 er væsentlig hentet fra de gamle 
hollandske søkort og søbøger og fra kartografen Johs. Mejem ar
bejder. De to følgende ~oder fra 1651-1750, som tilsammen 
møder med 22 % af navnene, er praktisk taget præget av søkort
direktøren Jens Sørensens store opmålinger og indsamling av 
stednavne i de danske farvande. Det var kun ganske få grunde, 
som Jens Sørensen måtte navngive. Disse tre første perioder med 
ialt 29,55 % av navnene giver utvivlsomt med nogenlunde sik
kerhed alle de ældste almindelig gængse navne, således at vi 
stort set kan fastslå, at henved ½ av de nu brugelige navne er 
meget gamle. Den fjerde periode, i hvilken brødrene Lous's kobber-



stukne kort udkom, byder på ret få nye navne, hvorirrcod den 
femte periode er præget av Løwenørns initiativ, således at D. D. 
Lods 1843 kan bringe ikke mindre end næsten 40 % ikke før 
nævnte navne. Denne periode var dansk søopmålings guldalder. 
Når dog 25 % av navnene første gang optræder i søkort eller 
lods i tiden efter 1851, så viser dette hovedsagelig ku:n, at de 
indre farvande med mindre betydende grunde er blevet bedre 
kortlagte i denne periode - og som allerede nævnt er en meget 
betydelig del af disse navne, der er nytilkomne, i virkeligheden 
gamle på stedet. Når henses hertil, kan man vist uden overdri
velse fastslå, at mindst halwelen av navnene i søkortene går 
tilbage til middelalderens sidste tid. Av disse gamle navne, hvis 
rod her og dær er blevet antydet, må maniøvrigt regne med, at 
en ikk~ ubetydelig del er givet allerede i oldtiden. Materialet er 
ikke tilstrækkeligt filologisk behandlet til, at det vil være muligt 
at angive, hvor stor en del av navnestoffet der må hen:øres til 
oldtiden. Det er sikkert ikke nogen liden del. 

Navnenes forkd - se avsnittet systematik, pag. 18 - er grup
peret efter bogstaverne a-o, og de fordeler sig således: 

I a. i b. C I d. e f. g. h. 
I ! 

Sted-
Per- Engel- Adjekti- Diminu• 

navne i Skibe Bunden Farve 
Land 

son<!r ske viske liver 

- -. --· ----------·--

Antal 415 84 33 .9 118 l 4 I 52 20 

Procent 38.85 7,85 3, I 0,85 11,05 I 0,35 4.R5 1,85 

i. k. I. i ' i m. n. i o. I 

' Sam- I uden-
Hol- I Sø- lndivi- : Faunaen Ploraen men lig-

lilndske i 
mærker duel:e I for 

ninger i 
.. --

Procent i 6 2.r, 4 0,85 2 10,65 5.15 

Kun ca. 5 % av navnene er uden forled; 
Om ( a), som er langt den største gruppe, omfattende 38,85 7c. 

gælder det, at den især er voxet i nyere tid, vel som en følge av, 
at de mange nye lokaliteter i voxende tempo skulde navngives, 
uden at der måske fra de opmålende myndigheders side har været 
udtalt sans for at skaffe sig viden, om der ikke allerede fandtes 
navne, brugt av de lokale fiskere. Men der kan også være tale om 
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en bevidst bortsæn herfra udfra en principiel opfattelse av, at 
man ved at anvende stednavne i land som forled ligesom støtted,~ 
lidt på geografien. Omvendt er grundstødningsnavnene nu avdka:f
fet; herom skriver den svenske civilingeniør Axel Harlin, Stock
holm, i Svenska Kryssarklubbens Ars.skrift 1941 i en artikel »Årans 
Grund och Gretas Klackor«: »Dette slags inamngivning ar numera 
avsk:affad i Sverige, sjomatarna har i stallet att foreslå na.m_y, 

av topografisk karaktar, en reform av skaligen tvivelaktigt v:ir<lA._ 
eftersom den sortens namn blir ratt enformiga och als inte fast
nar i ininnet på samma satt som de forut vedertagna.« Man må 
. vistnok medgive hr. Harlin, som har syslet med søkortets sted
navne i vort grandeland, at denne navngivningsform medfør, 
noget gråt og derfor snarere er uheldig fra et hukommelsessyns
punkt. Langt lettere har hukommelsen ved at fastholde de gamle 
navne, hvis fyndighed og særprægethed udmærker dem med en 
prægnans, som de moderne navneformer ganske savner. 

Man bør næppe fortsætte denne navneskik, thi det har også 
vist sig i en rad av tilfælde, at de gamle, ikke officielt optagne 
navne ganske stille lever videre på stedet, og denne navngiv
ningsform har dertil medført en rad gengangere, som let fører 
til forvexlinger. Således er Lindholm F"lak navnet på tre forskel
lige grunde (løbeno. 274, 824 og 855), Asnæs Rev er navnet på to 
(løbeno. 505 og 604), Egholm F"lak ligeledes på to (løbeno. 567 
og 717), og selv et så ualmindeligt !IlJ3.vn som Snøde Rev er også 
anvendt om to grunde (løbeno. 561 og 579). Hertil kommer så 
den righoldige samling Kirkegrunde, hvorav der er sex (løbeno. 
154, 232, 396, 424, 732, 805), hvortil må føjes en Kirkeholm og 
en Kirkejord. Møllegrunfi,e går igen fire gange (løbeno. 228, 320, 
414, 531). Kirke og mølle er jo »med« i land, som har været ar 
vendt under fiskeriet, og disse navne har opmålingsmyndighederne 
ikke noget ansvar for. 

(b )-gruppen indgår med ikke mindre end ca. 8 % , men det er 
ikke så mærkeligt, at personnavne optræder så hyppigt, thi dE 
enkeltes indsats på søen har altid været av stor betydning. Det 
er fiskere og skippere, der er opkaldt i 36 tilfælde, mens søoffi
cerer og søhelte er repræsenteret med nøjagtigt samme antal; 
andre personer er opkaldt i 12 tilfælde. 

Fiskere og skippere er opkaldt, oftest fordi vedkommende 
har fundet grunden eller fiskepladsen først, sjældnere fordi 



vedkommende har avmærket grunden, tilset eller vedligeholdt så
dan avmærkning, men også fordi de har lidt havari dær, altså 
glædelig og sørgelig åmindelse imellem hinanden. Søofficererne er 
selvsagt opkaldt, fordi de dær har ledet opmålingen, men en rad 
av dem er dog som søhelte blevet opkaldt, således at der er blevet 
sat dem et æresminde. 

Det er den daværende søkortdirektør Zahrtmann, som måhænde 
med Adlers Grund som forbillede ( den var kendt allerede i 1600-
tallet) opkalder admiralerne Wulff (301), Juel ( 493), Helt (658), 
Skram (674), Bille (716), Sneedorff (840), Danneskjold (869A), 
Bjelke (871), Gyldenløve (881), Gabe! (1021) og Trolle (1033) ; 
navnene på disse grU1I1.de optræder alle første gang i D. D. Lods 
1843, · og samhørigheden kendes også på, at de alle er uden for
navn. Når fiskerne giver en grlllil.d navn efter en kammerat, er det 
i reglen med både for- og efternavn: Mads Jensens Grund, Peder 
Paulsens Rev, Hans Madsens Grund o. s. v. Forøvrigt er vi vant 
til at sige Niels Juel, Peder Skram, Herluf Trolle og Ivar Huit
feldt, hvorved det konstruerede i navngivningen avslører sig. Det 
mærkelige i denne kæde navne av national art er desuden, at Ivar 
Huitfeldt fattes, mens andre, som er opkaldt, i nutiden slet ikke 
er kendte udenfor flådens egen kreds. 

Her kan ,det tilføjes, at de skiftende søkortdirektører med den 
store pietet og traditionsfølelse, som er vore flådeofficerer i kødet 
båren, tiest 'har optaget nye navne i søkortene med skyldig hen
$yntagen til den lokale overleverede navnebrug, og derved har de 
værnet om en gammel sprogskat. Enkelte ud over de nationale er 
blevet til i søkortarkivets kontorer, f. ex. Dronningeskarolen. De 
søfarende eller fiskerne vilde næppe have fundet paa at placere 
en skammel for hendes :majestæt i Dronningestolen! Den nuværen
de søkortdirektør har givet Skelhøjgrunden navn, men dette er så 
vellykket, at man ikke føler det som nyt eller konstrueret; Skel
højene var et gammelt »med«, og større anerkendelse kan næppe 
gives. 

( c )-gruppen. På samme sæt som skibsførerne opkaldes, har 
grundene ofte navn efter skibene, som enten har fundet dem eller 
været grundstødt dær. Det er en gammel opkaldelsesskik. Denne 
gruppe med 3,1 % av navnene fordeler sig med 22 navne hentet 
fra skibstyper og 11 navne efter individuelle skibe. 

Skibstyper (heri også nationalitetsbetegnelsen) er opkaldt i Bus-
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serev (206), Engelskmandsbanke (140), Holl,ænder-sten (617), 
-grund (750 og 880) og -ring (918), Kaagesøre Boer (277), Kvase
grunden (698), Nordrru:cnds-hage (126 og 879), -sand (796), Ost
indiefarergrund (450), Rusmandsbanke (138), Skuden (919), 
Skuderev (149), Skaaningerev (920), Snekkegrund (842), -ø (804), 
Svenske-holm ( 491), -Pladen (660), Tyskerens Rev (187) og 
Tællemandsbanke (139). 

Skibsnavne indgår i Albatros (345), Dronning Marias Pulle, 
.(541), Herth@ Flak (182), Prins Frederiks Grund (589), Quartus
grund ( 487) og Fort·una (240), ialt 6 stk. orlogsfartøjer, samt i 
.Argusgrurid (791), Bjarkes Grund (254), Glorieux (483), Leda-~ 
&und (793) og Phønix Grund (141), ialt 5 stk. coffardiskil 
Til de 6 orlogsskibe må 'desuden lægges 7 opkaldelser efter engel
ske orlogsfartøjer under gruppe g. Der er intet mærkeligt i, at 
orlogsskibene oftest er opkaldt; Axel Harlin har i »Arans Grund 
och Gretas Klackor« i Svenska Kryssarklubbens Årsskrift 1941 
gjort opmærksom på det samme forhold indenfor de svenske grun
des navngivning og forklaret, hvorfor det er tilfældet: »jamforel
sevis ofta ar det orlogsfartyg, som fått sina namn forevigade 
och detta av helt naturliga skal: dels var de i regel storre och 
mera djupgående an kofferdisterne och dels gick de på sina kryss
ningar ofta utanfor de vanliga lederne«. En rad engelske grunde 
(Royal Sovereign 'Shoal, The Princess, The Prince Consort etc.) 
er også opkaldt efter orlogsskibe: »these are all named after 
men-of-war, and are naturally found for most part near the great 
naval ports« (Mariner's. Mirror, 1912, pag. 159). 

(d)-gruppen omfatter.de engelske navne, som næsten alle dat& 
rer sig fra kaperkrigen 1807-14. Agamemnangrunden (493), 
Briseis Flak (257), Campbells Flak (261 A), Elefantgrund (51f 
Independence ( 485), Leveret (261), Plantagenetgrunden (867 J, 
Polyphem (520) og Vengeancegrunden (566). Det er hovedsage
lig opkaldelse efter engelske orlogsskibe; dog antages Indepen
dence at være et coffardiskib, og Campbell er sikkert navnet pl\ 

en engelsk søofficer. Der er ialt 9 navne, udgørende 0,85 %. 
Gruppen er i virkeligheden dobbelt så stor, idet de engelske 

orlogsfartøjer i krigsårene, mens dansk søopmåling måtte ind
stilles, målte flere grunde op og også navngav dem. I perioden 
umiddelbart efter krigen var man næppe fra søkortarkivets side 
venligt indstillet overfor tanken om at lyse disse navne i kuld og 
køn. Nu kunde man derimod godt godtage dem, hvor der ikke i 
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H. M. S, LION. RQ,Mring av W. Daniel 1794 (National Ma.-itime Museum, 

Greenwich). Se Lion's Reef, løbcno. 140. 

forvejen er et dansk navn. Efter J. W. Norie: Piloting Direction.5 
for the Ka~gat and Baltic, London 1840, drejer det sig bl. a. om 
følgende: Astrea Shoal, som er 9,2 m pullen mellem Lous Flak 
og Hven, »discovere:l by H. M. Ship Astrea«. Den nævnes allerede 
i Hydrographical Office's kort 1815: .Astrea Shoal. Endvidere Defi
ance Slwal, som er 6,3 m pullen ret w. for Sejrø fyr » between the 
Leveret Shoal and the Reefs of Seyer Oe«. Den nævnes ·ailerede i 
1814: Defiance Shoal. Antelope Bank, som er den 7,8 m grund, der 
ligger midt mellem ~jrø og Vrøj, og som rammes av telegraf
kablet .. >iH, M, S. Antelope in 1813 passed over the bank in 3¾ 
_ fathoms lying on t}ie south side of the · island, this _ appeared to 
be a new ~covery<<. Den nævnes -allerede i Hydrographical Of
fice's kort 1814, hvor den kaldes Outer Antelope, som forudsætter 
en Inner Antelope, som dog ikke er fundet i noget av .admirali
tets kort i Bath. Dictator's Shodl er :len senere navngivne Palu-
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AGAMEMNON efter origfaialtegning av Wm. Bligh, Captain of His Maje

sty's Bhip the Glatton 1801 (Hydrographical Office, Bath). Se løbeno. 493. 

H. M. 8. BLENHEIM, se løbeno. 1013. 
(National Maritime Museum). 



»DEFIANCE«. (National Maritime Museum, Gre.enivich). 
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ASTR1!JA i alcti-on ved Tamatave 181.1. Akvarel a,v Whitcombe. 
(Nati-0na.l Maritime Musemn). 
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dans Flak, løbeno. 337. The Rover er den 5,6 m pulle, der ligger 
imellem Lille Grund og Bolsax, og som fiskerne kalder Nordgrun
den (Fisker Jørgen Ernst, Dosseringen 12, Kerteminde, indb. til 
Stedrnavneudvalget 1926). »To the n.n.e. of Little Ground is a 
dangerous patch named the Rover with only 6 feet water«, den
gang har der vel stået et vrag på grunden, da dybden nu er 5,6 m. 
Superb~s Shoal kaldte englænderne Gedser Revs yderste puller, 
efter H .. M. S. ».Superb«, bygget 1798, 7 4 Kan.oner; stak 
21-22 fod (Orlogskaptajn P. Holck 1946). Slut. (kounds omfat
ter alle smågrundene på Rønne Banke, »the lower part is named 
Slut Grounds and has some da,ngerous spots upon it.« The Venge
ance kaldes Romsø Tue, løbeno. 519 allerede 1812 i de engelske 
søkort, men da løbeno. 566. havde samme navn, blev det droppet 
og erstattet med Romsø Tue. Leda Sho<il er ligeledes avJagt i de 
engels~ søkort 1812 d~r, hvor nu Møllegrund, løbeno. 531 lig
ger, »a shoal on which His Majesty's Ship the Leda struck there 
being only 3 fathoms over it«. 

Chan<llers New Seaman's Guide 1812 har endnu tre engelske 
navne på danske grunde, nemlig: Minks Knowl (også Korsoer 
Knowl) for pullerne på Halsskov Rev, Snipe Knowl :l;or Sprogø n.e. 
pulle, løbeno. 536, og S. E. or Superb Knowl, som er den navnløse 
5,9 m pulle s.e. for Sprogø. Alle opkaldt efter orlogsskibe. 

Av de ov€itlllævnte grunde er følgende opkaldt efter de engel
ske orlogsskibe Antelope (50 kanoner, 19 fod dybg.), Astrea (36 
kanoner, 13 fod dybg.), Defia,nce (74 kanoner, 21 fod dybg.), Dic
tator (64 Kanoner, 19 fod dybg.), Leda (38 kanoner, 13½ fod 
dybg.), Minx (orlogsbrig med 11 kanoner, taget av danske 
kapere ved Skagen 1809) og Rover (kutter-brig); oplysningerne 
om bestykning og dybgående skyldes marinehistorikeren, orlogs
kaptajn P. Holck. Om skibenes position under krigen vides så 
godt som intet. Rover opererede hovedsagelig i Nordsøen under 
kaptajn Alexander May, Vicar og opbragte bl. a. 7. sept. 1809 
Fanø-galeasen »Haabets Anker« og 10. sept. s. å. Fanø-galeasen 
»Anne Cathrine« ved Bovbjerg· (se N. M. Kromann: Fanøs Histo 
rie III, pag; 142 og 134). Defiance var med i bataillen §. Konge
dybet og var da flagskib for kontreadmiral Thomas Graves (se E. 

, Briand de Crevecoeur: Olfert Fischer 1944, pag. 160), linieskibet 
»Dictator« var med til at opmåle Fladen, løbeno. 442, i 1810. 

Engelskmandsbanke, der tidligere hed Lions Rev, er opkaldt 
efter Lion, der førte 64 kanoner og stak 19 Fod . 

. "I fil, 
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H. M. B .. )JIOTATOR, engelsk linieskib (68 kanoner) angribes af kanon
baade 26. juni 1808. und.er Stevns k{int og tvinges til flugt . . 

(Det kgl. Bibli.otek). 

(e)-gruppen omfatter de adjektiviske navne. Det er på:f~dende, 
at denne. gruppe er så lidet varieret, og at en række modstykker 
fattes. Noget modstykk~ til blind (3 exempler), altså synlig, kan 
selvklart ikke ventes, men bred ( 4 ex.) har ingen modstykker med 
smal, flak (1 ex.) harderiinod mojsætningen ujævn (1 ex.), gam
mel (2ex.) harn.y (2ex.), halvvejs (lex.) og midtvejs (lex.) har 
selvklart hel~r ingen modstykker, til indre (4 ex.) svarer ydre 
( 4 ex.), til kringel ( 1 ex.) svarer slet, -d. v. s. lige ( 1 ex.) , landløs 
(3 ex.) har ingen modstykker, påfaldende er det, at lang (9 ex.) 
ingen modstykker har med kort, lille ( 9 ex.) og små (2 ex.) 'har 
stor (5 ex.), til løs (1 ex.) svarer intet fast, middel, som intet 
sidestykke har, indgår i 20 exempler, hvortil yderligere kommer 
mejl (3 ex.) og mellem (5 ex.), ialt 28 navne, blandt h.vilke der. 
måske nok kunde trænge til at ryddes op. Nordre (7 ex.) med 
søndre (8 ex.), vestre (6 ex.) med østre (7 ex.) suppleres med 
nordøstre (2 ex.) og nordvætre (2 ex.) samt nørre (1). Mens tør 
(1 ex.) har våd (1 ex.), savner trang (2 ex.) mo::lstykket viid. Her 
vil ved fremtidig navngivning nok kunne hentes nogle passende 
navneforslag. 
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(! )-gruppen med 4 exempler: Hatter Barn (262), Bosserne (288) 
og Kalverev (738) samt Kallestjærten (808) er forbavsende lille, 
selvom de adjektiviske navne sammensat med lille egentlig hen
hører tL'l.der diminutiverne sammen med navnene med små, hen
holdsvis 9 ex. og 2 ex. Barn og bosser kunde med held indgå i 
nye navne. 

( g )-gruppen, hvis navne fortæller om bundens beskaffenhed, er 
nok så varieret. Med sme 52 exempler er det en omt:i,ttende gruppe. 
Bernsten Flak (867) fortæller om tilstedeværelsen av rav, Dynen 
(133), V ese Banke (26), Klyngvese Sand, (28), Lammelæger (2) 
samt Musen (438) fortæller om dynd, Døde Jord (419) .om sejg 

· bund, Sønd,re Flint (482), No-ridre Flint (497) og Flihttegrund, (719) 
fortæller om flint i bunden; Forklædet (372) om klæg (av havet 
avsat ler), Gryderne (678) om stenho~, · Haar, notdre og søndre 
(432), Harejord (784), Haaresten (899) om grus, Hatten (406), 
Hatterrev (268) og Jernha:tten (436) fortæller om hold i bunden, 
Hastensgrund, (258) om højt opstikkende sten, Hveden ( 425) og 
Hmdestenshage (16) om koral, der generer fiskeriets garn, Kalk
grund (242, 422, 494, 500 og 656) beretter om bundens kalk, 

· Sand,hage (289, 389, 701), Sandtnakke (818), Sdnd,revstungen 
(475) og Sandrønnen (631) om bundens sa.nd, Skallebakken (775) 
om muslingeskaller, Stengrund,en (501), Stengrund (752, 813), 
StenhjæZm (748), Store Stenholm (146), Nordre Stenkar (811), 

· Søndre Stenkar (810), Stenklaserne (351), ,Stenklæpen (105), 
Stenkniuler (164), Stenodde (68), Stenpladerne (838), Stenryg
gen (719), Stenrønnen (630), Søndre Stenrøn (631), Sten-røsen 
(876), Stenø (828) og Stenør (803) fortæller alle om havbundens 
sten. Teglgrund (374) beretter om dær udkastede teglsten. Om ko
rals tils"ædeværelse vidner den ikke avlagte Koralrevle omkring 
midtvands mellem Gjerrild og Anholt (Landstingsmand C. C .. Jen
sen, indb. til Stednavneudvalget 1926). 

(h)-gruppen er med sine 20 exempler mindre, end man vilde 
vente, se kroniken »Havets grønne områder«, Aftenberlingeren 27. 
marts 1945. Av farverne er følgende repræsenteret: blå i Blaa,

sand, (2), brun i Brwne Røv (207), grå i Graahage (392), grøn i 
Grønnerevle (351) og Grønneodde (703), hvid i Hvidegrund (335, 
545 og 581) samt i Hvide Hage (818), måske i Hvidstensrev 
(188) og i Vittens Grund (853), lys i Lysegrund (368) og Lyse
grunde (509), rød i Rødebanke ( 447), Rødgrund, (557), Rødø-



grund (622), Rødsand (845), Rødstensrevle (863) og endelig sort 
i Sortehat (890) og i Sverting (506). 

(i)-gruppen, som omfatter pattedyr, fugle, fisk og padder, er 
righoldig med sine 64 exempler eller 6 5{, avspejlende havets dyre
liv. 

a. Av fiskenavne findes bl. a. ål i Aalerevet (511), kabliov 
i Doggerbanken (56), fjæsing i Fjæsingrevet (137), flynder i 
Flyndersand (743), Flyndergrund (800, 166 og 66), rensning 
av fisk indeholdes i Gællegrund ·(537), hornfisk i Hornfi,skrøn 
(-155), rødspætte i Isergrund (182), knude i Knudegrund (617), 
ålekvabbe i Kujegrund (219), kulmule i Kumnwlbam,ke (440), lax 
i Laksholm (672), torsk i Lysegrund (178), slette i M<JJls Jensens 
Grund (715), sild i Silderøn (167), rpkke i SkadegrUtnd (298), 
torsk i Torskepladen (521). Tilsammen 19 exempler. 

b. Havdyrnavne repræsenteres bl.a. ved marsvin i Issehoved Rev 
(270), vistnok tll!ll i Styrevold (328 og 29) og sæl i Sælhage (603), 
Sælgrund (326), Sælhagen (39), Sælholm (364), Sælklemmernc 
(428), Sælrev (202), Skellerev(787), S~lrøn (160), Sellesten (899), 
Sæløer (817), Nordre Sælgrund (708), Store Sælhundebanke (..7-), 

Søndre Sælgrund (709), om sælernes leje vidner navnene Boels 
P"Lade (226) og Boels Rev (225), om haj tales der vistnok i navnet 
Laurs Rev (208). De mange navne samro,e:nsat med sæl fortæller 
om fiskernes jagt på denne og uviljen imod den på grund av den 
skade, den gør på fiskeriet. 

c. Fuglenavne er bekkasin i Bekkasinklap (477), vadefugle i 
Fuglsand (23) og Fugleskærene (914), vildgæs i Gaasegrunden 
(900) og Gaaseholmøn (66) samt Gaasesa11,d (834), krage i Kro,. 
gesand (659), måge i Maageflak (897) og Maemosegrund (549), 
skarv i Skærrev (639), svane i Svanegrund (317 og 467) samt 
Svaneklapper (477) og Svanerevet (477), endelig "5.be i Vibehage 
(379). 

d. Av Skaldyrnavne indeholdes måhænde rejer i Kragepuller 
(525), musling i Kjærgrund (311), hummer i Hummerbakken 
(132), musling i Moselgrund (255), i Skælfiskegrunden (701) og i 
Skallehage (373), hvor det dog nærmest er selve muslingeskaller
nes ophobning, som har givet anledning til navnet. 

e. Landdyrnavne er kvæg i Færøn (159), køer i Koklapperne 
(489) og Korøn (158) og lam i Lammeholm.ene (387). 

Padder er bare repræsenteret av strandtudsen i Tossegrunden 
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Kort over planktonvæxten efter E. Stemann Nielse11: Havets Plante
verden 1944. - (A=meget rig, B=ret rig, G=fattig). 

57 

(765). I navnene indgår således 19 exempler sammensat med fi~ 
19 med havdyr, 15 med fugle, 6 med skaldyr, 4. med landdyr 
og 1 med p:adrler. 

(kJ-gruppen, som omfatter navne med planter eller søvegetation 
og med træer, er præget av tangen, således i Klørgrund (253 r 

774), Kløverhage (550), Kløverrevle (866), Klidderet ( 456) o5 
Kraasebænken ( 480), og den forrådnede tang indgår i Evenakke 
(137), Maltrev (205), Marens Rev (209), Reerev (776), Sogrund 
(316), endvidere i Smørsand (42), Smørstakken (556) og Srnør
sten (480) samt i Skidengrunden (89), Skidenholm (101), Skiden
kind (663), Skidteper (903) og i Langetang Flak (681). Tilsam
mei:i 19 exempler. Navnene med tang fordeler sig naturligt over de 
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områder, hvor tangvæxten er størst. Ovenstående skema viser, at 
planteplanktonet produceres meget rigt i området A., ret rigt i B. 
og fattigt i C. Tangvæxten synes i nogen mon at have tilsvarende 
næringsvilkår, navnene med tang fordeler sig med 8 i A. (253, 550, 
205, 209, 316, 556, 456 og 866), 5 i B. (137, 681, 774, 776 og 663) 
og 2 i C. (480 og 903). I A. falder 6 på Bælthavsområdet, 1 på 
Øresundstragten og 1 på Gedserarealet. Græs og star indgår i 
Græsholm (609, 912) og Startøtterne (129), ialt 3 exempler, grøde 
indgår i Pendersand (25). Træer i land indgår i Kirsebærhage 
(388), Pilebenet (533), havtorn i Tidselgrund (854); Stubben 
( 464) og Stubberurnpen ( 464) indeholder betegnelse for buskads, 
krat, ialt 5 exempler. Når træerne i land indgår i søens stednavne, 
er det fordi de har været »med« for fiskerne. 

Gruppen omfatter 28 exempler eller 2,6 %-
(l )-gruppen, som omfatter sammenligningsnavne, har i reglen 

navn efter lokalitetens form eller farve, men lokaliteten kan også 
være sammenlignet ~ en lignende, og vi får da et såkaldt van

. dri.ngsnavn, der »vandrer« fra det ene sted til det andet. 4 % av 
samtlige navne er sammenligningsnavne. 

1. Formen har givet anledning til navnene Bagerovnen (353, 
375 og 887), Bassesten (470), Ben (83), Bjørnegrund (574), 
Bjørnen (496), Disken (460), Dynen (547), Dynerne (900), Senge
dynen (903), Firken (924), Flækøjet (602), Fleget (924), Flæske
hasen (921), Hasen (923), Gehrhagen (598), Halvmaanen (648), 
Hesten (407), Hestehage (135), Hestegrund (726), Havrehesten 
(792), Ryggehest (81), Hesteskoen (630 og 875), Horspanden 
(114), Hønsehalsen (371), Storkehalsen (125), Kousholm (189), 
Møllevinigen (321), Pikkelgrund (292), Rumpgrund (615), Sko
grund (758), Svalerumpen (469), Tømmen (607) og Vyl (53), ialt 
36 exempler. Foruden disse individuelle navne må det erindres, 
at en del av fællesnavnene, scim karakteriserer grundene (efter
ledene), i virkeligheden oprindelig var sammenligningsnavne, f. ex. 
lår, Irnæ, fod, hage, næse, nakke o. s. v., så at denne navnegruppe 
faktisk er ganske stor. 

2. Farven har kun givet anledning til et par sammenlignings
navne: Hvide Mæhrn (903) og Ravnen (473), men dette ligger vel 
i, at farvenavnene, gruppe h, uden at sammenligne direkte udtryk
ker farvevirlrningen ved lokaliteten. 

3. Vandringsnavnene. Det først anførte tilfælde av navnet Ba
gerovnen, se ovenfor under 1, er selvklart et sammenligningsnavn, 
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der skyldes stenens form, men de to andre lokaliteter av· samme 
navn er derimod vandringsnavne. Mest typisk er exemplet Blak 
(248, 426, 898), som også findes 4. i Kallundborg Fjord, 5. ved 
Revkrog Ærø, 6. på Samsø, 7. i Dragstrup Vig, 8. ved Nordre 
Rønner og 9. ved Orø samt måhæ,nde endnu flere steder. Her er 
det nemlig stenen Blak i Hi:ilviken ved Falsterbo, som var det før
ste forbillede, efter hvilket alle de følgende er blevet opkaldt. 
Sandhammeren (606) skal også være lånt fra det svenske forbil 
lede. Pampusserne (57) er avgjort også et vandringsnavn, lånt 
fra Holland, men optaget under de hollandske navne, gruppe m, 
da det ikke vides, ad hvilken vej det er nået op til os. 
· Vandringsnavne av udenlandsk oprindelse er i særlig grad prif 

givet forbistring. På Svalbard havde engelske hvalfangere kaldt 
en bugt Duckes Coue efter den bekendte engelske hvalfanger, der 
opererede her i førstningen af 1600-tallet, Marmaduke, altså egent
lig Marmadukes Cove; det blev i hollandske søkprt fra. 1663 til 
Dusco og senere til Disco, og i denne form overførtes det til øen 
ved Grønland på samme måde, som navnet Vajgat vandrede fra 
· Svalbard til Grønland. (Se Grønland i 200-Aaret for Hans Egedes 
Landing I. pag. 275). Fra at være et engelsk navn på Svalbard 
blev det via hollandsk vandringsnavn et godkendt dansk navn på 
Grønland - men ganske uforståeligt. Kysten av Disko ved Grøn
land og Duckes Coue på Svalbard har rimeligvis i hine tider min
det om hinanden, og det var nok til, at hvalfangerne omplantede 
navnet, det har »sagt« dem noget. Nu siger det intet. 

(m)~gruppen, som omfatter de hollandske navne, udgør under 
1 % av navnene. Det er tvivlsomt, om Johs. Knudsens iøvrigt in
teressainte resultater om den hollandske indflydelse på navngiv
ningen i danske farvande i grunden holder stik. Navnene er Bo1 

lerderne (7), Bolsax (263), Falske Bolsax (264), Dvalegruna.., 
(212), Dødmanden (700)., Kleins Rev (176),- Landløsegrunden 
(260), Pmnpusserne (57) og TudselLage (728). Det må nemlig 
sikkert ansæ for sandsynligere, at hollænderne i de fleste tilfælde 
ikke direkte har været navngivende, idet de danske grunde t 

farvande også før hollændernes tid har haft danske navne, men 
at der derimod er sket en hollandisering av disse ældre navne 
igennem de i Holland udarbejdede og trykte søkort, og hvorved 
disse hollandiserede navne vandt en udbredelse, der gjorde det av 
med de oprindelige danske. Bolsax er sikkert et ældre dansk Bælt
sac (eller -sæk). Således staves det Bi:iltsack i J. Hahns Karta 



over ostersjon och Kattegat 1750, gengivet i værket Sveriges Sjo
karter 1944, svarende til formen fra 1659: Beltsack. På , samme 
sæt er Drogden muligvis en omtydning av et ældre dansk Draget, 
Skagerak som farvandsnavn en misforståelse fra hollændernes 
side, idet det var Skagens Rev, der først hed Skager Rak, ligesom 
Kattegat fejlagtigt blev opfattet som hele farvandet mellem Jyl
J.a.rnd og Sverige, mens dette navn sikkert oprindeligt av dansker
ne var givet gattet mellem Fladstrandskysten og kattene (grun
dene) ved Hirtsholmene. 

Visse rent holiandske na.Vllle bliver stående, som påvist av Johs. 
Knudsen, men Dodroau og Pam.pus er internationale, så heller ikke 
dem kan man med sikkerhed påpege som lånt direkte fra Holland. 

Er de hollandske n.aivne i selve kongeriget således mere hol
landiserede navne, så er forholdet helt anderledes i de grønlandske 
farvande, thi her var hollænderne på hvalfangst jo vitterligt på 
stederne i førstnmgen af 1600-4J.let inden danskerne, som derfor 
naturligt overtog en rad av de hollandske navne. Således navn
gav hollænderne Jacobshavn Roobay, senere gengivet som Rode
bay, men sammensat med roe: hvile, altså betegnende en god 
skibshavn, ~u~n udenfor kaldte hollænderne Makeliout, d. v. s. 
magelig alderdom, som altså også betegnede en sikker red. (Grøn
land i 200-Aaret for :S:ans Egedes IAmding I, pag. 184 og 152). 
Fortuyn Bay i Godhavndistriktet, »lykkebugt«, var også navngi
vet af hollæ.ndeme, ligesom selve Godhavns havnebugt hed Lief de 
Bay, »kærlighedsbugt« (Grønland I, pag. 300). Sukkertoppen hed 
. I 

1720: Zuykerbr?<Jd: sukkerspidsen, hos englænderne Suga.r LoaI 
B~y, fjældet var egnens vidt kendelige sømærke. Kystlinjen. Fre
derikshaab Isblfuk navngav hollænderne Witteblink eller Ysblink, 
ligesom de kaldte sundet mellem øen Disko og fastlandet Vajgat
tet, d. v. s. blæsehullet, fordi den samme vind som regel samtidig 
blæser ind fra begge ender av gattet. Grønlænderne kalder det selv 
Suvdlorssuak: den store trækkanal. Her drejer det sig altsam
men om genuirre hollandske navne, som vi knapt har indenfor 
kongeriget. · 

(n)-gruppen, som omfatter sømærkenavnene, udgør 2 % av nav
nene. Blandt disse indgår båke i Bagergrund (713) og i Bamiehøj
grund (452), fyrskib i Fyrbanken (446), fyrgalge i GaJ,gerevet 
(19), mærkebøje i Grisen (40), halmkost i Hal,mtywne (428), 
vede, sømærke måske i Hmnegrund (725), i hvert fald i Vederne 
(234), kabe i Kobbergrunden (168 og 172), korsbåke i Kosøre 
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(751) og Korsholm (220), fyrlygte i Lygtepuller (526), fiskemed 
i Metgru;nd (857), sømærkepæl i Peelret'6t (16), vagerbøje i Sko
magergrund (324) og Skræderholm (490), sømærkespir i Spir
holm (145), sømærkestang i Stangen (221), sten.varde i Stenkar
len ( 309) , bøje, der varskoer, i V ars ko ( 852) . 

Som exemplerne viser, er navnenes variation ikke synderlig 
stor; i de tilsvarende svenske navne indgår hyppigt tønde og -prik, 
se artiklen »Et risikobegrænsende moment indenfor sø.forsikrin
gen« i »Assurandøren« 1. november 1944. Man skulde mene, at der 
her lå et anvendeligt .stof til brug ved fremtidig navngivning 
under anvendelse av sammensætninger med halmprik, risprik, 
vager, spidstønde og hvad de m:ange sømærker nu ellers hedder, \._,) 
idet det vel må erkendes, at. avmærkningens indgåen i navnene 
kunde virke noget orienterende. 

(o)-gruppen er med sine 10 % av navnene en stor og broget 
gruppe, fra hvilken der nok burde være udskilt et par under
grupper, f. ex. navnene, der har forbindelse med fiskeriet. 

1. Fiskerinavne. Her er det let at udskille følgende: dørgning 
av makrel i Durhage (220), ålegård i Flakstjærten (13), ålerive i 
Barken (858 og 434), fisketørringsskur i Hjellen (200), åleruse 
i Kopen (728 A), kurveruse i Kore Sand (8) og Kursand (832), 
fiskeplads i Letten (808) og Bogø Letten (832), bundp~le i Pale
grund (548), pilkning av torsk i Pilken (291), fiskeplads i Svitrin
gen (214), tog,gegarn i Simensrev (204) og i Tugholt (435) og 
ålefiskeri i Tat (913), ialt 16 ex:empler. Vil man danne sig et bil
lede av det samlede fiskeris avspejling i navngivningen, må man 
dog sammenstille følgende grupper: 

(b)-gruppen, navne efter fiskere og skippere ......... 36 exempler 
(i)-gruppen, navne med fiskearter .. .. . . . . . .. .. .. .. . . . . 19 » 

(o)-gruppen, individuelle navne efter fiskeri ......... 16 » 

ialt . .. . . . 71 exempler, 

og man ser da, at 6% % av samtlige navne er sammensat med for
led, som har med fiskeriet at gøre. Endelig må det fremhæves, at 
fiskerne er navngivere av de grunde, i hvis navne tangbevox
ningen indgår, ialt 19, som yderligere hæver procenten til 8,42, 
et nok så stort tal, men måske mindre end man vilde have ventet. 
Det kan ligge i, at disse lokalnavne er blevet udskiftet ved kort-, 
lægningen med de mere og mere om sig gribende navne sammen-



sat med stednavne i land, som har fortrængt de andre gruppers 
navne. Det er i hvert tilfælde en given ting, at fiskern~ er de 
talrigste navngivere, eftersom det var dem, der bedst inden kort
lægningens rationelle gennemførelse kendte farvandene og især 
kystleds. Mange navne fra strandkanten er slet ikke medtaget i 
dette arbejde, men det vil nok vise sig, at også fiskerne er fædre 
til langt de fleste av disse. 

En anden undergruppe kunde også udskilles av (o)-gruppen: 
2. Strømnavne. I disse er farvandenes navne og strømforhold 

kommet til udtryk, således grundt vandstade med bag.rtrøm i 
Avesand (359), strøm i Dragbanke (130), fjord i Fjordgrunden 
(66), strømhvirvel i Hvarregrunden (61), hav i Havgrund (544) 
og Havrevlen (58), stærk strøm i Hjelken (819), strømhvirvel i 

(' lhegrunden (594) indsejling i Kæftrevlen (232), ked.cl.dyb i Kela
swnd (20), roligt vand i Louen (924), malstrøm i Malkværn (894) 
og i Ristgrund (3), strøm i Naversgrund (707), rende i Rind
grund (115), svælg i Sproring (918), vande4; opstemning i Stem
metofte (780), bugt, sæk i Sækkesandet (818) og Sækkerevet 
(480), våg, havbugt i Vovov (52), ialt 20 exempler. 

Alle de øvrige individuelle navne har en højst forskellig op
, rindelse, som ikke let kan systematiseres. 

Navnenes efterled - se avsnittet Systematik pag. 18 - er 
grupperet efter tallene 1-6 og fordeler sig som følger: 

Mens kun 5 % av navnene er uden forled, er ikke mindre end 
13,75 % av dem uden efterled. Det er især de indiviq.uelle navne, 
som overfløcliggør efterled. Der er ganske vist stadig tilløb til 
at give dem et tydningstillæg, et forklarende efterled, men de 
forsvinder igen. Således Stubben-Stubbegrunden-Stubben og Bolt
sack-Boltesackgrund-Bolsax:, endvidere Disken-Banken Disken
Disken, Skiolde-Siollegrunden-Sjollen, Flissinge-Flissingegrund
Flessingen, Gralen-Gralegrun.d-Gralen o. s. v. De epexegetiske 
navne (tytlnirngsforkJ.arende) dør hurtigt hen, og navnet står 
fast uden efterled. Flænget er dog blevet til Flensgrund, og f. ex. 
Hatterrev må anses for et epexegetisk navn, idet stenrevet op
rindeli.g må have heddet Hætter eller Hatter (d. v. s. hold i bun
den), hvor så det forklarende rev er kommet til. Grunden hedder 
således The Hatter i J. W. Norie: Piloting Directions for the 
Kattegat and Baltic, London 1840, pag. 26. 
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Efterledene er alle appellativer. Om Hyppigheden av deres an
vendelse kan oplyses følgende: 

(1)-gruppen med 25,85 % av navnene indeholder rev 124 gange 
og hage 89 gange, mindre dominerende er ben (2), hale (4), 
hjørne (2), knæ (3), lår (3), nakke (6), næse (1), odde (3), 
revle (11), rumpe (3), røse ( 4), skagel (3), stjært ( 4), tange (1), 
tap (3), tofte (2), tunge (1), ulv (1), øre (4). 

(2)-gruppen med 18,82 % av navnene indeholder pulle 17 gange 
og holm 23 gange, de øvrige appellativer er anvendt følgende 
antal ga.'lge: bak1re (5), brat ( 4), bo (6), bænk (1), jord (10), 
klap (3), klæp (3), klemme (2), knigge (5), knob (8)., knold (8), 
knude (3), knøs (2), kold (3), plade (7), pold (2), og pult (2), 
ring Cl), ryg (5), røn (35), skjold (2), skær (5), sten (13), 
trille (6), trindel (4), tue (2), tørv (4) og ø (7). 

(3)-grtt,ppen med 11,05 % av navnene domineres helt af flak 
(100), derefter er tallene: flade (2), bro (4), barre (5), tolk (4) 

og tærskel (3). 

(4)-gruppen med 5,25% av navnene indeholder kllill sand (56). 
( 5 )-gruppen med 22,85 % av navnene indeholder kun grund 

(244). . 
(6)-gruppen med 2,43 % av navnene indeholder kun banke (26). 
Drager man de hyppigst forekommende appellativer frem, ser 

man, at følgende har vundet størst yndest: 
Grund (244), rev (124), flak (100), hage (89), røn (35), banke 

(26) og holm (23). De er ikke altid, som allerede nævnt i av
snittet systematik pag. 18, anvendt ganske korrekt i systema
tisk hellS€eilde, idet især grund og banke er taget i anvendelse 
i enkelte tilfælde uden hensyntagen til, om de er farlige for skibs
farten. Grunde-kan man ikke sejle over uden fare, hvorimod ban
ker betegner forhøjninger, som skibe under alle omstændigheder 
kan sejle over, se Løwenørms udtalelær fra 1816 citeret under 
løbeno. 444. Løwenørn. troede sig ikke berettiget til at forandre 
de grundene engang givne navne, men det er vel et spørgsmål, 
om ikke ændringerne bør gennemføres ved lejlighed, da den op
lysende værdi ved systematiken vel ellers må anses for problema
tisk. 



24. Svenske grunde, forhen danske 
(Grunde og skær langs e.-siden av Kattegat og Øresund) 

(Følgende årstal i dette avsnit henviser til de 
originale opmålingskort, som beror i Sjokartever
ket i Stockholm, hvor de er studeret: 1691 opmå
leren Gedda, "1684 G. Burman, 1738 M. Kullenberg, 
1761 L<;>tskontorets sjokart, 1771 Jan Friederic Dal
man, 1775 Nordenankat, 1776 K. U. WÆ1]Jman, 1803 
Johan Gustav av Lund, 1803,-05 Schulten. 1813 
A. du Rees). . . 

926. Paternosterskaren: (m. 2.) 1618: Pater Nostera, Johs. 
Mejer 1650: Paternoster, Gedda 1694: Pater noster, Jens Søren
sen 1694: Paternoster, Løvrenør:n 1805: Patetnoster-skiærene, D. 
D. Lods 1843: Paternoster-Skiær, D. D. Lods 1893: Pate...rnoster
Skær. I en artikel »Patei--Noster« i Skrifter utgivna av institutet 
for ortnamns- och dialektforskning vid Gi:iteborg hogskola II 
(1920), gør Ossian Rygård opmærksom på, at den gængse opfattel
se av navnet er, at det avledes derav, at søens folk før i tiden aldrig 
passerede dette farlige sted uden først at have læst nogle andæg
tige paternoster »på radbandet« (rosenkransen), men ~n når 
selv til et helt andet resultat efter at have sejlet rundt IUellem 
skærene: »Hela den yttre raden av .de markliga skaren, nar de 
nu hagrede som runda kulor mot himmelranden,. liknade ett parl
band. Ett parlband, nej; ett radband . . . Så dar, nu forstod jag 
namnet! Paternoster betyder namligen icke allenast »fader vår«, 
det ordet begagnas också i bemarkelsen »radband«, rad.bandet 
som man låser fader vår på.« I en efterskrift skriver professor 
Hjalmar Lindroth: »Slår man upp Du Canges stora lexicon over 
medeltidslatinen finner man betydelsen val styrkt . . . Rygårds 
tolkning av Paternosterskaren har all utsikt till at kunna stå 
som definitiv«. At det drejer sig om et sammenligningsnavn, er 
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utvivlsomt, al den stund paternoster på dansk betyder et medetøj 
bestående av en line, hvis ene ende holdes nede på bunden 
(0. D.S.), men det er utvivlsomt av hollandsk oprindelse, da det 
tidligst nævnes i de hollandske søkort, og en gruppe små klippeøer 
i Javasøen n. for Soembawa (Pulo Tenga) hedder Paternoster 
øer, mens Little Paternoster øgruppen ligger i Mangkassarstræ
det. Det er også et »vandringsnavn«, idet Paternooter Bay og 
Paternoster Point ligger n. for Capetown og Paternoster Ø i Moon
sund ved Øsel. 

927. N.- og S.-Kråkan: (i.) engelsk kort 1778: Kraakebaad, v 
D. D. Lods 1843: Kraakerne, D. D. Lods 1893: N.- og S.-Kråkan. 
Navnet frister til sammenligning med Kroek- eller Krogrevet, 
løbeno. 268, men er ifl. Hjalmar Lindroth snarest et sammenlig
ningsnavn: »såsom eljast har också har bergets svarta farg for-
anlett detta. namn«. Det er fuglenavnet krage. 

928. Stcrrebådan: (e. 2.) D. D. Lods 1893: Storebådan. Efter
ledet båda. er dansk bo, se syst. no. 14. 

929. Hatteberget: (1.) D. D. Lods 1893: Hatteberget. Navnet 
frister til sammen.ligining med hæt: hold i bunden, jfr. Hatter
revet, løbeno. 268, men må vistnok anses sammensat med hatte: 
mossa, hat, og betragtes som et sammenligningsnavn.. 

930. Dorjeskar: (o. 2.) 1770: Dyriaskar, Klint 1807: Dorjækar, 
D. D. Lods 1843: Dorjeskiær. Navnet er sammensat med verbet 
at dørge, på samme sæt som Durhagen, løbeno. 220, fordi der på 
stedet er blevet dørget makrel. 

931. Rafven: (1.) 1770: RJuven, Klint 1808: Rafvan, Ll:iwenørn 
1808: Ræven, D. D. Lods 1850: Klippen Ræven, »på hvis nordre 
Strand ligger en stor og meget kiendelig Steen«, D.D. Lods 1866: 
Rafven, D. D. Lods 1893: Råfven (trykfejl). Navnet må anses 
for et sammenlignings.navn. årsaget av den kendeli~ sten, der har 
lignet en ræv. 

932. Stora Rossen: (e. 2.) 1770: Råssen, Klint 1805: Råssen, 
D. D. Lods 1843: Stora Rossen. Efterledet er det samme som 
dansk dialekts ros: en dynge sten, som indgår i Songarossed, lø
beno. 887 og Rosøer, løbeno. 803. 

933. Polsorna: (k.) Ged.da 1694: Polsorna, Jens Sørensen 1703: 
Pølserne, 1770: Lilla Polsan och -Stora Polsan, engelsk søkort 



Landtoning fra Blaeus atlas av Paternoster, Iwar skærene ses som en 
perlerad. 1600-tal/-P.t. 

1778: Great Polse, Løwenørn 1808: Pølserne, D. D. Lods 1843: 
Pølserne, D. D. Lods 1893: Polsorna. En rad danske små vige 
bærer navnet Pølsekedel, sammensat med jydsk pølse: lort, skidt 
og hentyder vel til den løsrevne tang, som måske på stranden har 
dynget sig op i småvolde, pølser. Hellquist: svensk etymologisk 
ordbok skriver om ordet polsa: »I alla, hiindelser snarest en bild
ning av imitativ natur for att beteckna något tjockt el. upp
sviillt«. Derfor har navnet sikkert også her tilknytning til sø
vegetationen. 

934. Torrbo-Skar: (g. 2.) 1770: '.I'orborskiir, Klint 1805: Torr
borskiir, Løwenørn 1805: Torborskiær, 1808: Torborskiær, D.D. 
Lods 1843: Torborskiær, D. D. Lods 1893: Torrbo-Skiir. Navnet 
er antagelig oprindelig et dansk tørre boer, torrbådar; bo se syst. 
no. 14. 

935. Bollskiiren: (1.) 1770: Bolleskar, Klint 1805: Bolleskår, 
Løwenørn 1805: Bolleskiær. Må anses som et sammenlignings
navn ligesom Bassesten, løbeno. 470. 

936. Fjiirskaren: (i. 2.) Klint 1805: Fjiirskiir, Løwenørn 1805: 
Fiærskiær, D. D. Lods 1843: Fiærskier, D. D. Lods 1893: Fjiir
skar. Forledet må sikkert være fjer, idet fuglelivet på skæret 
med de mange ynglesteder har årsaget, at de flyvende dun og 
fjer derfra har ·givet navn til stedet. 

937. Vinga med Vingaunger: (o.) 1496: Hwynggae, Bure 1603: 
Hvinga, Jens Sørensen 1696: Winga, Klint 1805: Winga, Løwen
ørn 1805: Wingøe, D.D. Lods 1893: Vinga-Ungar »ere nogle små 
skær over vandet«. I tidsskriftet »Segel och Motor« 1935 skriver 
fil. lic. Erik Abrahamson i artiklen »Bland drag och kalvande 
oar«: »1496 kallas holmen Hwynggae ... Den bekante fornfor 0 

skaren Johan Bure som år 1603 besokte d€SS8. trakter kaller oen 
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H. M. S. » Vangu.ard« i slæb av »Alexander« 1'198. Akvarel av N. Pocock. 
(National Mari.time Mllseum, Greenwich) . . 

Hvinga. Samma namnform triiffas på den karta som medfi:iljer 
Oedmans Chorographie Bahusiensis av år 17 46. Dessa skrivningar 
liksom uttalet winga med »engelsk« w-ljud visar, att namnet hor 
sammen med sydbohusliinska verbet winga, som betyder »vifta, 
svinga«.« Professor Lindroth har i Goteborg skrifterne II (1920), 
pag. 131, gjort samme opfattelse gældende: »och då lider det intet 
tvivel, att Hvinga iir »holmen diir det virvlar, yr och skummar 
av stormen och de brusande vågorna.«. Ett batre namn kunde ju 
denne klippeholme knappt få, dar den ligger som den yttersta 
oskyddade utposten mot det vreda Vasterhavet«. At det drejer 
sig om et ganske gammelt dansk navn er sikkert nok, idet Kal
kars ordbog over ældre dansk har hvinge i betydningen rase, 
larme. (Ingeniør Axel Harlin, Stockholm, 1945). Vingaunger er 
sammensat med et oftere anvendt nordisk diminutiv, jfr. Ravne
unger, løbeno. 473 og Larunger, blinde skær i Island (D. Islandske 
Lods 1898, pag. 103). I Goteborg skrifterne m siger Hjalmar 
Lindroth pag. 43 om unger: »anvani:les ganska ofta for att ut
marka ett eller flera små skar som slute sig till ett storre«. 

938. Vanguardsgrundet: (d. 5.) 1833: Vangrun-:1, D. D. Lods 
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1843: Vangu,ard, D. D. Lods 1893: Vanguard-Grund. Opkaldt efter 
det engelske linieskib Vanguard (74 kanoner), som med en flåde
avdeling kom til Goteborg 1. august 1807, roen strax efteT sendtes 
til Store Bælt. Siges i svensk beskrivelse 1840 at have rørt grun
den (se Axei Harlin i Arans Grund och Gretas KJ-.ckor« i Sven
ska Kryssarklubbens årsskrift 1941). Jfr. Vanguard Banke i det 
sydkinesiske hav s.e. for Saigon. 

939. Tistlarne: (1.) Johs. Mejer 1650: Tyssleholm, Jens Søren
sen 1694: T:i.dsle, Gedda 1694: Tistlarna, Jens Sørensen 1703: 'lis
lerne, 1770: · Ytre och Inra Tislarna, 1778: Tislerne, Klint 1805: 
T:i.stlarne, Løwenørn 1805: T°ISlerne, D. D. Lods 1843: Tislerne, 
D. D. Lods 1866: T:i.stlarna. Må anses som et sammenlignings
navn ligesom Tidselgrund, løbeno. 854, og det islandske Thistil
fjord (D. Islandske Lods 1898, pag. 9), idet jydsk tissel betyder 
vognstang, av oldn. pisl. Professor Lindroth skriver i Goteborg 
skrifterne ID, pag. 121: »T:i.stlarna innehåller det gamle isl. pisl 
fornsvensk ~istel sv. dialekt tistel. Dette visa formerne thisslæ 
1481. Hiir ar det då fråga om en jamforelse med en vagnstång.« 

940. Y.- og I.-Viten: (e.1.) Gedda 1694: Kwyten, 1770: Ytra 
och Inra Hviten, 1778: Huitarne, Klint 1805: Viten, D. D. Lods 
1843: Yder Viten, Indre Viten, D.D. Lods 1850: De blinde skær 
Viterne, D. D. Lods 1866: Yttre og fure Viten. Det drejer sig 
om et sammenligningsnavn givet på grund av den hvide brænding 
over de blinde skær. Norsk kvi ten er betegnelsen for · en hvid 
hest (Aasen) • 

941. Trane-Briicka: (o.) Jens Sørensen 1696: Brægerne, på kor
tet: Bra.gerne, 1770: Briika, 1778.: Braken, Klint 1805: Tranebriika, 
Løwenørn 1805: Bræka, 1808: Tranebræcka, D. D. Lods 1850: 
Tranebræka, »Tranebriickorna kallas av fiskerna helt enkelt for 
Briigera; Stora Braga och Lilla Briiga« (P. N. Petersen: Fiske
plat.ser vid :Vallda och Onsala, Namn och Bygd 1936, pag. 98). 
Forledet er ;fuglenavnet trane, efterledet det oldn. brekka: brink, 
skrånings brathed ( Jonsson), mens der næppe er forbindelse med 
Bra.gerne, løbeno. 59. Svensk briicka betyder brant backe (Tore). 

942. Kwngen: (o.) Gedda 1691: Kongen, Jens Sørensen 1694: 
Konge Skæret, 1696: Kongen, 1770: Kongen, 1778: Kongen, Klint 
1805: Kongen, Løwenørn 1805: Kongen, D.D. Lods 1866: Kungen. 
Det gamle damske kongen er blevet til kungen, ikke konungen; na.v-
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net må vel anses for hædrende, må.ske på grund av skærets maje
stætiske rejsning. »Et skær mellem Sandvig og Allinge et bøsse
skud fra land hedder også Kongeskæret, udtales Kongesjæred« 
(Direktør H. W. Munck, Nexø, 1945). 

943. Ran: (2.) Ged.da 1691: Ron med Ronsungar, Jens Søren
sen 1696: Røn, 1761: Roon med Roonsungar, 1778: Ron, 1803: 
Roon och Roonsunger, Klint 1805: Ron, Løwenørn 1805: Røn, D. 
D. Lods 1843: Røn, D. D. Lods 1866: 0. og V. Røn. Røn, se syst. 
no; 30. 

944. Rosera: (1.) Jens Sørensen 1696: Røe Røsen, 1778: Ro 
Rosin, Klint 1805: Rosera, Løwenørn 1808: Rosera, D. D. Lods 
1843: Rosera. Fiskerne kalder Rosera. for Flångskalle Knulten 
(se P. N. Petersen: Fiskeplatser vid Vallda och Onsala. Namn 
och Bygd 1936, pag .101). Det oprindelige navn Røde Røsen sva
rer til Kraasebænkens gamle navn, se løbeno. 480, og skyldes 
begroningen med rødalger. Dr. Ivar Modeer, Uppsala, meddeler, 
at Rosera er en flertalsform: Røserne. 

945: Svartskiir: (h. 2.) Ged.da 1691: Svartskår, Jens Sørensen 
1696: Svarte Skær, 1761: Svartskår, 1778: Swartskår, !Pint 1805: 
Svarteskår, Løwenørn 1805: Svartskiær, D. D. Lods 1843: Svart
skiær, »under hukken Næs ligger tvende skiær, der efter deres for
skellig · farve kaldes Svarteskiær og Rødskiær«. Forledet er så
ledes det gamle danske svart: sort, jfr. Sverting, løbeno. 506. 

946: GrundarBåda: (e. 2.) Gedda 1691: Grundbåda, Jens Søren
sen 1696: Grondboen, 1761: Grundsboen, 1778: Grundboen, Klint 
1805: Grundebåda, Løwenørn ;t.805: Grundboen, D.D. Lods 1843: 
Grundeboen, D. D. Lods 1866: Grundaboen, D. D. Lods 1893: 
Grunda-Båda. Forledet som jydsk grund: lavvandet, se D. Stedn. 
no. 4, pag. 694, som også indgår i Grunnasker med Djupasker i 
Island.) . D. Islandske Lods 1898, pag. 28) . Både, se bo, syst. 
no 14. 

947. Kogge-Bå<le: (c. 2.) Jens Sørensen 1696: Kaageboen, Klint 
1805: Koggebåde, Løwenørn 1805: Kokkeboen, D. D. Lods 1843: 
Koggeboen, D. D. Lods 1866: Kaggeboen. Forledet er skibstypen 
kogge eller k:aage, som også indgår i Kaages Øre Boer, løbeno. 
277. Både, bo, se syst. no. 14 . 

. 948. NWÅlngen: (o.) 1595: Nidinck, 1618: Nyng, 1681: Nyng, 
Jens Sørensen 1703: Nidingen, Løwenørn 1805: Nidingen med 
Kwkfod(!n og Lilleland, D.D. Lods 1893: Klockfoten och Lilleland. 
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Navnet nidding betyder skurk, usling, og Ludvig Holberg siger: 
»intet Navn var mere vederstyggeligt blandt de nordiske Folk end 
Niding«, men man er ikke enig om, hvordan det er blevet på
hæftet klippeøen. Det av skær fyldte farvands farlighed kan nok 
forklare, hvorfor de søfarende kaldte øen Niding, men der findes 
ingen holdepunkter for antagelsen. Navnet Klockfoten betyder 
den fod eller fundament, som strækker sig ud i havet nedenfor 
klokken, der er anbragt på øen. Løwenørn skriver 1805: skæret 
er kiendeligt af et stort, rødmalet klokketårn ... i tårnet en svær 
klokke, som der ringes med i tåget vejr«. Fod i betydningen 
fundament er også brugt i Dyrefoden, løbeno. 736 og i Poltenefod, 
løbeno. 585. 

949. N.- og S.-Herta: (o.) Ged.da 1691: Narre och S&lre Hiick
terne, Jens Sørensen 1696: Heiterøerne, 1761: Sydra Hacterna 
samt Norra och Sodra Hiicktan, engelsk søk<;>rt 1778: North & 
South Herto, 1803: Norre och Sodre Hiicterne, Klint 1805: Hertan, 
N. -og S., Løwenørn 1805: Herterne, D.D. Lods 1843: Nordre Her
tan, D. D. Lods 1893: Norra- og Sodra Hjerta. At navnet er 
det gamle danske hægt, hold i bunden, er ganske øjensynligt, jfr. 
Hatterevet, løbeno. 268, hvor også det bornholmske ·H:ajtan er 
omtalt. Forbistringen er vel sket på grund av en skrivefejl i 
søkortene.· 

950. Prestskar: (b. 2.) Gedda 1691: Priistskiir, 1761: Priistskiir, 
1778: Pratskar, Klint 1805: Prasteskiir. Beli:ggenheden udfor Klo
ster Fjord gør det sandsynligt, at forledet er præst. Jfr. saaledes 
ogsaa det bornholmske Præsteskær, løbeno. 917. 

951. Rodskar: (h. 2.) 1761: Roskar, Klint 1805: Roskiir, Lø
wenørn 1808: Rødskiær »er rødladent eller brunt«, D. D. Lods 
1843: Rødskiær. Skærets farve er årsag til navnet. 

952. Bergs-Ref: (a. 1.) Løwenørn 1805: Bergsrev, D. D. Lods 
1843: Bergs Rev, D. Svenska lots 1869: Bergs Ref, D. D. Lods 
1893: Berg-Ref. Er formentlig sammensat med et navn i land. 

953. Skorren: (o.) D. D. Lods 1866: Skorren, sv. Lots 1869: 
Skorren. Navnet svarer til det danske skåret, se løbeno. 463, og 
betyder den grund, hvorfra det brat dybner. Norsk skoran, ran
den av en grund, bornholmsk Skorran, løbeno. 887. 

954. Skotta,-Ref: (b.1.) Klint 1807: Skottarerefvet, D.D. Lods 
1843: Skotte-Revet, D.D. Lods 1866: Skotta-Revet, sv. Lots 1869: 
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Skotta ref. Klints stavemåde viser, at navnet er sammensat i;ned 
skotter, vel fordi et skotsk skib har rørt grunden eller er forlist 
dær. Da man intet ved 'herom, må man imidlertid også regne med, 
at navnet kam. være sammensat med skotte, som øresundsfiskerne 
bruger som betegnelse for fisken sa vgylt (Otterstrøm II, pag. 
133), fordi dens farvedragt kan have nogen lighed med visse 
tærnede skotske tøjer (0. D. S.). Fisken er almindeligt forekom
mende i Kattegat. 

955. Falkønw,-g Mellanref: (a. 1.) Klint 1807: Mellanrefvet, D. 
D. Lods 1843: Mellem-Revet, sv. Lots 1869: Mellanrefvet. Falken
berg er senere tilsat stedsbestemmende. 

956. Lybeckare-Ref: (b. 1.) Klint 1807: Lybeckska refvet, D. 
D. Lods 1843: Lybekker-Revet, D. D. Lods 1866: Lybecka-Revet, 
sv. Lots 1869: Lybeckarerefvet. Et lybeckerfartøj må antages at 
have været grundstødt her ligesom et skotsk skib ved Skotta-Ref: 

957. Marstens Batnk: (o. 6.) D. D. Lods 1843: Marste:ns Rev. 
Revet har na.vn av en stor sten på dette, Marsten. Ma..rsten er 
antagelig sammensat med dansk dialekts mar: hoppe, oldn. marr: 
hingst (samtale med dr. Ivar Modeer i Upp-sala, sept. 1945), skønt 
forf. først havde knyttet det til oldn. marr: hav, som også findes i 
marsvin, marehalm, marild o. s. v. Betydningen hest er kendt fra 
Hvide Mæhrn, løbeno. 903. 

958. Tylo-Grund: (a. 5.) D. D. Lods 1843: Tylø-Grund, sv. Lots 
1869: Tylogrund. Forledet er sammensat med ø-navnet. 

959. Påarps Ref: (a. 1.) Klint 1807: Påarps Ref, D. D. Lods 
1843: Påarps Rev, sv. Lots 1869: På.arps ref, D. D. Lods 1893: 
Påarps Ref. Forledet er et stednavn i land, der er sammensat med 
oldn. på.i: påfugl, se D. Stedn. no. 2, pag. 56. 

960. Vinga-Skiir: (a. 2.) Jens Sørensen 1703: Vingeskæren, 1761: 
Winskar, Klint 1804: Wingaskar, D. D. Lods 1850: Vinga Skær, 
D.D. Lods 1866: Winga Skær, D.D. Lods 1893: Vinga-skar. For
ledet er øen Vinga. Små.skærene har også haft navnet Wongels 
øer, d. v.s. Vingas øer (Mejer 1650). · 

961. vrenøn:: (o.) Johs. Mejer 1659: Wrenen, 1761: Wrenen 
eller Skriiddaren, Løwenørn 1805: Wrænen eller Skrædderen, D. 
D. Lods 1843: Vrenen eller Skrædderen »hvorpaa staar en østerud 
visende Armvarde«, D. D. Lods 1866: Wrenen, D. D. Lods 1893: 
Vrenen. Skrædderen er utvivlsomt oprindelig navnet på armvar-
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den; naar skrædderen syer med lang traad, slaar han armen helt ud, 
når han trækker stinget til sig, hvorav sammenligningsnavnet. 
Se Skræderholm, løbeno. 490. Om forståelsen af Vrenen skriver 
docent Assar Janzen, Lund, 1946: »Det namnet synes mig gan
ska Hi.tt kunna tolkas. Jag tror, att det hor till verbet vrena 
»-gnligga« (om hast), vilket ar vanligt i sydsvenska dialekter. 
Namnet betyder altså »den som g:n.iiggar« och syftar på vattnets 
la.te. Det er mycket van.li~, att namn på grund och skar bar fått 
namn av denna anleEng. Jiimfor t. ex. foljande namn från Bo
husliin: Roparen: den som ropar, Ackaren, den som jiimrar sig, 
Vrålaren, den som vrålar.« 

962. Gryteskar: (o. 2.) Jem Sørensen. 1696: Gryde Holmene, 
Klint 1804: Gryteskiir, Løwenørn 1805: Grydeskiærene, D.D. Lods 
1843: Grydeskiærene, D.D. Lods.1866: Grydeskærene. Sammen
sat med gryde: sten, grus, jfr. Gryderne, løbeno. 678. 

I ØRESUND 

963. Gaddebåd,a bådaln: (a. 2.) 1761: Møllebåden (efter Bier
kulla Kvarn eller mølle, S?m har været »med«), 1775: J3orregadda 
Grundet, D.D. Lods 1843: Gaddeboboen, D. D. Lods 1850: Gad
debo-boen. Sv. søkort har 1813: Guddebådabådan. Om Gåddebo
skiiren skriver Hjalmar Lindroth i Goteborg skrifterne III: »En 
gång då folket har holi sig med getter, ha val boder for sådanne 
funnits på det storsta av dæsa skar«. Professor Sahlgren slutter 
sig hertil i artiklen »Kårtornas ortnamn« i »Namn och Bygd« 
1931: »'Uttalet ar Jeddebuskiiren. Kartritarne (korttegnerne) ha 
ej kant till at i ortens bohusliinska dialekt ordet get heter jed. 
Den basta skrivningen ar den, som professor Lindroth foreslagit, 
Getebodskaren. Man har tydligen forr haft någon getbod på skå
ran ifråga.« Det danske navn skulde være Gedebodbo. Efterledet 
båda se bo, syst. no. 14. 

964. Skiirsbådan: (a. 2.) Klint 1804: Skarbådarne, D. D. Lods 
1843: Skærsboen. Navnet er sammensat med skær og bo, se syst. 
no. 14. 

965. Ncrrrskiirsbådaln: (a. 2.) 1761: Nordskjiirsbåden, D. D. 
Lods 1843: Nordskærsboen. Navnet er sammensat med Nordskær 
og bo, se syst. no. 14. 

966. Stenbrottsryggen: (g. 2.) D. D. Lods 1843: Steenbotten
Ryg~. Navnet er sikkert sammensat med stenbrod og ryg. Stenr-



brod i betydningen brodsø over stenene, brod som i ældre dansk 
brot, oldn. brot. Ryg, se syst. no. 29. 

967. Långorsref: (a. 1) 1761: Långoren. Sammensat med Lang
oren i land. 

968. Mallegrund: (a. 5.) 1761: Hundebådan, D. D. Lods 1843: 
Møllegrund. Hoganiis mølle har været »med« for grunden (se D. 
D. Lods 1843, pag. 117), hvorav navnet. Det ældre Hundeboen er 
vel sammensat med hUll<le: sælhunde. 

969. Askegrund: (k. 5.) 1813: Askegrundet, D. D. Lods 1843: 
Askegrund. Et asketræ i land må antages at være »med« for grun
den og årsag til navnet. 

970. Sparbossan: ( o.) I indløbet til Hoganiis fandtes 1916 en 
grund i kanten av en banke, hvor småskuderne plejede at ankre 
for at slippe længere end nødvendigt at betale havnepenge i Hoga
nas. Grunden blev derfor kaldt Sparebøssen. (Axel Harlin i »Ara.ns 
Grund och Gretas Kla.ckor«). 

971. Skalloren: (g.1.) Sammensat med skal: Muslingeskaller 
og øre, se syst. no. 88. 

912. Jurignasbådan: (a. 2.) Jens Sørensen 1703: Langenæsboen, 
1761: Lån~asbådan, Klint 1804: Ljungnasbåde, D.D. Lods 1843: 
Jungnæsboen. Navnet er oprindelig sammensat me:l Lange-næs 
i land, som ved omtydning er blevet til Ljungnæs, d. v. s. Lyngnæs, 
hvorefter l er bortfaldet. Bo, se syst. no. 14. 

973. Silloren: (i. 1.) Sammensat med fiskenavnet sild, jfr. Silde
røn, løbeno. 167. 

974. Svinbådan: (o. 2.) 1585 og 1595: Swineboedt, 1618: Swyne-
boeden, 1681: Swynneboede, Jens Sørensen 1703: Svineboen, 1761: 
Swinbådar, 1785: Svi.nbådarne, Klint 1804: Svinbåden, Løwenørn 
1808: Svine~n,,D. D. Lods 1843: Svineboen. Klint skriver i »Un
derrattelser till Kartorna ofver Bohus Bukten och Kattegat« 1807: 
»Sydvart ut, allt ned til Helsingborg ar kusten deremot oren, och 
kan på flera stfillen ej nalkas inom ¼ til ~,s mil i anseende till 
en kedja av 1an·dfasta ref samt spridda grund,· hvilka med ett 
gemensamt namn kallas Svinbådarne<<, hvorav fremgår, at det er 
hele kæden av grunde, som har dette fælles navn fra Stenbrotts
ryggen til Hittarprev. Det er derfor tilfældigt, at sv. søkort 1761 
har navnet Svinebådar udfor Grollegrund, og at det, som nu hed-
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der Svinebådarne, dær betegnes Stenhi:igsbådan. Den sv. Lots 1869 
omtaler Svinbådarne, »hvars siirskilda landreflar och grund dock 
hafva siirskilda namn«, som altså først langt senere er optaget i 
søkortene. Der er næppe årsag til at sætte forledet i forbindelse 
med marsvin, som jo ikke lægger sig på skærene, således som 
sælerne gør det, men snarere til at tolke det som et øgenavn på 
grund av boernes tilsmudskning av den med vestenvinden iland
drevne tang. Hos Løwenørn 1815 er Svineryggen en grund i Smal.
dyb ved A.mrum. Gå.selortarne ved Falsterborev hed i Johan Måns
sons søbog, dansk udgave 1735: Svineflakket, hvor betydningen av 
svin må være den samme, se løbeno. 1005. Om dannelse:n. av navnet 
se også Sogrunden, løbeno. 316. Svinebåda, Svineflak og Svineryg
gen ·kan dog være gamle navne og være sammensat med det hol
landske swin: grundt sted i vandet, jfr. Vresens Puller, løbeno. 
553, da beliggenheden av de to grunde i Øresund sandsynliggør 
liollandsk påvirkning, og Svineryggen kan være frisisk påvirket. 

975. Stenskiirsbådan: (a. 2.) Jens Sørensen 1703: Stenhagsboen, 
1761: Stenhi:igsbådan, D. D. Lods 1843: Steenskærsboen. Forledet 
er dannet av et oprindeligt Stenhøj, efterledet se syst. no. 14. 

,. 

976. Trinnegrund: (e. 5.) 1775: Tringrundet, 1776: "Tringrun
det, Klint 1805: Tringrund, D.D. Lods 1843: Trinnegninden. Grun
dens form på det svenske søkort fra 1775 er angivet tydeligt som 
trind, hvilket må være årsagen til navnet. Trind: rund har også 
givet anledning til navnet Trinden, løbeno. 24 og Trind Sand, 
løbeno. 358. 

977. Domsteensrev: (a.1.) Jens Sørensen 1703: Domstensrevet, 
1761: Dynan Dornsten, 1775: Dynan, D.D. Lods 1843: Domstens 
Rev. Forledet efter fiskerlejet Dornsten; efterled rev var en over
gang dynen, jfr. Dynen løbeno. 133. 

978. Grollegrund: (o. 5.) 1684: Grålegrund, 1775: Grollegrund, 
1776: Grollegrundet, Klint 1804: Gnallegrund, D. D. Lods 1843: 
Grollegrund. Forledet er sikkert det dialektdanske grylle: smuld, 
brokker, vrimmel av små ting (Feilberg), som indgår i Gralen, 
løbeno. 820, og som svarer til svensk gri:il: sammanbl:and.ade och 
hopsi:ilade saker (Ihre). På Ertholmene findes 1766 en vig Grølle
Wiig, der må være sammensat med det samme ord. Klints form 
1804 Gnallegrund støtter tydningen, idet gnalle eller gnalde er det 
samme som grylle, småstykker av noget (0. D.S.). En anden for
klaring, som støtter sig på den ældste stavemåde, er følgende: 
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»1684: Grålegrunn har sannolikt fått sitt namn av grålera: det 
danska graa-ler« (Phil. dr. Herman Richter, Lund, 1945) .. 

979. Kulla Gunnarstorpgrund: (a. 5.) D. D .Lods 1843: Kulla 
Gunnarstorps Grund. 

980. Hittarpsrev: (a.1.) Jens Sørensen 1696: Siufsteens Rev, 
1703: Syv Stens Rev, Klint 1804: Hittarp Ref, Løwenørn 1808: 
Hittarps Rev, D. D. Lods 1843: Hittarp E,ev. Forledet av fisker
lejet Hittarp. Der har formentlig ligget syv større sten på revet, 
som i gamle dage gay det navn. Jfr. Syvstensgrunden, løbeno. 196. 

981. Kniihaken: (1.) D. D. Lods 1843: Knæhagen. Navnet er 
dannet av den hage, der bøjer sig i et knæ, og som ligger inden
for som en typisk tilvæxtrevle. Knæ, se syst. no. 3, hage syst. 
~1. . 

982. Getterev: (i.1.) 1771: Gjeteredet, D. D. Lods 1843: Gette
rev. Av den ældre stavemåde at dømme må forledet være ged, 
ældre dansk get, oldn. geit. Sml. Getebodskåren, løbeno. 963. 

983. Pilhagen.: (k.1.) og Valgrundet: (o. 5.) henholdsvis n. og 
s. delen av Våsterflaket. 1771: Pilhaken, 1776: Pilhaken, 1785: 
Pilhaken, Klint ·1804: Pilbaken, D. D. Lods 1843: Pilhagen. Pil
hagen har navn efter Pilhagshøjen i land, som tidligere havde en 
varde, der brugtes som »med«. 1684: Wallergrund, 1738: Walle
grundet, 1771: Wallegrundet, 1775: Wahlgrundet, 1776: Walgrun
det, Klint 1804: V ahlgrund. Valgrundet er sammensat med val: 
kyst eller lav grund, sml. V allegrund, løbeno. 776. En omtydning 
synes at V'ære igangsat til hvalfisk (sv. val). Det kan være smitte 
fra andre navne. Hvalfisken er et gammelt navn på en holm i 
Wismarbugt, hvor den danske officer Kjeld Stub f. 1607. skal ha
ve anlagt en skanse (se Persh. Tidsskr. 3. b. 1. h. 1924, pag. 38). 
»Bertil Ohlsson i Blekingkusten mellan Morrums- och Ronnebyån, 
Uppsala 1939, pag. 149, nåmner ett Valfisken i dessa farvatten och 
sager: »Då hallen (flat hall i vattenytan) ligger invid en farled, 
år det sannolikt, att den uppkall.ats efter ett fartyg, som grund
stodte på den« ... Lindroth, pag. 74: Valen, avlångt litet skår som 
til formen liknar en val« (Phil. dr. Herman Richter, Lund, 1945). 
Der er også et finsk Vall-grund n. w. for Vasa i Bottenhave.t. 

984. Skabrefvet: (o. 1.) 1738: Skabo Refwet, 1771: Skabo Ref, 
1775: Skabb Refvet, 1776: Skabbrefvet, Klint 1804: Skabb Refvet, 
D.D. Lods 1843: Skabrevet »belagt med store, tiliels tørre St:ren«. 
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Hittarpsrev, pennetegning fra omkr. 1890 av Jons Mårtensson. 
Tilhører fil. dr: Torsten Mårtensson, Hiil,singborg. 

Bemærk de man!Je store sten, som gav anledning til navnet 
Syvstensrevet 1696. 

Det er disse store sten, som har årsaget navnet, idet skab er en 
nedsættende betegnelse for mængde, masse, samling av noget 
(0. D. S.), svarende til svensk og norsk skabb. Den n.lige del a:v 
grunden kaldes Gråen. 1738: Gråån, 1761: Gråån, Jens Sørensen 
har allerede 1720: Graaer. Fæstningen på revet hedder nu Gråen. 
Navnet er vel det til norsk svarende gråe: en magelig bør, vind 
som kruser på vandoverfladen, så at den bliver grå (A-aoon) . 

985. Pinnhi:ittan: (n.) .1776: Pinhatten, 1785: Pinhatt, Klint 
1804: Pinhatta, D. D. Lods 1843: Pinhættan. Der har intet kun
net oplyses om navnets oprindelse. Der kan være tale om et sam
menligningnavn spidshætten på samme vis som ved Pikkel Grund, 
løbeno. 292, men det ikke udelukket, at navnet kan høre til hætte
gruppen, som avledes av hægt, hold i bunden, se Hatterrevet, løbe
no. 268, med et forled pinne: liten spik, pryl, murspets, tinne (Hell
quist: svensk etymologisk ordbok). En runden forklaring er mere 
tiltalende: »Pinnhattan utanfor Barseback har enligt uppgift av 
en fiskare på orten erhållit sitt namn da.rav, att en stake eller en 
kvast varit uppsatt på grundet« (fil. dr. Herman Richter, Lund, 
1945). 



986. Kuwrna: (2.) Jens Sørensen 1720: Kullerne, 1761: I{ul
larne, Klint 1804: Kullarne, D. D. Lods 1843: Stængrund~n Kul
lan, »på hvilken der findes flere tørre Steen«, D. D. Lods 1866: 
Kulorna. Det er de kullede sten, der har årsaget navnet. Kulderne, 
se kold, syst. no. 26. 

987. Fliid;ie Rev: (a.1.) D. D. Lods 1843: Flædjerevet, D. D. 
Lods 1893: Flædje-Refvet. Navnet sammensat med landsbynavnet 
Flad.ie, hvis· kirke vel har været »med« for grunden. 

987 A. Karet: (o.) Opmålt av svenskerne 1911, d. søkort 1913: 
Karet. »Kar brukas . . . dels om ste:nsattninger i hafvet såsom i 
Lydekar« (Axel Falkman, Ortnamnen i Skåne, 1877). Jfr. Sten
karret, løbeno. 810. 

6,7 m vand på det lægeste. 

987 B. Markgrund.et: (o. 5.) Opmå.lt av svenskerne 1911, d. sø
kort 1913: Markgrundet. Grunden ligger ved den gamle danske 
søterritoriegrænse (Overlods L. Fritz, Malmø, 1945). Mark over
sættes i stednavne med grænse (Axel Falkman: Ortna.mnen i Skå
ne, 1877); forledet er således her søgrænse. En klippe ved Helgo
land i søen hed 1777 (Holberg): Markstenen. 

6,5 m vand på det lægeste. 

987 C. Kuplen: (o.) Opmålt av svenskerne 1911, d. søkort 1913: 
Kupan, 1932: Kuplen. Kupan betyder kuben (som i bikube) og 
er tænkelig et sidestykke til Kopen, løbeno. 728 A. Enten kan nav
net være et sammenligningsnavn på grund av grundens kubeform 
eller hentyde til en ålekube, som fiskere har haft på stedet. Den 
danske oversættel..~ kuplen tyder på, at kupan er opfattet som et 
sammenligningsnavn, da kuppel også betyder rund bjærg- eller 
bakketop (0. D. S.). Grunden er en lille kuplet pulle. 

5,7 m vand på det lægeste. 

987 D. Kronen: (o.) Opmålt av svenskerne 1911, d. søkort 1913: 
Vajan, 1932: Kronen. Det danske navn er det fra g~l tid av 
Dragør fiskerne anvendte og er vist det dialektale krone: top 
som i kronen av et træ (Feilberg) ; grunden er en lille toppet pulle. 
Det færøiske krima: krone betyder høj med en kredsformet top 
(Steensen, pag. 14). 

5,9 m vand på det lægeste. 

988. Trindelen: (2.) Jens Sørensen 1703: Trindelen, 1771: Trin
delen, 1776: Trindelen, 1785: Trindelen, Klint 1804: Trlndeln, D. 
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D. Lods 1843: Trindelen »1000 alen vestfor denne Grunds Syd
ende ligger en meget farlig lille Steenrøse Rothe«, D.D. Lods 1850: 
Trindelen med Rothe, D. D. Lods 1866: Trindelen med Rothe, D. 
D. Lods 1893: Trindelen (men Rothe er strøget). Trinrlel, se syst. 
no. 33, men sammenhold også med den bornholmske Trindelen, 
løbeno. 886. Stenrøsen, som hører til Trindelen, blev sammen med 
denne opmålt 1839 av kommandør H. P. Rothe (1813-1905) med 
kutteren ~faagen (indberetning no. 272 i søkortarkivet), og da den 
ikke var kendt før, blev den opkaldt efter opmåleren, som i for
vejen var opkaldt i Rothes Grund, løbeno. 246, hvilket bl. a. krun 
have medvirket til, at grundens navn blev opgivet. 

989. Lernacken: (g. 1.) 1684:Laret, Je~ .Sørensen 1703: Lær
nakke med Sieløren, 1761: La.ret eller Lernacke, Klint 1804: Ler
nacken med Sjfilor, D. D. Lods 1843: Leernakken »og længere 
inde paa dette Rev ligger et tørt Skiær Skiæløre kaldet«, D. D. 
Lods 1893: Lernacken. Navnet er sammensat med ler (bundens 
beskaffenhed) og nakke, se ,gyst. no. 78, der ikke ofte anvendes, 
jfr. dog Hviding Nakke, løbeno. 11. S. W. pynten av Møen hedder 
også Lernakke, nu bevoxet med krat, men tidligere h,lr lerklint, 
hvorav navnet (Toldopsynsmand Cornelius Skytte, Grønsund pr. 
Stubbekøbing, 1941). 

990. Tufwm,: (2.) Opmålt av svenskerne 1911, d. søkort 1913: 
Tufvan. Alle smågrundene, som opmåltes i 1911 av den svenske 
kommandørkaptajn Reinius, fik de navne, som var i brug blandt 
de svenske og danske fiskere, hvorom opmåleren skaffede sig op
lysninger fra forskellig side (Lods Grothen, Malmø). Navnet her 
svarer til dansk tue, se syst.' no. 34. 

991. Grytet: (g.) Opmålt av svenskerne 1911, d. søkort 1913: 
Grytet. Navnet er ligæom Gryteskar, løbeno. 962, sammensat av 
gryde: sten, grus, se under Gryderne, løbeno. 678, og er således 
et meget gammelt navn, der først i nutiden er optaget i søkortene. 

992. LillegruniJ,: (e. 5.) Jens Sørensen 1690: Lillegrunden, 1785: 
Lillgrund, Klint 1804: Lille Grund, D.D. Lods 1843: Lillegrunden. 
Sailing Directions London 1801 har betegnelsen Little Broad 
Ground (som sætter den i forbindelse med -Bredgrunden, løbeno. 
997) or Eagles-Claw. Ørnekloen er vel et advarende n.avn. John 
Norris 1756: Ea:gles Claw. Efterledet er sammensat med claw 



»clawing: to escape the <langer of shipwreck, which oft.en attends 
so hazardous a situation« (An Universal Dictionary of the Ma
rine, 1769). Admiralitetsbiblioteket i London giver den nautiske 
betydning av verbet to claw: »to beat or turn to windward from 
a lee-shore, so as to be at a sufficient distance from it to avoid 
shipwreck«. Navnet synes således at vidne om, at et skib Eagle 
her i sidste øjeblik har undgået en grundstødning. Det kan være 
H. M. S. Eagle, som blev bygget 17 45 i Harwich, havde 60 · kano
ner, besætning på 420 mand og var på 1130 tons. (Wm. Laird 
Clowes: The Royal Navy 1900, vol. V). 

993. Valken: (o.) Opmålt av svenskerne 1911, d. søkort 1913: 
Valken. Navnet, som vi kender fra hårvalk, betyder en fold på 
noget, en pølle, og er således her havbundsbetegnende. 

994. Vårtan: · (o.) opmålt av svenskerne 1911, d. søkort 1913: 
Vårtan. Navnet, som vi kender fra brystvorte, betyder en rund
agtig, hård .forhøjning (Molbech) og er således her havbunds
betegnende. Vogterholmen n. for Strynø kaldte Jens Sørensen c. 
1690 for V arteholmen. 

995. Knaggeri.: (2.) Opmålt av svenskerne 1911, d. søkort 1913: 
I . 

Knaggen. Knagge betyder knort og bruges om fremspringende, 
tapfortnede stykker, norsk knagge: liten knort eller knut.e (Alf. 
Torp: Nynprsk etymologisk ordbok, Kria. 1919); en sideform til 
knagge er knig'ge, jfr. N. og S. Knigge, løbeno. 815. 6 sm. w. for 
Agger ligger i Nordsøen fiskebankerne Guldknaggen og Sølv
knaggen, hvor efterledene er de samme, mens forledene sigter til 
givtigt hummerfiskeri (Fyrmester H. Wilster, Lodbjerg 1941). 

996. Sporren: (1.) Opmålt av svenskerne 1911, d. søkort 1913: 
Sporren. Sporre svarer til dansk spore (hønsefuglenes) og må an
ses for et særdeles talen:le sammenligningsnavn på en tilvæxt
revle. 

997. Bredgrund: (e. 5.) Jens Sørensen 1697: Bredegrunden, 
1785: Bredgrundet, Klint 1804: Bred Grund, D. D. Lods 1843: 
Bredegrunden, Navnet av grundens brede form, jfr. Bredegrund, 
løbeno. 755. John Chandler: The new Seaman's Guide, London 1812, 
kalder grunden The Brake or Broad Ground. The Brake kunde 
tyde på, at englænderne har brugt et tornekrat i land som »med« 
til at gå klar av grunden. 

998. Ramsan: (1.) Opmålt av svenskerne 1911, d. søkort 1913: 
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Ramsan. Da pullerne ligger i en rad på strimmel. er navnet vel det 
danske remse: strimmel land av forskellig slags, som er beslægtet 
med rimme, se Rimmen, løbeno. 211. 

999. Virago: (c.) 1877: Virago, D.D. Lods, till. 1888: En Sten
grund med 18 Fod V and Viragogrun.den kaldet. »Omkring 1875 
lodsede havnekaptajnen i Limhamn N. P. Frederikson Wilson-Lin.e 
båden Virago ud og tog grunden, hvorved den blev opdaget; siden 
har grunden båret skibets navn.« (Overlods L. Fritz, Malmø, 
1945). »Virago har forekommit i engelska marinen och tydligen 
åven i handelsflottan« (Civilingeniør Axel Hårlin, Stockholm, 
1945). 

1000. Kogrund: (o. 5.) Jens Sørensen 1697: Sougrund, 1761: 
Kogrundet, 1785: Kogrundet, Klint 1803: Kogrund, D. D. Lods 
1843: Kogrunden. Navnet er sammensat med ko, se syst. no. 75, 
der betyder rundagtig, avstumpettop; sml. K~grunden, løbeno 789. 

1001. Hallrevet: (a.1.) Sammensat med vignavnet høl, se syst. 
no. 72. Skibshøl er en vig_ av Mariagerfjord. 

1002. R'!fYl,korna,: (1.) Johs. Mejer 1659: Haffuenøe, 1813: Tåll
ken, D. D. Lods 1843: Tolken. Hele arealet opmålt av svenskerne 
1911, d. søkort 19i3: Rynkorna. Navnet er havbundsbetegnende, 
den lange række av revler er S:?Jlllllenlignet med rynker. Grunden 
ligger mellem W. Haken og Bredgrund, den n.-lige del av den 
lrald•2s endnu av fiskerne for Tållken, men siden 1909 er beteg
nelse Tolken fjernet av kortene (Fisker Carl Larson, Skanør, 
1945). I middelalderen lå een stor og mange små øer langs med 
Falsterbohalvøens w.-kyst, adskilt av »Dybet«, den store ø hed 
»Hoben« (Paul-Erik Hansen: Skaanemarkedet, Søfartsmusæets 
Aarbog 1945 pag. 27), og Rynkorna er formentlig resterne av 
øerne, efter at materialvandringen har ført dem n.e. over. Tolk, 
se syst. no. 41. 

1003. Blockbå<la:n: (o. 2.) Opmålt av svenskerne 1911, d. søkort 
1913: Blockbådan. Sammensat med blok: et fast hele (0. D.S.). 
I samsings,ke stednavne er blok et areal, der er lige så bredt som 
langt, se D. Stedn. no. 1, pag. VI. 

1004. Ensten: (o.) Opmålt av svenskerne 1911, d. søkort 1913: 
Ensten. Det er een stor sten, som en dansk bjærgningsdamper 
kom i berøring med for 30-40 år siden, hvorefter den opmål tes; 
navnet var i forvejen i brug fra gammel tid blaJIJ.dt fiskerne (Fisker 



Carl Larson, Skanør, 1945). Ensten er et fællesnavn, som også fo
rekommer i formerne Enesten, Enkesten og Enkelsten, der alle 
betegner, at stenen ligger ene. Modeer anser dem for at være 
meget gamle og siger om Enesklir (Modeer I, pag. 55), at de 
»horte till dem som namngåvos redan av traktens forsta (bofasta) 
innebyggare«. Navnet svarer til Saltholm Enkesten, der nævnes 
av Jens Sørensen 1697. 

1005. MåkUippen: (o. 2.) Jens Sørensen 1697: M.aageklaperne, 
1720: M.aageklæp, 1761: Måklappen, Klint 1804: MåkUipp, D. D. 
Lods 1843: Måklappen~ Nav.rtet er sammP.nsat med måger og enten 
klap, se syst. no. 19, eller klæp, se syst. no. 20. »Mågerne ruger 
stadig dær i tusindevis« (Fisker Carl Larson, Skanør, 1945). 
Gedda 1694 har udenfor MåkHippen nogle røser, der kaldes Gås
lortarna, og Månssons danske udgave 1735 kalder flakket der
omkring for Svineflakket. Begge disse navne taler om skidden 
tang, som ~ddriver dær; inde på land rejser der sig gærder av 
denne tang omkring haverne. Norie 1840 kalder stedet: Falsterbo 
called The G-ooseberry Reef (Stikkelsbærrevet), hvor erindringen 
Gåslortarne vel slår igennem. 

1006. Falsterborev: (a. 1.) Johs. Mejer 1657: Falsterboe Ryff, 
Jens Sørensen 1697: Falsterbo Ref, D. D. Lods 1843: Falsterbo 
Rev. Falsterho odden, efter hvilken revet er opkaldt, hed i middel
alderen Ugle, odden, se Søfartsmusæets årbog 1945, pag. 27. 

1007. Lycktriiff;• (c.) sv. søkort 1934: Lycktraff, . d. søkort 
1944:Lycktraff. :Formentlig et skibsnavn. 

1008. Viisterflaket: (e. 3.) sv. søkort 1934: Vasterflaket, d. 
søkort 1944: Vaster flaket. Flak, se syst. no. 36. 

1009. Sanilflyttan: (o.) sv. søkort 1934: Sandflyttan, d. søkort 
1944: Sandflyttan. Navnet skyldes materialvandringen, idet san
det stadig flytter sig. 

1010. Afliiggan: (o.) sv. søkort 1934: Avlaggan, d. søkort 1944: 
Aflaggan. Pullen betragtes som en »avlægger«, et barn av Fal
sterborev. 

1011. Hilda Grunil: (c. 5.) D.D. Lods till. 1888: »Er fundet en 
Stengrund med 11 Fod V and, Hilda Grund kaldet«. - »Der ligger 
et vrag paa grunden, som sikkert er opkaldt efter dette« .(Fisker 
Carl Larson, Skanør, 1945). Chefsfartøjet Hilda opmålte Bleking
og Skåne-kysten 1842, Skåne 1843 og igen 1844 (se Herman Rich-
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Landtoning av Falsterbo fra Laurentz Benedichts Søkortet offuer 
Øster- ae Vestersøen 1568. 

ter: Sveriges Sjokarta, 1944), så opkaldelse efter dette opmålings
fartøj kan ikke udelukkes. »Eder fundering om Hildagrund låter 
bestiekande. Det av mig behandlade Experimentsgrun.d visar ju 
att na.mngivning efter sjomlitningsfartyg praktiserats itnnu my-
cket tidigare« (Ingeniør Axel Hlirlin, Stockholm, 1945). u 

1012 .. Stenhagen: (g.) sv. søkort 1934: Stenhogen, d. søkort 
1944: Stenlrøgen. Navnet hentyder til den bunke sten, hvorav 
grunden består. Jfr. Stenhogsbådan, løbeno. 975 samt Stenhøjen, 0 
løbeno. 543. 

1013. Bknheim: (c.) »uppkallet efter en engelsk panserlrryssa
re, som den 18. maj 1896 gjorde dess bekantskap« (Axel, Hlirlin. 
i »Årans Grund och Gretas Klackor«). Dobbeltskruet krydser av . 
lste klasse på 9000 tons, 2 store kanoner, 9 stk. 2' og 10 stk. 6' 
kanoner, kaptajn Edmund S. Poe, »bottom damaged by striking 
wreckage in may 1896, repairs carried out at Chatham« (Navy 
List 1895, Admiralitetsbibliote:ket, London). Blindheim er en 
landsby i Bayern ved Donau; englænderne kalder slaget dær 13. 
august 1704 for the battle of Blenheim, og Marlborough fik som 
tak for sejren et herresæde i gave, Blenheim House i Woodstock, 
Oxfordshire (Lieut. Commander R. N. Eric D. Hobson, Shandon, 
Dombartonshire). Skibsnavnet er avfødt herav. Billede pag. 352. 

1014. Highbury Grund· (c. 5.) D.D. Lods 1888: »Er fundet en 
Pulle med 16 Fod Vand i 28 Fods Dybde, Highbury Grund kaldet«; 
opkaldt efter et engelsk skib. 

1015. Segelskaren: (i. 2.) Johs. Mejer 1657: Seilschered, 1694: 
Segelskar, Jens Sørensen 1720: 1Sæil siæret, Klint 1804: Segelsklir. 
»Segelskliret er fuldt av sæler, det kaldes stadig Sælhundeskæret« 
(Fisker Carl Larson, Skanør, 1945). Navnet har intet med segla, 
at sejle at gøre, men er sammensat med sæl. ligesom Sælstenen 
tidligere stavedes SeJ1stieni (se D. Stedn. no. 1, pag. 45). Den 
omtydning til Segelsklir, som har fundet sted, står muligvis i for
bindelse med smitte fra andre stednavne på segel-. »Namnet fin
nes liven på andra stlillen såsom Nyland (Finland) och Koster-



fjorden. Om betydelsen av detta segel- i skarnamnen, se t. ex. 
Jacob Jacobsen: Shetlandsøernes Stednavne: »Ordet sejl anven
des om klippepartier betegn.ende disses form, f. ex. »de sigl (segl) 
o' Swarister« (oldn. segl, norsk sejl, norske stednavne om fjælde 
og skær), angliseret i »de sails o' Balta«, hvidlige klippepartier 
på mørkere klippebaggrund.« I Norske gårdnavne, udgivet av 0. 
Rygh bd. 18 1924, pag. 72, sages: »'Segel« betecknar, att det i ett 
fjall ar ett område eller en yta med ljus bergart, vilket har givet 
anledning till jamforelsen med ett segel« (Phil.dr. Herman Rich
ter, Lund, 1945). 

1016. Blinde Segelskar: (e. 2.) 1684:: Blinde Segelskar, Klint 
1804: Blinde Segelskar. Se under Segelskar foran; blin::le betyder 
usynlige, jfr. Blinde Badstue, løbeno. 529, Blinde Røn, løbeno. 99, 
og Blinde Lo ved Tat._ 
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25. Tyske grunde, forhen danske 
Grunde ved de tidligere hertugdømmers kyst i Østersøen 

1017. Schonhagener Grund: (a. 5.) 1828: Nordhagen, Bøcher 
1840: Schønhaven Steenrev, 1848: Nordhagen, 1860: Nordhagen. 
Det nu brugelige tyske navn efter Schonhagen Slot. 

1018. Schleisand: (a. 4.) D. D. Lods 1843: Slisand, 1850: Sli
sand. Navn efter floden Sli, hvis navn er beslægtet med oldn. sly: 
slimede vandplanter, se D. Stedn. no. 5, pag. 59. 

1019. Mittelgrund: (e. 5.) Bøcher 1840: Middelgrun4en, D. D. 
Lods 1843: Middelflakket, 1850: Middelflakket. Navnet fortysket. 
Forledet sigter til, at grunden ligger midt i rundingen av Ekern
førde Fjord. 

1020. Stollergrund: (o. 5.) Hjorth 1814: Stoller-Grund, 1828: 
Stollergrund, D. D. Lods 1843: Stollegrunden, 1850: iStoller
grunden. }..låske sammensat med et ældre stål eller stole; stål, se 
syst. iilO. 84. 

1021. Gabels Flak: (b. 3.) Udfor Bi.ilkhoved. D. D. Lods 1850: 
Gabels Flak, D. D. Lods 1866: Gabels Flak. Holberg 1777: »Ved 
Biilk Hoved tilfægtede den danske Viceadmiral Kristian Karl von 
Gabel den 24. April .Aar 1715 med sin Esqvadre af 8 Orlogsskibe 
og 2 Fregatter en anselig Seier over den svenske Schoutbynacht 
Grev Wachtmeister, da den hele svenske Esqvadre af 6 Orlogs
skibe og 2 Fregatter blev erobret«. Det er denne træfning, hvor 
de svenske skibe efter slaget måtte sættes på land ved Bi.ilk, hvor 
3 linieskibe og 2 fregatter blev erobret, mens det sidste Hnieskib 
blev ødelagt, som er blevet mindet i navnet, hvori Schoutbynacht 
K. K. Gabel (1679-1748) er blevet opkaldt. Se billedet pag. 392. 

1022. Kolberger Heide: (o.) Landgrund.en e. for Kielerfjord. 
' 
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Chr. Mølsteds maleri av træfningen 13. april 1115, ht,or den danske eskadre 
under GABEL tvang den svenske Greve Karl Hans Wachtmeister til at 
sætte sine skibe på grund. (Tilhører konsitl Stellan Banck, Halsingborg). 

Hjorth 1814: »det flade Forland, som kaldes Colberger Heide«, 
1828: Colberger Heide, D.D. Lods 1843: Colberger Heide, »et sær
egent Navn, der fordum gaves hele Strækningen imellem Femern 
og Kielerfjord, hvis Kyst er aldeles blottet for Havne« (pa;g. 260), 
1850: Land.flak fra Colberger Heide. Foruden kyststrækningen 
har også farvandet udenfor været kaldt Kolberger Heide (Slaget 
på Kolberger Heide), som endelig er endt med at blive navnet på 
grunden. 

1023. Eitzgrund: (5.) I n. e. del av Howacht bugt. Oplysnin
ger fattes. 

1024. Flugge Sand: (a. 4.) Jens Sørensen 1703: Flilg Flag, 
Sommer 1836: Fliigge Sand med Krum Stjert og Hohen Grund, 
D. D. Lods 1843: »indenfor Fliigge de høje Grunde Krumstiert 
og Hohen Grund«, D. D. Lods 1866: Fluggesand. Navn av halv
øen Fliigge. Krum Stjert av revets krumme form, stjert, se syst. 
no. 10. Hohen Grund har navn av sin højde fra havbunden. 

1025. Puttgarden Rev: (a.1.) Jens Sørensen 1703: Wæncken
dørper Reev, Lous 1773: Wankendorf Rev, 1806: Pytgaarderrevet, 
1828: Putgardens Rev, D. D. Lods 1843: Putgardens Rev. Navn 
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av landsbye:n Puttgarden. Hydrographical Office 1814: Sybille 
Reef (den w'.-ligste del av revet). Navnet er sammensat med 
H. M. S. Sybille, som 1794 . blev erobret fra franskmændene, det 
var på 1091 tons, armeret med 22 kanoner og havde 300 mands 
besætning (Admiralitetsbiblioteket, London) og var under kaper
krigen »ordered to occupy the passage of the Great Belt« (Wm. 
Laird Clowes: The Royal Navy 1900, vol. V). 

1026. Presener Grund: (a. 5.) Femern. D. D. Lods 1843: I Pre
sen Bugt g9(1 ,Anlrerplads, D. D. Lods till. 1877: Presen Grund. 
Navn av landsbyen Presen. 

1027. Staberhuk Rev: (a.1.) Femern. Jens Sørenser.. 1703: 
Stabens Rev, D. D. Lods 1843; Staberhuk Rev »højst ubetydeligt, 
men består af i:;tore · Steen«. Navn av Staberhuk i land. 

1028. Griiner,Grund: (h. 5.) e. for Femern Bælt. Jens Sørensen 
1695: Grønne Wal, 1806: Grønnevolden, Sommer 1836: Grønvold, 
Knudsen 1842: Grønvøllen, D. D. Lods 1843: Grønne Vald, »Bun
den Slik med Tang«, 1850; Grønne Vold. Grundens danske navn 
er Grønneval (eller-vold), hvor forledet skyldes, at grunden er 
begroet med grøn tang, efterledet er det samme som i Valle
grunden, løbeno. 776. Sml. Grønvold Grund, løbeno. 782. 
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1029. Sagas Banke: (c. 6.) s.w. for Staberhuk. D.D. Lods 1850: 
Sagas Flak, D. D. Lods 1866: Sagas Flak. I Juli 1849 lå barken 
Saga (12 18-pundige kan:oner) her sammen med briggen Ørnen 
og 4 kanonbåde på blokade. Femern blev taget 17. juli. Barkens 
chef var kaptajnløjtnant P. V. Fensborg. Skibet stak 14 fod 3 tom. 
og kunde således flyde på grunden. Grunden er opkaldt efter 
barken (Kay Larsen, 1941). 

1030. Valkyrien Grund: (c. 5.) i Lybeker Bugt. 1724: Borkona
bel Rif, D.D. Lods 1850: Valkyriens Knob, D.D. Lods 1866: Val
kyriens Knob. I 1849 havde korvetten Valkyrien station i bug
ten med ankerplads nær ved grunden. Korvetten, der havde 20 
18-pundige ,kanoner, var til stor gene for Neustadtskibene. Chefen 
var kaptajn C. L. Prøsilius. Korvetten stak 14 fod og 8 tom. og 
kunde så.ledes · flyde på grunden. Grunden er opkaldt efter kor
vetten (Kay Larsen, 1941) .. Om det ældste navn har intet kunnet 
oplyses .. :Knob, se syst. no. 22. · 

1031. Lieps: (o.) Månsson 1735: Lipsen »som er en ~den Græs
holm«, 1806: Lipsen, 1828: Lipsen (endnu ø), D.D. Lods 1843: 
Fra Tarnewitzpynten udskyjer i Halvmaane en høi Sandgrund 
Lipsen, D. D. Lods 1850. Lipsen. Grundens navn er det gamle 
ønavn, om hvis betydning der ikke har kunnet oplyses noget. 

1032. Hannibal: (c.) Midt i Wismarbugt. Månsson 1644: Hani
ball »ett Sandrif om siu foot watn«, Gedda 1694: Hanibal, 1724: 
Hamnbal, 1806: Hanibald Grunden, D. D. Lods 1843: Hannibal. 
»Namnet på Hannibalgrundet kan enligt min mening ej forstås, 
om man ej i forsta ledet ansatter ett efter den kanda ffiltherren 
i det gamla Karthago uppkallat skeppsnamn« (Modeer II, pag. 61). 
I den forbindelse bør nævnes, at der endnu i skibslisten over dan
ske orlogsfartøjer fra 1650 findes en Hannibal med 60 porte, 
44 kanorier og 280 mand. (Barfoed: Vor Flaades Fortid og Nutid, 
pag. 124). »Orlogsskibet »Hannibal« fra Christian IVs tid kan ikke 
have givet navn til grunden 1644, da skibet først blev sat i byg-, 
ning 1645. Grunden er snarere opkaldt efter orlogsskibet Hanni
bal, der nævnes som nyt 1566, da det indgik som undera:imiralskib 
i den forenede dansk-lybske flå.de, som sikkert har opereret i dette 
farvan:1. Dette Hannibal, som kommanderedes av underadmiral 
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Det store skibbrud under Gotland 1fi66, hvor orlogsskibet »Hannibal« forluite. »Hannibal« er paa stikket 
betegnet. med et 4-tal. (Billedet lånt av or'logskaptajn P. Holck). 



Jens Trudsøn Ulfstand, gik tabt samme år ved det store flådeforlis 
under Gotlan:l nattoo. mellem 28. og 29. juli 1566« (Orlogsi{aptajn 
P. Holck, 1945). 

1033. Trollegrund: (b. 5.) N. for Buk pynt. D. D. Lods 1843: 
Trolles Grund, D. D. Lods 1850: Trolles Grund, 1866: Trolles 
Grund. Admiral Herluf Trolle (1516-65) mødte 4. juni 1565 den 
svenske admiral Klaes Horn med en overlegen svensk flåå.e i far
vandet udenfor, og dette er årsagen til, at Zahrtmann i 1843 op
kaldte grunden efter admiralen. 

Ved Vesterhavet 

1034. Soltsand: (o. 4.) 1801: Soltsand, 1837: Soltsan<i, D. D. 
Lods 1843: Soltsand, D. D. Lods '1866: Saltsand, »en høi Løbesands 
Grund« ud for Ostindiefarerhuk på Sild. Det er det fine løbesand 
på grunden, der har årsaget navnet; sandet er så fint, at det løber 
lige gennem et sold. Stavemåden påvirket av tysk. 

1035. Barlingsand: (a. 4.) Wittemak 1640: Barlingsand, Johs. 
Mejer 1652: Berling Sand, 1681: Berlingsant, D. D. Loos 1843: 
Barlingsand. Navn efter forsvunden by Berlum, se Johs. Mejers 
kort. 

1036. Hunningen: (i.) Johs. Mejer 1652: die Rundt, 1681: De 
Hondt, 1693: Hondt, Jens Sørensen 1695: Honnikesand, 1801: 
Hi.inning, 1811: Hunning, 1837: Flakket Hesten, 1841: HlL.'1ningen, 
s.-enden Hesten, D. D. Lods 1843: Hunningen. Sandsynligheden 
taler for, at navnet er det. samme S-Om sælhund, der vist også 
indgår i Hundehagen ved Æbeltoft og i Hundested, se D. Stedn. 
no. 2, pag. 96. Den største av de slesvigske østersbanker Hiintje 
lå her på Hunden (se Tidsskrift for Fiskeri 1871, pag. 203), og 
muligt har dette frisiske diminutiv smittet av på hele grunden, 
så dens navn er blevet Hunningen, den lille hund. Man kan næppe 
bortse fra, at der kan være anden forklaring på navnet, idet P. 
N. Petersen i »Fiskeplatser vid Vallda och Onsala« i N.a.mn och 
Byg:l 1936, pag. 232, skriver: »Studerer man Hellquist: Svenska 
Sjonamn, kan man knappast viirje sig for misstanken, at vissa dar 
anforde med hund- sammansatte namn iiro att betrakta som for
klenanda«, i den forbindelse nævnes Hunden »ett svart, li:et skar« 
og Hundskar »helt litet«. Hest, se Hestehage løbeno. 135 samt ar-
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tiklen »Et Par Søkortstudier« i Handels- og Søfartsmusæets år
bog 1946. 

1037. Leghørn: (o.) Johs. Mejer 1652: Lægghorn, 1841: Leg
hørn, D. D. Lods 1843: Legho:rn., D. D. Lods 1866: Leghørn. Skau
trup vil i Sønderjydsk Aarbog 1939, pag. 246, foreslå, at navnet 
ligesom Læggen er sammensat med læg på ben. Da grunden imid
lertid er tør ved lavvande, er det vel naturligere at tolke læg 
som lav, hvilket er nautisk sprogbrug. Se iøvrigt Læggen, 
løbeno. 22. 

1038 .. Westbrænding: (o.) 1801: Westbrandung, 1811: West
brandung, 1837: Vestbrændingen, D. D. Lods 1843: Westbran
dung, D. D. Lods 1866: Vestbrænding. W.-ligst beliggende udfor 
Amrum er grundens navn at tolke som brændingen av søen ude 
i vest. 

1039. Amrum Ba:nke: (a. 6.) Landløs grund. 1681: De Bank 
van Ameren, 1801: Amrummer Banck, 1815: Amrum-Banke, D. 
D. Lods 1843: Amrum Banke, D. D. Lods 1866: Amrom Banke. 
Navn av øen Amrum. 

1040. Theeknoben: (k: 2.) 1837: Theknoben, D. D. Lods 1843: 
Theeknobe::i. Forledet sønderjydsk teeg: møg, græs og anden uren
hed, som havet skyller op (Molbech Dialect), sml. frisisk teek: 
søgræs, tang. Navnet er således Teegknoben. Knob, se syst. no. 22. 

1041. Nordre Knob: (e. 2.) 1837: Nordre Knob, D. D. Lods 
1843: Nordre Knob. Knob, se syst. no. 22. 

1042. Hørniim Sand: (a. 4.) 1801: Hornum Sand, 1815: Hor
num Sand, 1837: Hørnum Sand, D. D. Lods 1843: Hørnum Sand. 

1043. Føhringer Skulder: (a. l.) 1801: Fohrderschulter, 1805: 0 
Førder Skulder, D. D. Lods 1843: Føhrin:ger Skulder. Skulder er 
her et sammenligningsnavn, som grundens form har givet anled-
ning til. Skulder kaldes også sværdets overgang fra blad til skæfte. 

1044. Kniep Sand: (4.) Jens Sørensen 1695: Knip Sand, 1801: 
Knipsand, 1815: Knip, 1837: en Sandbanke kaldet Kniep, D. D. 
Lods 1843: Kniep Sand »landfast med Amrums sydvesthuk«. For
ledet er muligvis knibe: en andefugl, jfr. svensk knipa: hvinand, 
som formentlig har holdt til her i større antal, men snarere det 
plattyske Kniep, dansk knibe: snævring, se D. Stedn. no. 5, pag. 
10, under Knip Made, da grunden tidligere har været skilt fra 
hukken ved et snævert løb. 
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1045. H elmann: ( o.) ved n. e. hukken av Amrum. 1837: Helman, 
D. D. Lods 1843: Helmenn. Da der er læ for brændi%en bag 
grunden, er det muligt, at navnet er substantivet helme: stands
ning, ophold av h. t. vejret, jfr. sv. dialekts helma: hindre, tage av 
(0. D. S.). 

1046. Heverlcnob: (o. 2.) med Heverknobs Vestbrænding. 1837: 
Heverknob og Hever Vestbrændingen, D. D. Lods 1843: Hever
knob. Forledet sammensat av navnet på løbet Heveren, der er 
dannet av frisisk heve: aufbewahren, zu Sicherheit bringen, davon 
Haven, Hafen (Outzen). Knob, se syst. no 22. 

1047. Oapita,i,ns Knobim: (b. 2.) 1837: Capitainsknoben, D. D. 
Lods 1843: Capitains Knoben. At forledet er skibsfører, er sik
kert nok, men årsagen er uoplyst. 

1048. Jungbo Knob: (o. 2.) 1801: Burren oder Jung Nahmen, 
1805: Barren eller.J-ung.namen, 1815: Jungnamen, 1837: Jungbohs
knob, D. D .. Lods 1843: Jungbo Knob. Knob, se syst. no. 22. Det 
jyd:ske jung: hængesæk, se D. Stedn. no. 2, pag. 87, indgår må
ske i navnet. Det vilde i så fald være et sidestykke til Quage
grunden, løbeno. 1056. 

1049. Seesand: (4.) 1801: See Sand-griinde, 1815: Sæ-Sand, 
1837: Fra S. 0. Pynten af Amrum strækker et Rev ud kaldet 
Seesand Stierten, D. D. Lods 1843: Seesand med Seesand:s Stiert. 
Navnet er vel sammensat med see: hav. Stjert, se syst. no. 10. 

1050. Bocksand: (n. 4.) 1801: Baacksand, 1837: Backsand, D. 
D. Lods 1843: Bocksand. Forledet er det ældre danske båke: 
sømærke, altså Baakesand, sikkert efter båker på grunden. 

1051. Tuschgrundene: (o. 5). 1801: Tusch-Grunie, 1805: Tusch
grundene, 1837: Tusch Grundene, den n.-lige og den s.-lige, D. D. 
Lods 1843: Tuschgrundooe. Oplysninger fattes. Se Tudsehage, lø
beno. 728. 

1052. Junge Jap: (e.) Ved Hallingen Norderoog. 1801: Junge 
Jap, 1805: Unge Japp, D. D. Lods 1843: Junge Jap. M'Jdstykket 
er »Gamle Jap«, en grund hage med 4 fod vand, i 1837 kaldet Alte 
Jap. I Glade. Jap, se pag. 176, er Jap en forvanskning av et ældre 
diep: dyb. 

1053. Marschnak: (a. 1.) 1801: Marschnak, 1805: Marslrn.ak, 
1837: Marschnack, D. D. Lods 1843: Marschnack. Grunden går 
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ud fra Nordermarseh, hvorav forledet; efterledet nakke, se Hvi
ding Nakke, løben. 11. 

1054. Knobøn: (2.) Fra s. e. pynten av Amrum. 1837: Knoben, 
D. D. Lods 1843: Knoben, se syst. no. 22. 

1055. Engelsand Fl,ak: (3.) 1801: Engelsche Sand, 1805: En
gelske Sand, 1837: Engel.sand, D. D. Lods 1843: Flakket fra Engel
sand. Navnet har således intet med engel at gøre, men er sam-. . . 

mensat med engelsk, vel fordi en engelsk båd er strandet dær. 

1056. Quagegrunden: (o. 5.) 1631: De Qua.de, Johs. Mejer 1650: 
Quage, 1662: De Quage, 1693: Quage, 1801: Quage, 1805: Qua:ge. 
1815: Quags Grund, D. D. Lods 1843: Inderquagegrunden, Yder~ 
quagen. Forledet quage betyder hængedynd (Molbech Dialect), 
hvorfor navnet er havbundsbetegn.ende. 

1057. Oxensand: (i. 4.) D. D. Lods 1843: Oxensand. Navnet har 
forbindelse med udskibningen av øxne, se Øxen Lo, pag. 173. 

1058. Robbe$0,nd: (i. 4.) 1801: Robbesand, 1805: Robbesand, 
D. D. Lods 1843: Robbesand. Tysk robbe: sælhund indgår som 
forled, hvilket formentlig skyldes sælers tilhold på stedet. Se D. 
Stedn. no. 5, pag. 20. · 
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2 6. English Summary 

Up to the publication of thls work philologists and antiquarians 
seem to have paid but little attention to the history of the names, 
often curious and puzzling, borne by off-lying grounds and shoals 
in the Danish waters. The difficulty of explaining the names of 
many shoa]s and grounds provokes comments, but this book is 
the first systematical attempt at explanation made, which shoultl 
kindly be borne in mind by .reviewers. 

The most important sources of information available for the 
coast nomenclature in this country are as far as the middleage 
fa concerned the Dutch maps and sailing directions. It should 
however be · re:inembered that these Dutchmen set themselves to 
map the fairways available for oversea traders only and not the 
creeks and swashways which could be used by . fishermen and 
petty coasters and moreowr they had to depend largely upon 
hearsay and consequently the names they stat.ed in their maps 
look rather mutilated. 

In 1689, Jens Sørensen was appointed director of the hydro
graphical office of the Danish admirality with the. task to draw 
charts of the Danish waters generally. He fulfilled this charge to 
the king's satisfaction a,nd his charts look surprisingly modem 
because they show the coastline almost as we now know it. From 
the royal· appointment he held, Jens Sørensen was in a position to 
draw for information upon everyone from the Danish TrinityHouse 
officials downwards to the local fishermen and coasters and we 
may certainly accept his maps as the most accurate which could 
at that time be produced. The author is declined to consider the 
names, which Jens Sørensen stated, in accordance with the local 
pronunciation, which no doubt reflected very ol:l usage. Jens 
Sørensen's result can hardly be overstimated in connection with 
the explaining of the names. 
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The names within the coast nomenclature fall in Denm-ark just 
as in Great Britain into two chief groups: first the genetic terms 
for shoals, channels and the like and secondly particular names. 
Of the first group some are found all round the coast and others 
curiously l:mited (f. inst. Knigge: knowl, only in Seelanrlian 
nrunes). Of wide use are such words as horse, patch and shelf and 
of course the obvious terms like rif, shoal, sand, head, odde, 
tange etc. 

We have several descriptive words from the Old Norse f. inst. 
Gryd.enæs (Grotnes, stony ness), tange and odde (Old Norse tangi 
and oddi), but most of the elder names are from the middle age, 
when British and Dutch seafaring dominated round the Scaw to 
reach the famous herring markets at Skanør and Falsterbo. From 
this era we have lots of 'wandering names' imported to these 
shores from foreign latitudes, and vessels wrecked in clir waters 
have been :!lamed up, a mariner of proceeding which has been 
followed up to our days. 

It goes without saying that Danish fishermen to a very large 
extent have named grounds and shoals. From ancient time they 
used to set their lines in a given straight course indicated by 
»meiths« or marks on the land (»meith« and Danish »med« are 
exa:ctly the same word) and these fishing places were known by 
names, sometimes that of the discoverer - just like the Shetlandic 
»Maans Reith«, »Tammes Grund«, »Tirvils Seat« etc., vide R. 
Stuart Bruce: »Shetlandic Fish Hooks« in Mariner's Mirror 1921 
- but frequently they were distinguished by names having refe
rence to these landmarks and in other cases names were indi
cative pf th~ kind of bottom. This is exactly what happened in 
Great Brita.in as well. The landmarks were churches, mills, castles 
and even trees on the lands as f. inst. Cork Sand near Harwich 
is derived from a group of cork trees on a ness near by (vide H. 
Muir Event: »Sands, Gats and. Swashways between Harwich and 
the Nore« in Mariner's Mirror, 1930). 

It will suffice to refer to the summary of introduction in vol. I. 
Nothing in the investigations in connection with vol. II has altered 
the impression that the principles of Danish coast nomenclature 
are the sarrie as in British. 

It is by far all the names which have beein dealt with satisfac
torily in these volumes; there are still doubts and outstanding 
problems, which our philologists should settle ere long. 
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2 7. Register over grunde 
(Tallene angiver løbeno.). 

Aalehoved Flak 601 
Aalehus Røn 5312 
Aalerevet 511 
Aa.rø -Sand 620 
Aasen 342 
Adams Knob 163 
Adlers Grund 909 og .pag. 432 
Aflazidshage 476 
Aflii.ggan 1010 
Aga.memnongrunden 403 
Agernæs Flak 331 
Agersø Flak :568 
Albatros 345 
Albue Flak 5.77 

.Al'buen (Sejrø S. :ill. Rev) 340 
Albue Triller 576 
Alholm Rev 363 
Als R>ev 22'1 
A'lssten 630 
Alstrup Rev 700 
Amrum Banke 1039 
Amtoft Rev 87 
Anholt Ill. w. Rev 175 
Anholt Ø.sterrev 171 
Anslet G.l'lllld 614-
Argusgrund 791 
Amager Rev 899 
Arnkilsgrund 649 
ABchehougs Fiak 313 
Ashoved F1ak 327 
Askegrund 969 
Askær Odde 74 og pag. 425 
Askø Kirkegrund 759 
Asnæs n. w. Flak- 504 
As.næs Rev .505 
A=æe Rev 604 

Assels Hage 103 
Avdebo Hage 384 
Avernakke Hage 768 
Avernakø Trille 677 
Avesand 359 
Avnø Røn 741 
Badstue, Blinde 529 
Badstue Rev 528 
Bagergrund 713 
Bagerovnen 3.53 
Bag:erovnen 375 
Bagerovnen 887 
Bakkebrædt 908 
Bakkegrund 907 og pag. 432 
Bakken 62 
Baller Hage 1276 
Ballie Sand 57 
Bardenfleths ~nd 621 
Barlingsand 1035 
Barren ved Udbyhøj 232 
Barsø Grund 635 
Bassesten 4 70 
Bastholm Hage 610 
Bavnehøjgrund 452 
Bekkasinklap 477 
Ben 83 
Bergs-Ref 952 
Bernsten Flak 867 
Berre Knold 153 
Beæe-r Rev '275 
Billes Grunde 716 og pag. 431 
Bisserup Hage 739 
Bjarkes Grund 264 
Bjelkes Flak 871 
Bjørnegrund 574 
Bjørn.en 496 
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Bjørnsknude Flak 329 
Bjørnsknude Rev 328 
Bjørnøholms Flak 679 
Bla.a.sand ·2 
Bla:k (Mols) 248 og pag. 428 
Bla.k (Roskildefjord) 4126 
Bla:k (Bornholm) 898 og pag. 

432 
Blenheim 1013 
Blinderøn 99 
Blinde Segelskii.r 1016 
Blisbratten 902 

Blockbådan 1003 
Blokhusgrund 459 
Bocksand 1050 
Boels Plade 1226 
Boels Rev 225 og pag. 428 
Bogø Flak. 606 A . 
Bogø Landgrund 832 
Bo!lerderne 7 
Bol!skii.ren 935 
Bo.lsax 263 og pag. 429 
Borfeld 148 
Borrehoved Rev 367 
Bosserne 288 og pag. 429 
Bragerne 59 
The Brake 997 
Bredegrund 75'5 
Bredegrund 737 
Bredemads Hage 831 
Bredgrund 653 og pag. 431 

Bredgrund 856 
Bredgrund 997 

Bredø 816 
Bregnedals Hage 117 og pag. 

425 
Brem.er:h..a,ge 690 
Briseis Flak 257 og pag. 429 

Brodden 495 
Broen (Store Bælt) 565 
Broens Rev 896 
Brune Rev 1207 
Brunsnæs Flak 660 
Brynen 4-61 
Bræmsen ·591 
Brændevinshage 161 og pag. 

426 
BI"0de Grund 638 

Bukholm 911 
Bunken 596 
Bunkerne 596 
Bu.sserev 206 
Bøchers Banke 441 og .pag. 430 
Bøchers Grund 872 
Bøjes Banke 39 
Bølørehiage 78 
Borup Sand 594 
CampbeUs Flak 261 A og pag. 

429 
Cancer 49 og pag. 425 
Capitains Knoben 1017 
Christen Thomsens Rev 198 
Christiansholm 910 
Dalsgaard:s Grund 662 
Danneskjold 869 A 
Darrehøj Flak 785 
Davids Banke 892 og pag. 432 

Deget 199 
Diebratten 902 
Diernisse Grund 686 
Disken 460 og pag. 431 
Djævlebo 281 og pa:g. 429 
Djævlens Horn 46 
Doggei-banken 56 
Domsteensrev 977 
Dover Møllegrund 106 
Dra.gbanke 130 
Dragør· Bro 484 

Dragør Sandrev 4'75 
Dronningedy.szen 377 
DronningeskamJen 870 
Dronning Maries Puller 541 
Drættegrund 591 
Durha,gen 2120 
Dvalegrunde 212 og pa:g. 426 
Dynen (Dynd) 133 
Dynen 547 
Dynen 598 
Dynerne 900 
Dyngby Flak 314 
Dyrefod Flak 736 
Dyrnæs Hage 402 
Døde Anders 190 
Døde Jord 419 
Dødmanden 700 
Dorjeskår 930 



Eagles Claw 992 
Egelykke Rev 562 
Egern.ark Grund 293 
Egenæ.s Hage 382 
Egh,olm Flak 567 
Egholm Flak 717 
Egholm Hage 134 
Eltzgrund 1026 
Ejerslev Næse 86 
Ejerslev Røn 100 
Elefantgrund 516 
E.-lige Puller 540 
Ellekilde Hage 4!57 
Emstenen 64 
Enelev Rev 405 
Eneglsand Fla:k 1055 
Engelskma:ndsbanke 140 

En.sten 1004 
Enø w. Flak 740 
Espens · Grund 397 
Evenakke 137 
Falk.enberg Mellanrof 955 

Falske Bolsax 1264 
F.alsterborev 1006 
Fanø Sandende 36 
Farø Jord 807 

. Fedhage 874 
Fedt.stakken 5:56 
Feggerøn 85 
F~jø Kirkegrund 767 
Fejø Sletterev 766 
Fejø Staalgrund 77'2 
Fellen 128 
Felskov Rev 873 
Femø Sletterev 781 
Fdrken 924 
Fiskersand 656 
Fjellerup Fl.ak 236 
Fjordgrund-en 66 

Fjii.rskiiren 936 
Fjæsing Rev 137 
Fladen 4412 
FlaJ;tgrund 636 
Flakstjært.en 13 
Fleget 924 
Flejmose Sand 654 
F'lensboi:g Grund 286 og pag. 

429 

Flensgrund 421 og pag. 430 
Flessingen 599 
Flintegrund 719 
Flintho:rne Rev 797 
Fliigge Sand 1024 
Flyndergrund 66 
Flyndergrund 166 
Flyndergrund 800 
Flyndersand 743 og pag. 432 

Flii.die Rev 987 
Flækøjet 602 
Flænget 4121 
Flæskegrund 833 
Flæskehasen 921 
Flæskerevet 455 
Flæ.skholm Flak 693 
F'ogsand 592 
Forklædet 372 
Fovr1eld 32 
Frederiksholm 911 og pa,g. 433 

Friissten 150 
Fugleskærene 914 
Fuglholm Flak 104 
Fuglsand 23 
Fynskehove-cl Rev 336 
"Fyrbanken 446 
Fænø Tange 598 
Færon 159 
Føhringer Skulder 1043 
Fønsskov Rev 600 
Gaasegrunden 900 
Gaaseholmen 66 
Ga.asesand 834 
Gåslortarna 1005 
Gabels Flak 102•1 
Gaddebåda bådan 963 

Gaia Rev 675 
Galehage 1·22 
Galgerevet 19 
Gammel Røn 682 
Gartner-puller 515 
Gedser Lan.drev 848 
Gedser Rev 84 7 
Gehrhagen 598 
Gerr.ild F1lak 239 
Getterev 982 
Gilleleje Flak 449 
Gisseløre Sand 507 
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Gjøl Hage 131 
Glorieux 483 
Gooseberry Reel' 1005 
Gråen 984 og pag. 433 
Graadyb Barre 43 
Graahage 392 
Gralen 820 

Grisen 40 
Grollegrund 978 
Groves Flak 443 
Grunda-Bå<la 946 
Grundeshage 394 

Gryderne 678 
Grilner Grund 1028 
Gryteskii.r 962 
Grytet 991 
Græsholm 609 
Græsholm 91J2 
Grønneodde 703 
Grønnerevle 351 
Grønvold Grund 782 
Gu<lnæs Hage 107 

.Gul.stav Flak 841 
Gunnarsand 642 · 
Gustav af Klint 498 
Gyldenløves Flak 881 
Gælle.grund •537 
Gøjerev 378 
Haar, N.- og S.- 432 
Haaresten 89.9 
Ha.dderev 900 
Halen 112'2 
Halmtyvene 428 
Hals Baxre 223 og pag. 428 

Hals. Hage 439 
Ha.l.sskov Rev 524 
Halvmaanen 648 
Halvvejsgrunden 172 
Hammerhage 413 
Hainni:llal 10~2 
Hanrevle 362 
Hans Christians Grund 809 
Hans Madsens G'rund 657 
Harejord 784 
Harken 434 og pag. 430 
Harken 858 
Hasen 923 
Rastens Grund 258 og pag. 429 

Hatten 406 
Hatter Barn 262 og pag. 429 

Hatterrev 268 
Havgrund 544 
Havknude Flak ,245 
Havnegrund 753 
Havnsø Nakke 830 
liaJV!ll.SØ S,t.engrund 8219 
Havregrunden 61 
Havrehesten 792 
Havrevlen 58 
Helleholms Flak 730 
Helletofte Sand 563 
Helrnll.lUl. 1045 
Helnæshoved Flak 624 
Helts Banke 658 
Herringen 798 
Herta, N.- og S.- 949 
Herthas Flak 182 
Hesbjærg Grund 306 
Hesselø Rev 177 og pag. 426 
Hestegrun,d, 726 
Hesteha,ge 13·5 
Hesten 407 
Hesten 1036 
Hesterevet (Ny Tolk) 835 
Hestesk.'Oen 630 
Hesteskoen 875 
Heverknob 1046 
HeverknobsVestbrænding 1046 
Hevring Flak ;235 
Highbury Grund 1014 
Hil<la. Grund 1011 
Hirsholrn 186 og pag. 426 
Hirsholmene 183 
Hirtshals Flak 63 
Hitt:arpsrev 980 
Hjelken 819 
Hjellen 200 
Hjortemosegrund 773 
Hjulsand 777 
Hjælm Banke 251 
Hohen Grund 1024 
Hollændergrund 750 og pag. 

432 
Hollændergrund 880 
Hollænderring 918 
Hollændersten 617 
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Holmefladen 198 og pag. 426 
Holmeflak 08 
Holmegrund 882 
Holmehavn Rev 195 
Hiolmeknigge 815 
Holmen 591 
Holmesten 249 
Holmetange Hage 88 
Holm~tunge 481 
Holst Banke 637 
Hornmandsjord 10 
Hornfiskerøn 15'5 
Horns Rev 46 og pag. 424 
Horse Hage ·4117 
Horspanden 114 
Hov Røn 318 
Hiov !$and 558 
HoVvig Sand 723 
Hummerbaklæn 132 
Hunningen 1036 
Hvedel). 425 
Hvide Grund 336 
Hvidegrund 545 
Hvidegrund 581 
Hvidegrunds Flak 675 
Hvide Hage 818 

. Hvide Mæhrn 903 og pag. 432 
Hvideodde Rev 887 
Hvidesten.shage 76 
Hvidest-ensrev 188 
Hviding Nakke 11 
Hvinegrund 725 
Hvæssestensgrund 76 
Hæld!!, østre og vestre 460 
Hældegrunden 846 
Hii.tteberget 9?'9 
Høffen Grund 724 
Høgebur 915 
Højbratter 902 og pag. 432 
Højen 684 
Hollrevet 1001 
Hønsehalsen 371 
Hørnum Sand 1042 
lhegrunden 57 4 
Iholm Flak 697 
Iholm Tunge 698 
Iholm Vesterrøn 696 
Independence 485 

Inderrevet 347 
In.derrøn 69 
Indre Knud 18 
Isergrund 182 
!snakke Grund 839 
Issehoved Flak 27·1 
Issehoved Rev 270 
Jegind Ta;p 77 
Jens Klemmensens Revle 21 
Jergs Banke 37 
Jernhatten 4'36 
Jessens Grund 247 
Johnshøj Q2 

Johns Knold 1512· 
Jomfruring .922 
Jonas Grund 4,1,2 
Jonsgrund 865 
Jorden 404 
Jordsands Flak 1 
Josby Rumpe 84 
Juelsgrund 493 
Jungbo Knob 1048 
Junge Jap 1052 
Jungnii.sbådan 972 
Jydegrund 395 
Jydske Rev 55 og pag. 425 
Kaages Øre Boer 277 
K.aasegrund 891 
Kaas Sand 79 
Kadetbamke 844 
Kajydens Klæpen 512 
Kalckgrund 24-'2 
Kal:k Grund 422 
Kalk!5rund 494 
Kalkgrund '500 
Kalkgrund 656 
Kallestjærten 808 
Kalverev 738 
Kalvøre Rev 645 
Kalvø Rev 408 
Kamstrup Røn 70 
Kanalhagen 136 
Kasgaard Rev 888 
Kasserodde Flak 588 
Kastrup Knæ 470 
Katbjærgtørven 231 
Katterød Rev 687 
Keldemæs Hage 747 
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Keld.sand 20 
Kidholm Hage 595 
Kildegrund 409 
Kim.men 55 
Kirkegrund '232 
Kirkegrund {Kjær-) 311 
Kirkegrund 396 
Kirkegrund 4!24 
Kirkegrund 732 
Kirkegrund 805 
Kirkegrunden 154 
Kirlreholm 910 
Kirkejord 437 
Kirsebærhage 388 
Kisserup Hage 385 
Kjærgr.und 311 ' 
Kjærldngesten 82 
Klampen 356 
Kleins Rev 176 
Klemens Rev 889 
Klepperne 272 
iKlidderet 456 
Klinte.grund 906 
Kldb Hage 323 
Klokkegrund 250 og pag. 428 
Klondyke 240 
Klummerbo 282 
Klyngve,ge Sand 28 
Klæpen {Romsø) 512 
Klørgrund 774 
Klørgrunden 1253 

Kløverha.g~ 550 
Kløverrevle 866 
Knaggen 995 
Knastegrunden 665 
Kniep Sand -1044 
Knigge, Nordre og -Søndre 815 
Knoben (Anholt) 173 
Knioben •14 
Knoben 1064 
Knobgrund 163 
Knolden -54 
Knolden {Skelhøjsgrunden) 256 
Knold.hjørne 668 
Knoldsand 667 
Knold, Østlige og Vestlige 216 

· Knollen 486 
Knollen (S. Stenkar) 810 

Knollen 8612 

Knoppen 27 
Knudegrund 617 
Knuderne 9 
Knudsgrund 633 
Knudshoved Flak 54!2 
KnudBhoved Grund 613 
Knudshoved Rev 733 
Knuds Kirke Rev 887 
Knudskov Rev 734 
Knæet 1&2 
Knæet 360 
Knahaken 981 
Knækket 1 
Knø-len 582 
Knøsen 44 
Knø:sien 322 
Kobbergrunden 168 og pag. 426 
Ko:>bergrunden 17,2 
KoggesBåde 947 
Kogrund 789 -

Kogrund 1000 
Ko:il:la,pperne 48-9 
Ko'.iberger Heide io22 

Ko:len 416 
Koiskærgrund 294 
Konemads Hage 760 
Kopen 728 A og pag. 432 
Kore Sand 8 
Korevle 3'54 
Korsebølle Rev 564 
Korselitze Grund 869 
Korsholm 1220 

Korøn 158-
Koilter Kn•igge 826 
Kosøre 751 og pag. 432 
Koasholm 189 
1Kråkan, N.- og S.- 927 
Kraasebænken 4-80 
Kragenæs Øre 746 
Kr.agepuller 525 
Kragesand 559 
Kragesand 659 
Krageskov Rev 181 
Kremer Sand 31 
Kr.egers Flak 883 
Kringelrøn 156 
Krogjord 431 



~(rum Stjært 1024 
Kræmmersten 817 
Kujegrund •219 
Kulla Gunnarstorpgrund 979 
Kullen 919 
Kulmanden 761 
Kulorna 986 
KA.llø 820 
~{ummelbanke 440 
Kungen 94.2 
Kursand 832 
Kvasegrunden 698 
Kvols· Ha:ge 121 

Kyholm Bo 1219 
Kyholm Flak !Z73 
Kyndby Rev 365" 
Kysing Hage 307 
Kæftrevlen 232 
Købmandssand 29 
Køge Flak 492 
Kølpen 193 
La.addenhoveds Grund 1294 
Långorsred: 967 
Laaret 370 
La,degaards Revle 861 
Lak.sholm 6712 
Lammeholmene 387 
·Lammelæger 2 

Landløse.grunden 260 
Landløse Rev 523 
Landrevet 340 og pag. 430 
Langballe Ørund 287 
Langegrund 102 
Langehjørne 719 
Langela.ar 692 
Langelse Hage 393 
Langerøn 157 
Langesand 5'1i5 
~e391 
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Langeskær 924 
Langetang Fil.ak 681 
Langgrund 629 
La.ngwlm 144 
La.ngli Sand 38 
Langli Stjært 38 
Langpulle 5125 
Langrev,le '2u.5 
La.ngø Sand 722 

Lappegrund 458 og pag. 431 
Lars Thuns Grund 740 
Laursrev 208 
Ledasgrund 793 
Leda Shoal 531 
Leghøm 1037 
Lendrup Røn 97 
Lernacken 989 
Letten 808 
Letten (Bogø) 832 
Leveret 261 og pag. 429 
Lieps ·1031 
Lilho Sand 35 
Lillegrund 304 
Lillegru:ild :IB3 

Lillegrund 336 
Lillegrund 628 
Lillegrund 669 
Lillegrund 992 
Lille Middelgrund 444 
Lillerev 1241 
Lille -Stenholm 147 
Lille Tørve-Grund 399 
Lilleø Flak 762 
Lily Stones 870 
Linderwn Grund 623 
Linde.skov Flak 727 
Lindholm Bredø 825 
Lindholm Flak 274 
Lindholm Flakl 824 
Lindholm Flak 85:5 
Lindholm Grund 543 
Lindholm Rev 749 
Lions Rev 140 
Llttle Bank 176 
Liv Tap 94 og pag. 425 

Lohals Hage 559 
Louen 924 
Lous Flak 462 
Lunddalstørven ,zso 
Lundga.ard Hage 90 
Lundø Hage 118 
Lybeck.aire-Ref 956 
Lycktråff 1007 
Lygt.epuller 526 
Lyndenip Hage 120 
Lyngsodde Flak 003 
Lynæs Sand 355 
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Lysegrund 178 
Lysegrund, Lille 179 
Lysegrund 368 
Lysegrunde 509 

Lyø Sand 67·1 
Lyø Trille 670 
Lyø W.-Flak 673 
Læggen 22 og pag. 424 

Læsø n.e. Flak 137 
Lææ n. w. Rev 151 
Læsø Trinde! 169 og pag. 426 
Løgstør Grunde 89 og pag. 425 

Løn.strup Rødgrund 60 
Løse Flak, ]?et 313 
Maageflak 897 
Maagekl~pperne 1005 
Mads Jensens Grund 715 
Mads Pulle 864 
Maemose Grund 549 

Maglebylille Hage 47'2 
Mal(t)kvern 894 
Maltrev 200 
Malø Grund 584 
Mandens Grund 721 
Manø Flak 15 
Marschna.k 1053 
Marens Rev 1209 
Mari.ager Fjords Barre -227 
Marstens Bank 957 
Martheflak. 265 
Masnedø Flak 802 
Medskov Hage 334 
Mejlflak 302 
Mejlgrund 303 
Mejlsand 33 og pag. 424 
Mellemflak. 165 
Mellemgrund 66 
Mellemgrund 699 
Mellemknob 850 
Mellempolde 233 og pag. 428 
Mellemrevet 348 
Mel.sted Rev 893 
Metgrund 85'7 
Meyers Grund 72-0 
Meyersgrund 794 
Middelflak 267 og pag. 429 
Middel:flak 332 
MiddelgTU11d 93 

Mkldelgrund 1124 

Middelgrund 213 
Mi<ldelgrund 3158 
Middelgrund 465 
Middelgrund 585 
Middelgrund 646 
Middelgrund 650 
Mi,ddelgrund 657 

Middelgrund 704 
Middelgrund 711 
Middelgrund 7 44 

Middelgrund 764 
Middelgrund 800 
Middelgrund 837 
Middelgrund 877 
Middelgrunden 331 
Middelgrunden 666 
Middelpult 466 
Middelpult (Lillebælt) 605 
Middelrevet •2·95 
Miruks Knowl '524 
Mittelgrund 101,9 
Morten Henriks Bo 278 
Mortensjord Sandgrund 612 
Morups Banke 44'5 

Mose:grund 702 
Mioselgrund 255 og pag. 429 

MuLdbjærg Grund 22,2 

Mullerne 72 
Munk 50 
Munkegrunde 266 
J.V[usen 438 
Møllebakke 904 

Møllegrund 228 
Møllegrund 320 
Mølle Grund 414 
Møllegrund 531 
Mi:illegrund 968 
Mølle.kærgrund 310 
Møllere-viet 1194 
Mølla,grunden 492 

Møllevingen 321 
Naamandsrev 191 
Nakkesand 5 

Naveren 243 
Naversgrund 707 
Nebbe Revle-r ·580 
Nejsmølle Flæk 661 



Nekselø Sandflak 339 
N.E. Pullerne 251 A 
Nidingen 948 og pag. 433 
Nivaa' Flak 461 
Nordlige Lillegrund 626 
Nordmandshage 1·26 
Nordmandshage 218 
Nordmandshage 879 
Nordmandssand 796 
Nordootrevet 603 
Nordre Flirrt 497 
Nordre Kno'b 104,1. 
Nordre !Rev 885 
Nordre Rønner 143 
Nordre Røse 471 
Nordre Stenkar 811 
Nordre Sælgrund 708 
Nordvestrevet 192 
Norrskii.rsbådan 965 
Norsminde Flak 300 
N. W.-Grund 925 
Nygrund 530 
Nyker Rev 889 
Nymølle Sand 80 
Næsby Hage 00 
Næs!Yy Rev 366 
-Næs Søjord 30 
Nødsskær 917 
Nørholm Hage 131 
Nørrejyde 418 
Nørre Mejlgrund 123 
Ommelhoved Flak 71g 
Omø n. w. Flak 569 
Ømø Staalgrunde .57'2 
Omø s. w. Flak 570 
Omø Tofte ·57-1 
Oro s. w. Pulle 376 
Oskarsgrund 501 
Ostindiefarergrund· 450 
Oure Flak 552 
Overgrund 319 og pag. 430 
Oxens'and 1057 
Påarps Ref Q59 

Palegi-und 548 og pag. 431 
Paludans Flaik 337 og pag. 430 
Pampussern.e 57 
Paterilostersk!i.ren 926 
Peelrevet 16 

Pen.dernand 25 
Persmark Skagel 762 
Peter Meyers Sand 17 
Peter Poulserul Rev 197 
Phønixgrund 141 og pag. 425 
Pikerholm 181 
Pikke! Grund 2Q2 
Pilebenet 533 og pag. 431 
Pilhaken 983 
Pilken 291 og pag. 430 
Pinnh!i.ttan 985 
Pladen '290 
Pladen 799 
Pladen 814 
Plantagenetgrund 867 
Folderen Stenrev 735 
Pollen 859 
Poltenefod 585 
Polyphem 520 
Pottegrund 680 
Presener Grund ·1026 
Prestskiir 950 
Prins Frederiks Grund 589 
Præstebjærg Rev 868 
Præsteskær 917 
Pullerev 1244. 
Puttga.rden Rev 1025 
Pøls Bro 643 
Po!..<orna 933 
Pøls Rev 643 
Quagegrun.den 1056 
Quartusgrund 487 
Raadegrund 619 
Raage 412·7 
Raagø Flak 7 4'2 
Raagø Næbbe Grund 770 
Raget 229 
Ram 163 
Ramsan 998 
Rasmus Møller 4 73 
Rasø Grund 586 
Ravnen 473 
Ravneunger 473 
Ravnhalt Hage 745 
Reerev 776 
Refsnæs Drenge 502 
RÆ!jsby Stjært 6 
Remmen 608 
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Revbjærg Grund 7-12 
Revelkær Hage 110 
Revet 8112 
Rev.aha.len 467 
Revtrille 676 
Rimmen 211 
Rindgrund •11'5 
Ringebjærg Sand 269 
Ringholm Rage 381 
Ristgruncien 3 og pag. 424 
Ri.sum Stengrund 91 
Robbesanx:l. 105·8 
Romsø Puller 513 
Romsø Tue 519 
Romsø w. Rev '512 
Rooenvold Hage 587 
Rosøer 803 
Rothe 988 
Rothes Grund ,.246 
Rotholm Rev 116 
Roøen 628 
Rumpgrund 615 

Ru.smanoo1xf1re 138 
Rustoos Rev, <læ 

Ryes Flak 009 
Ryggehest 81 
Ryggen 483 
Ryggen (Store Bælt) ij17 
Ryggen 1583 
Ryggen 756 
Rynkorna 1002 
Rafven 931 
Rævsha.len (Ll.lle Bælt) 632 
Røoobanke 44 7 
P.ødegrund 622 
Røde Klif Sand 4 
Rødgrund 56i7 

P.ødlok 691 
Rødisand 845 
Rod.skar 951 
Rødstensnakke 823 
Rødstensrevle 863 
Rømø Flak 5 
Ron 943 
Rønbjærg Hage 95 
Rønnebakke 905 
Rønne Banloo 901 
'Rønnen 71 

Rønnen 305 
Rønnen 380 
Rønnen 383 
Rønnen 390 

Rønnen (.StoreBælt) 514 
Rønnerev 142 og pag. 426 
Rønne Skage! 349 
Rønne Sten 907 
Ronsungar 943 
Rosera 944 
Røsnæs Puller 503 og pag. 431 
Røsnæs Rev 502 

Sagas Banke 1029 
Salthammer Rev 895 
Saltholm Flak 478 
Sa:m.sø .e. Flak •285 
Sandbjergs Trindel 59 
Sanden ~48A 
Sandene 878 
Sandflyttan l.009 
Sandhagen 289 
Sandhagen 389 

Sandhagen 701 
Sandhammeren 606 
Sandnakke 818 
Sandrevstungen 4 7'5 
Sandrønnen 631 
Schleisland 1018 
Schmid'ts Grund 817 
Schultz's Grund 259 
ScMnha;gener Grund 1017 
Schøruheyder Banke 636 
-Schønheyders Pulle 846 
Seesand •1049 
Seesand Stjært 1049 
Segelskaren 10115 
Sejrø n. w. Rev 343 og pag. 430 
Sejrø Buller 344 
Sejrø s. e. Rev 340 og pag. 430 

Sellesten 899 
Sengedynen 903 
Silderøn 167 
Silloren 973 
Simonsrev 1204 
Simons Sbraale 2 og pag 424 
Sls.s&"rø<n 683 
Sjollen 499 
SjæUan,ds R.ev 346 



Skaaninge Rev 920 
Skaaret 461 
Skaaret 463 
Skaarø Flak 694 
Skaarø Rev 696 
Skabrefvet 984 
Skadegrund 298 
Skagbailllæ 65 
Skagens Rev 180 
Skallebakken 775 
Skallehage 373 
Skalloren 971 
Skalø Flak 769 
Skalø Grund 771 
Skansehage 860 
Sk11aTehage 1112 
Skarsand 714 
Skattebølle Røn 560 
Skelhøjsg,runden 256 
Skellerev 787 · 
Skidengrunden 89 
Skidenholm 101 
Slmdenkind 663 
Skidteper 903 

' Skidtø 753 
Skinfel '590 
Skinkielmæren 870 
Skiollen 16'5 
Skippergrund 809 
Skogrund 758 
Skomagerg.rurui 3'24 

Skoppen 783 
Skorran 887 
Slrorren 953 
Skotta-Ref 954 
Skovsand 754 
Skrams Flak 674 
Skrollen 853 
S-kraddaren 961 
Sla-ædderholm 490 
Skuden 919 
S_kuderev 149 
Skulshage 127 
Skælfiskegrunden 701 
' Skærbæk Hest 237 . 

Skærebæk Rev 350 
Skærrev 639 
Skii.rsbådan 964 

Sletrøn 685 
Slettings Grund 6212 
Slotsbanke 597 
Slotsgnmd 546 
Slotshage 705 
Slut Ground 901 
Smaagrundene 4 79 
Smaaholme 611 
Smelteknlgge 81~ 
Smidstrup Grund 4611 
Smørsand 4l2 
Smørstakken 556 
Smørsten 480 
Snarken 916 
Sna.ve Røn MO 
Sneedorffs Grund 840 
Snekkegrund 8412 
Snekkeø 804 
Snipe Knowl 536 
Snøde Rev 561 
Snøde ReV' 579 
Soltsand 1034 
Songarosaed 887 
Sortehat 890 
Spagesten 573 
Sparbi:issan 970 
Spejderrev 201 
Spirholm 145 
Sporren 996 
Sprogø e. Rev 534 
Sprogø n. e. Pulle 006 
Sprogø Puller :538 
Sprogø w. Rev 535 
Sproring 918 
Staberhuk Rev 1027 
Stangen ~1 
Starbæk Grund 634 
startøtterne 129 
Stavnshoved Rev 1238 
Steengrunden 501 
Steenrønnen (Als) 630 
Stemmetofte 780 
Stenbrottsryggen •966 
Stengrund 752 
Stengrund 81<3 
Stenhjælm 748 
Stenhogen 1012 
stenhøjen :543 
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Stenkarlen 309 
Stenklaseme 35'1 
StenkJi.ppen 105 
Stenknuder 164 
Stenmeder 620 
Stenodde 68 
Stenpladerne 838 
Stenryggen 719 
Ste.nrøsen 876 
Stenskarsbåct.an 975 
Stensnæs Flak. >210 

Stensøre 174 
Stenø 828 
Stenør 803 
Stenøre Nakke 786 
Stjernegrund 664 
St- Jørgens Grund 699 : 
Stokkebæk Flak 551 
Stoller,grund 1020 
Stora Rossen 932 
Storebådan 928 
Store Fredagsjord 438 
Store Middelgrund 448• 
Storesand 356 
Store Stenholm 146 
Store Sælhundebanke 7 
Store Tørve-Grund 398 
Storkehalsen 125 
Straale '2 

Strudshage 4Ø3 
Strømjord 821 
Stubben 464 
Stub'berumpen 464 
Stub'berup Knold •518 
St:ubsbo 280 
Sturenwolt 29 og pag. 424 
Styrevold 328 
Suderø Flak 788 
Sundby Hage 468 
Sundby stengrund 111 
SUperbs Shoal 851 
Sval.erumpen 469 og pag. 431 
Svallerup Banke 508 
Svands.hage 8t2JZ 

Svanegrund 3117 
Svanegrund 467 
Svaneklapper 477 og pag. 431 
Svanerev-et 4'77 

Svanesandet &22 
Svarre 27 
svartskar 945 
Svel-mø La.arg-rund 689 
Svelmø Trille 688 
Svenskeholm 491 
Svenske •Pladen 660 
Sverting 506 
Svinbådan 974 
Svineflakket 1005 
Svitringen 21_4 og pag. 427 
Svovlsbjærg Hage 386 
Sybille Reef 1025 
Sydrøsen 63.5 
Syvsighage 618 
Syvstenen 196 
Sæ'besholm Sand 113 
Sæbygaard Hage 81 
Sækkerevet 480 
Sækkesandet 818 
Sælgrund 3'26 
Sælhage 603 
Sæl.ha.gen 39 
Sælholm 364 
Sælhundebanken 232 
Sælklemmerne 4.'28 
Sælrev 202 og pag. 426 
Sælmn 160 
Sæløer 8·17 
Sætrevet '202 
Søborghoved Grund_ 454 
Søby Rev 316 
Søgrund (So-) 316 og pag. 430 
Søndergrund 3125 
Søndre Flint 482 
Søndre Mejlgrund 122 
Søndre Rev 884 
Søndre Rønner 160 
Søndre Røse 474 
Søndre Sten.kar 810 
•Søndre Stenrøn 631 
Søndre Sælgrund 709 
Søren Bovbjærgs Knob 48 
Søren Jessens Sand 4'1 

Taa.gegade Grund '591 
Taarbæk Rev 463 
Ta.asingegrund 710 
Taksensand 642 
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Tangen (Fortun) 240 
Tat 913 og pag. 433 
Teglgaards Hage 400 
Teglgrund 374 
Tetens Gruoo 578 
Theelmoben 1040 
Thuesholmen 100 
Tidselgrund 854 
Timans Sten 900 
Tistlarna 939 
Tjørneholm Flak 854 
Toldbodsten 817 og pag. 432 
Tolk, Ny og Gamle 835 
Tolkebarre 836 
Tolken 361 
Tolken 1002 
Topsand 34 
Torp Grund 415 
TOI'I'bo-Skår 934 
Torskepladen 521 
Torslev Hage 410 
Tors Sand 73 
Torup Flak 3512 
Torø Banke 627 
Torø Rev 605 
Tossegrunden 765 

· Trane Brli.cka 941 
Traneodde Gruru:i 644 
Tranesand 641 
Tranggrunden 444 
Trangmanden 119 og .pag. 425 
Trellegrund 801 
Trestensre<vet 203 
Tri-a:nglen 738 
Trillen (v. Smørstalcken) ·555 
Trindelen (Gedser) 849 
Trindelen (Bornholm) 886 
Trindelen 988 
Trin.den ,24 
Trindelen 833 
Trind Sand 358 
Trinnegrund 97 6 
Trollegrund 1033 
Tudsehage 7128 
Tufvan 990 
Tugholt 435 
Tungen '543 
Tunø Knob 312 

Tunø Røn 30'8 
Ture Rev 7 06 
Tuschgmn<l'ene .1051 
Tuxen 51 
Tv1llingerne 252 
Tylo-Grund 958 
Tyrisborg 341 
Tyskerens Rev 187 
Tyven 598 
Tyvholm 185 
Tællemandsbanke 139 
Tærskelen (Korsholm) 220 
Tærskelen 3'57 
Tærskelen 484 
Tærskelen 7i28 B 
Tømmein 607 
Tønneberg Banlre ·170 
Tørre Bjælke 46 
Tørregrunden 757 
Tørl'e Røn 741 
Ulven 47 og pag. 424 
Urstenen 508 
Vaade Bjælke 44 
Vårta.n 994 
Valgrundet '983 
Valken 003 
Valkyrien Grund 1030 
Va.llegruoo 776 
VanguarcmgT'lll1det 938 
Varnæs Hage 640 
Varsko ·852 
Ved.by Hage 827 
V edelev Flade 4·30 
V ed.elev Hage 433 
Vederne 004 
Vejrs :54 
Vejrø Flalk 284 
Vejrø Fla,k 735 
Vejrø n. w. Reiv 283 
Vejsruæ Flak 839 
Venegrund 700 
Venegrunde 731 
Vengeancegrund 566 
Venø Ta,p 7& 
Vese Bamlre 26 
Vesl:ergrund 763 
V esterhage 651 
Vesterlandsgrunde 453 
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Vester Sandhage 488 
Vesterslrov Flak 790 
Vestre Skær 917 
Vestre Tue 4l29 
Vibehage 379 og pag. 430 
Vigaø Fla.k1 778 
Vlgrn Skage! 779 
Vi.gsø .Skal 77,9 
Vinga. 937 
Vinga-Skiir 960 
Vingaunger 937 
Virago 999 og pag. 433 
Visby Grund ·109 
Viten, Y. og I. 940 
Vittens Grund 853 
Vodrup Flak 647 
Vodstrup Hage 82 
Vollerup Rev 338 
Vovov 52 og pag. 425 
Vrenen 961 
V:resens n. Flak 654 
Vrese'ru! Puller 6153 
Vyl '53 
Vasterfla'lret 1008 
Væve,: Grund411 
Westbrænding 1038 
W.-lige Puller 539 

Witzkes Rev 655 A 
Wu1ffs Flak 301 
Yderflak 260 og pag. 429 
Yderlmob 851 
Yderrevet 34 9 

Ydre Knudegrund 1:2 
Æbleø n. w. Rev 330 
Ægholm Sand 818 
Ært.eøen '527 
Øjet 84'3. 
Øla.ndshage 128 
Ølsted Grund 401 
Ølsted Hage 403 
Ørby Grund 616 
Øre.flak ,200 
Øreflippen ,297 
Øreringene 295 
Ørången 899 
Ørndrup Hage ·108 
Østby Flak 4!20 
Østergrund 369 
&terhage 652 
Østerhiovoo F1a,k 7;!9 
ØISt<halen 67 
Østre Flak 1217 
Østre Skær 914 



28. Register over farvandsnavne 

og landtoninger 

(Tallene angiver siderne). 

Aasand Bugten. 330. 
Blaavandshuk. 175. 
Bole Fjord. 334 og pag. 433. 
Bovbjærg. 176. 
Bredninger. 171, 340. 
Bugter. 168, 330. 
Bulbjerg. 177. 
Bund. 331. 
Bussedyb. 332. 
Bælt. 332. 
Bøgenakke. ·340. 
Bøgestrømmen. 337. 
Børløs. 338. 
Dammen. 173. 
Draget. 173. 
Drogden. 340, 433. 
Dyb. 172, 332. 
Egernsund. 338. 
Esperance Bugt. 168. 
Farvand. 333. 
Fjorde. 169, 334. 
Flade Kirke. 179. 
Flaskebugt. 330. 
Flinterenden, 337. 
Fornæs. 180. 
Frenne Red. 336. 
Ga;b. 173, 334. 
Galgedyb. 172. 
Glærvig,. 170 . 
Gru.ben. 344. 
Graadyb. 172. 
Grundfjord. 169. 
Gcydeløb. 335. 
Haadybet. 172. 

Ha.aen. 340 . 
Ha.ruse Bugt. 330, 433. 
Hanstholm. 177. 
Hav. 334. 
Havknude. 181. 
Havn. 334. 
Hirtshals. 179, 430. 
Holdnæs Snævring. 340. 
Hollænderdyb_ 332. 
Holmehavn. 173. 
Hvalp Sund. 171. 
Hvidanger. 340. 
Højesteneløb. 336. 
Isefjord. 169. 
Jammerbugt. 168. 
Jammerlandsbugten. 330. 
Jernhatten. 181. 
Kalveboderne. 340. 
Kattegat. 167. 
Klejkulen. 341. 
Klørdyb. 332. 
Kobberdyb. 332. 
Kolberg Heide. 329. 
Kongedybet. 332. 
Kronløb. 336. 
Krog. 335. 
Kulrenden. 337. 
Kvissel. 173 .. 
Kærnemælkshavn. 334. 
Lambofarvandet. 333. 
Lammefjord. 169. 
Langø Vrid. 341. 
Limfjorden. 169. 
Lo. 173. 
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Lovns Bredning. 171. 
Lunkebugt. 331. 
Lænkevig. 339. 
Løb. 173, 335. 
Mollesund. 339. 
MosVig. 339. 
Musholm Bugt. 331. 
Mærker. 336. 
MøellB Klint. 345. 
Mørkedyb. 333. 
Nakkehoved. 344. 
Nor. 336. 
Nordsøen. 166. 
Nymindegab. 176. 
Porrebugten. 331. 
Puls-evig. 170. 
Red. 336. 
Rende. 174, 337,_ 
Rub~ærg Knude. 178. 
Sengen. 341. 
Sipperenden. 337. 
Skaaen. 341. 
Skagen. 179. 
Skagerak. 167,_ 
Skindsækken. 173. 
Skuldevig. 170. 
Slugen. 174. 
Slusen. 174. 
Smøget. 174. 
Skallingen. 175. 
Skudeløb. 336. 
Smørnund. 339. 
Sneikkeløb. 173, 336. 

Snævringen. 343. 
Sovekrog. 335, 
Staaldyb. 333. 
Stavnshoved. 180. 
Stegsvig. 339. 
Stevns. 344. 
Strøm. 337. 
Sunde. 171, 338. 
Svælget. 343. 
Sælvig. 170. 
Sæne Bugt. 331. 
Sætteriet. 174. 
Søhundehavn. 335. 
Taarnrende. 337. 
Tambo Sund. 172. 
Torskestrømmen. 338. 
Tragten. 343. 
Tranget. 174. 
Troldslykke. 338. 
Vandmøllebugten. 335. 
Vedersund. 169. 
Vejdybet. 172. 
Vester Rende. 337. 
Vesterslugen. 174. 
Vige. 170, 339. 
Vil Sund. 171. 
Vinds Grav. 343. 
Virk Sund. 172. 
Vrangdybet. 338. 
Vrangstrømmen. 338. 
Øretvisten .. 343. 
Østersøen. 329. 



29. Register over hjemmelsmænd 
(Tallene angiver siderne) 

Agerskov, A., fyrmester. 91 
Andersen, Alfred, fiskehandler, Aal

'bæk. 73, 236. 

Andersen, Ohr., fisker, Gilleleje. 189. 
Andersen, Hans M., fisker, Holbæk. 

119, 148, 149, 15-0, 151, 152, 157. 

Andersen, Oluf, fiskeskipper, Lille
skov pr. Rød.vig. 206, 238, 308. 

Andersen, Peter, fisker, Holbæk. 148, 
149, 150, 151, 152. 

Bayley, Managing Director of Eller
man, Wilson Line, London. 433. 

Bjerre, Thorkild, kaptajnlieutenant. 
130. 

Bla.che, H. H., dr. teoh. 150. 
Borner, Chr., civilingeniør. 58. 
Brinch, N. Th., Esbjerg. 176. 
Brodersen, H. C., translatør, kontor-

chef. 312. 
Callender, Geoffrey, Director of Na

tiona,l Maritime Museum, Green
wich .. 429. 

Christensen, N. Ohr., incassator. 200. 
Christensen, N., lods, Udbyhøj. 102, 

103, 106. 
Ohl1istiansen, direktør, Nakskov 

.Skib~rft. 337. 
Christiansen, A., lodsformand, Ged-

ser. 298. 
Clausen, J., lærer, Bredsten skole. 431. 
Oorneliussen, redaktør, Korsør. 217. 
Didriksen, Gustav, fisker, Strand-

huse pr. Kolding. 63. 

Eriksen, Jens . Oluf, ipasbor, Stubbe
r.up. 214. 

Erlang, F. K., redruktør, Ringkøbing. 
56. 

Ernst, .. Jørgen, fisker, Kerteminde. 
149, 213, 354. 

Esbjerg Lodseri. 44, 45, 48. 172. 
Espersen, Jens, fisker, Ka1und'borg. 

212, 213. 

F'.iedler-Jensen, E., fyrmester, Hjælm. 
110. 

Fiskeridirektoratets Kontor. 430. 
Friis, Niels, redaktør. 189. 
Fris, Th., Femø. 283. 
F<ritz, L., overlods, Malmø. 207, 383, 

386. 

Gotfredsen, K. W., skoleinspektør. 
227. 

Grothen, lods, Malmø. 384. 
Hals Lodseri. 172. 
Hansen, Hans, Toft pr. Barsmark. 

245. 

Hansen, J., Haderslev Købstads Byg
gekontor. 241, 242, 429. 

Hansen, Severin, fisker, Hølkerup pr. 
Braade. 330. 

Hatt, Harald, landsarkivaT, Odense. 
109. 

Hobson, Eric D., Lt. Com. RN. ·Shan• 
don, Dombartonshlre. 388. 

Holck, Preben, orlogskaptajn, mari
rinearkæolog. 73, 194, 202, 216, 
222, 324, 354, 397, 427, 430, 431. 
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Holm Gustav, kommandør. 17, 19, 
166, 

Holmstrøm, I. B., lods, Løgstør. 71, 
425. 

Hvitve<l, journalist, EbeltofL 112. 
Ha.rHn, Axel, civilingeniør, Stock

holm. 207, 228, 306, 348, 370, 377, 
386, 3·88. 

Høeg, Jens, dr. 103. 
Ingemann, F. L., redalktør. 93, 196. 
Iuel-Brockdor::f, Niels, baron, kmn-

mandørkapta.jn. 206. 
Iversen, Kr. P., arkivar. 45, 50. 
Iversen, M., lodsoldemnand. 47. 48, 

49 
Jacobsen, J. ?., Christiansø. 326. 
Jacobsen, P. Chr. kaptajn Esbje11g. 

47, 49, 172. 
Janzen Assar, docent, Lund. 376, 424. 
Jensen, Bagger, f.iskeribetjent, Kar

rebæksminde. 44. 
C. Jensen, Arbejdernes Oplysnings

udvalg, Struer, 425. 
Jensen, C. C., kutterfører M. L. 107, 

356. 
Jensen, Hans, fisker, Masne<lø. 277, 

279. 
Jensen, Joha.7nes M., stud. theol., 

Fiskop pr. Svendborg. 44, 2,24, 259, 
260, 261, 264, 335. 

Jensen, Peter, kommandør, direktør 
for SØikortarikivet. 38, 56, 71, 99, 
120, 137, 172, 197, 199, 204, 207, 
208, 209, 2.12, 217, 224, 230, 238, 
247, 280, 431, 433. 

Jensen, R. M., kaptajn, Marstal. 25·, 
254, 258, 263, 266, 333, 343. 

Jessen, lodsformand, Esbjerg. 47, 49. 
Jørgensen, Joh. ;P., skibsfører, Tobøl. 

51, 425. 
Jørgensen, Luther, landinspek,tør, 

Frederikshavn. 97. 
Klitgaard, C., postmester, Hjørring. 

57. 
Knudsen, Gunnar, kontorchef d Sted

na vneudva1get. 14, 44, 175, 176, 178, 
179, 200, 228, 256, 265, 281, 316, 
335. 
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Knudsen, Ndels, lods, Køge. 205. 
Kristensen, A. M., lods, Karrebæks

minde, 268. 
Larsen, Kay, forfatter. 148, 205, 232, 

394, 429, 431. 
Larson, Carl, fisker, Skanør. 386, 

387, 388. 
Lichtenberg, G. Honnens de, fuld-

mægtig. 17, 163, 254. 
Lindbei;g, N., Mandø. 42. 
Linvald, Axel, rigsarkivar. 199. 

Ludvigsen, Chr., fisker M. F., Jyl-
linge. 152, 154, 155, 157, 327. 

Madsen, E. V., fyr.paJSSer, Odden. 
113, 143, 426, 430. 

Madsen, Niels, fisker, Vinding Land 
pr. Vejle. 334. 

Masnedø Lod·seri. 272, 274, 276, 289, 
292. 

Mejndor, Stgurd, pastor, Christiansø. 
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30. Rettelser og tilføjelser · 

Pag. 15, 2det stk. Om vanskeligheden ved den filologiske udredning av 
grundenes navne samstemmer docent Assar Janzen, Lund, der skriver: 
» Viigleda.nde for totkning av ortna..mn ii.r ju dels gamla skriftformer dels 
uttalet. Nu ii.r det tyvii.rr ovanligt med gamla former av skar och holmar 
ooh grund och inte heller uttalet ii.r pålit1igt, då det galler namn som 
finns invid de stora segellederne. Hii.r kan en felagtig form ha ikonunit 
in på sjokarten for några hundra år sedan, och på grund de-rav kommit 
in i folkets uttal.« 

Syst. no. 13. Ulv. Forbindelsen med dyrenavnet uly:_ som foreslået mig 
av en filolog kan ikke fastholdes. Ordet må være en forbistring av ul.d, 
der betegner hvide sanddyner i land, som har tjent som »med« for grund 
eller sejlrer..de. Se min artikel »Et par søkortstudier«. i Handels- og Sø... 
fartsmusæets årbog 1946, hvori sammenhængen er nærmere påvist. 

Syst. no. 56. Nor. Ordet er indlånt i engelsk. »The nore ... of Danish 
or.igin; nor: a bay with a narrow entrance« (David B. Smibh: The nomen
clature of the Thames, i Mariner's Mirror 1912 pag. 344). 

Syst. no. 11. Lo. Ordet er indlånt i engelsk. »Looe occurs a few times 
and in •both the above senses (viz: Swatchway and creelk) «. (David B. 
Smith: The nomenclature of the Thames, i tM:ar.iner's Mirror 1912 pag. 
381). 

Løbeno. 2. Sinwns Straa/,e. Det er ikke udelukket, at det også her 
li;gesom ved -Simens Rev, løbeno. 204, kan dreje sig om sime: toggergarn. 
Navnet Blaasand taler måske om den med ra-., fyldte »-blå jord«, der er 
beskrevet Wlder Plantagenet, løbeno. 867. 

Løbøno. S. Ristgrund.en. Waghenaer 1585: De ryst. Betegnelsen røst: 
malstrøm er også levende i Norge f. ex. i skærene Røst s.w. for Lofoten, 
der er skilt fra øen ved Røsthavet. 

Løbene. 22. Læggen. Se også under Leghørn, løbeno. 1037. 
Løbeno. 29. Sturenvolt. Efterledet er sikkert val, se Vallegrund, løbe

no. 776. 
Løbene. 33. Mejlsand. Sml. Mejlgrunden, løoeno. 303. 
Løbemo. 46. Horns Rev. \,Vaghenaer 1585: De reef Horn ofte Duuels 

sant, ·Blaeu 1618: Doel san, Anders Bure 1635: Doolsand, van Keulen 1681: 
Doel sant. 

Løbeno. 41. Ulven. Det er sanddynerne i land, som ·har givet grunden 
navn, de lk:aldtes uld eller ulle, se tilføjelsen under syst. no. 13. 
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Løbeno. 49. Cwncer. Da løbet Slugen 511or Slig omkI1ing grunden, og ud
talen er kanker, kan der mMænde være forbindelse med det ,dialekt
norske krun!k: drejning, som findes i dansk ·kanke: forvikles, om garn 
(0. D.S.). 

Løbeno. 52. Vovov. :Fhv. skibsfører Joh. iP. Jørgensen, Tobøl, der ind
berettede om udtarren li 1850, det var øv-øv, har yderligere oplyst, at skibs
fører Gunde Lauritzen fra Sønderho har berettet om sin fader, der også 
var skibsfører, og som d 1850'erne ejede og førte en galease, a,t han ved 
Horns Rev især brugte loddet, og na.ar han fandt Vovov, plejede han at 
sige »Øv-øv, drenge, lad os se at komme av Hornet, nu ved jeg, hvor vi 
er«. Dette øv kunde mm.de om jydsk æv: tang af fucus og· la.mmaria 
arterne (Fei1berg),, og bør måske opfattes som en betegnelse for det, der 
kom med op på loddet, tangstumper. 

Løbeno. 55. Jydske Rev. 1585: Jutsche Riff, 1613: Jutsohe l'lli'f. 
Løbeno. 74. Askær Odde. Hr. C. Jensen, Arbejdernes Oplysrrlngsudvalg, 

Struer, skrlver: »Jeg skal tillade mig at påpege, at dette na.vn er blevet 
forvansket. Odden hedder på egnen aldrig andet end Klæppen, Forledet 
Askær er sandsynligv'il;J den lidt ovenfor liggende bakke Askebjærg, som 
har været »med« for grunden; den hedder i egnens dialekt Askbjær, så 

det rette navn er vel As'lwjærg Kuæp«. 
Løbeno. 89. Løgstør Grunde. Løbet over grunden, der kaldtes Store· 

Striden, har sit navn av strid: strømmende bevægelse, som ikke let lader 
sig overvinde (0. D.S.); kendt i udtl"Y'kl!:et stride strømme. 

Løbeno. 94-. Liv Tap,. ~lve øe;m kaldtes i Val9,. Jordb. Lygh, og i be
tragtning av øens form med den lange krumme tap, er øens navn sikkert 
dannet av. oldn. lyjtkja: krumning og således konturbetegnende. 

I Et't:el"retninger for Søfarende 1854 har jeg tilfældigt fundet 
Løbeno. 117. Bregnedals Hage: 1845: Hvalpehagen også kaldet Sunds

øre. 
Løbeno. 119. Trangmanden: 1854: Tranholmene også kaldet Trangman

den. Med /betydningen smal i.!11.dgår trang som forled i Trang'kulen, et stykke 
av sejlrenden i Randers Fjord, som i gamle dage var særlig smal, men nu 
har :samme bredde som det øvrige farvand (L9d,s N. Oliristensen i Randers 
A=tsavis 19. august 1941). Kulen se under Klejkulen pag. 341. 

Løbeno. 121. Sk,ulshage. I sidste linje er ordet ikke faldet uc. mellem 
tyder ... på. 

Løbeno. 132. Hwmmerbak,k,en. Lods J. B. Holmstrøm, Løgstør, skriver: 
Min meddelelse (til Kay Larsen) er blevet misforstået. Dette navn (Riv
ihjel) har ingen tilknytning til Hummerbakken; det er grunden ved den 
første hvide kost e. for Løgstør, der hedder Rivihjel. 

Løbeno. 141. Phoenixgrund.. Damperen Phoenix tilhørende H. P. Prior, 
som indgik i D. F. D.S. 1867, forliste på Island (se Det Torenede Damp
skibsselskab 1866-91, pag. 35), og !brig,gen Phoenix av Aabenraa 1832 
(av:bildet i Klem: De danskes Vej 1941, pag. 163), ses heller ikike at have 
forbindelse med deilille grund. I J. W. Nories: Piloting Directions for the 
Kattegat and Baltiic, London 1840, oplyses pag. 34, at en lille 9 fods knold 
n. for Bornholm »was disoovered in 1817 by captain T. Jamieson of 
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H.M.S. Phænix«. som altså har opmålt danske farvande. Nogen forbin
delse med Phoenixgrund har dog ikike kunnet oplyses under forf.s Eng
landsrejse. 

Løbeno. 142. Rønnerev. Det ældre navn Sohobbecken er muligvis det 
samme som det engeLske Shoe Beacon i Themsen, der tidligere stavedes Show 
Beken og som dr. Evans i Mariner's Mirror 1930 sætter i forbindelse med 
et Shooberry ness i land, men som <Vist snarere er sammensat med hol
landsk schuw: nødsignal, dansk sjov (schiouw) d. v. a. et saanmenbundet 
flag som nødsignal, og med beacon: båke, altså moderne gengivet Sjov
båken! Hvis denne tol.knång er rigtig, går Johs. Mejers betegnelse næppe 
på selve Rønnerev, men på Spirholmen, 59m fra gammel tid havde et 
tangdækket hus for skibbrudne, som indlkomne dær selvsagt måtte sig
nalere deres tilstædeværelse ved et nødsignal, et flag i sjov på en dertil 
oprejst båke. 

Løbeno. 161. Brænde-vinshage.. »N. for Frederikshavn et sterukast fra 
kysten ligger et lille rev, der kaldes .AkvmJitrevet; her siges at være fun
det en flaske akvavit (Postbådfører Theophil Nielsen, FrederikshaVlll, 1946). 
Navnet må vel dog antages at have samme oprindelse som Brændevinshage. 

Løbeno. 168. Kobbergrunden. John Norris 1756: Copperstone. 

Løbeno. 169. Læsø Tri?Ulel. Musinus 1560: Tr'.:ntel. Om denne grunds 
farlighed i ældre tider taler ordsproget: »Trindal, Alm.olt og Lessøe, gjør 
mangen skilpper snart at døe« (Peder Syv 1688). 

Løbeno. 177. Hesselø N.W. Rev. Fyrpasser E. V. Madsen, Odden, skri
ver: »Jydeknoben ligger c. 500 m n.e. for N.W. Revet, ·som er to rev: 
Yderrevet og Inderrevet; på Jydeknqben ligger en meget stor sten, som 
sjældent er under vandet,· navnet bruges også Iiv gamle fiskere fra Hunde
sted og Lynæs<. Om Navnet Jydeknoben henvises til Jydegrund, løbeno. 
395, knob se syst. nb. 22. 

Løbeno. 183. Hirsholmene. »På s.-siden av Græsholmene, som jo heller 
ikke er nævnte, ligger Maageholm og revet Dødir.aJnden. Maageholm har 
navn efter mågerne, som mærkeligt nok yngler dær alene. Dødma.nden har 
navn av, at der dær er fundet en strandvasker« (Postbådfører Theofil Niel
sen, Frederikshavn, 1946). Navnene er nævnt pag. 89, 3d:ie stk. MaageholJIIl 
sml. Maemosegrund løbeno. 549 og ·Dø<lmanden sml. Dødmanden løbeno. 700, 
av det hollandske dodeman. 

Løbeno. 186. Hirsholm. »Paa n.-siden av Hirsholm har vi Kællingerev og 
Rehof Rev. I året 1832 strandede barken iRehof av København, som kom fra 
le Havre med stykgods, her, hvorav navnet« (Postbådfører Theophil Nielsen, 
Frederikshavn, 1946). Kæl:lingerev er sammensat med kælling: sten, som 
har været bru.,<>t som sømær,ke, se Kjærlingesten, løbeno. 82. 

Løbeno. 198. Holmefladen. Sml. F1:laden, løbeno. 442. 
Løbeno. 202. Sælrev. Fovmen Sælrevet kan jævnføres med klitten 

Sadeldynen på Amnim, om hvilken Aschehoug 1837 skriver: :.>Efter et 
meget gammelt dokument fik denne sanddyne navnet Sætterdynen, da 
den brugtes ·som mærke til udsætning i søen av d'iskergarn« (Observa
tionsprotokollen no. 6, pag. 39, Søkortarkivet). 

Løbeno. 212. Dvalegru?Ule. Om egentlig hollandsk oprindelse av navnet 
kan også her rejses berettiget tvivl, idet gammel dansk duala svarende 
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til oldengelsk dwala: forvirring, forvildelse (0. D. S.) vistnok snarere ind
går i naivnet. Mosel,grund, løbeno. 255, kaldtes 1659 også Dwal Granden, 
hvorfor det kan være et lfællesnav.n for grunde, hvor farvandet deler sig. 
Orlogskaptajn ,P. Holck :skl1iver: >Av de bemærkninger, der er knyttet til 
omtalen av Dvalegrunde, får man det åndtryk, at Ohristian VI i 1733 foretog 
rejsen til Norge med fregatten Pommern, men således forholder det sig 
ikke. Grundstødningen fændt · sted efter rejsens avslutning, og det var 
ikike ombotd paa 'Pommern, men derimod på orlogsskibet Prindsesse Char
lotte Amalia, a:t Christian VI foretog rejsen til Nor.ge«. 

Løbeno. 214. Svitringen. 
Ingen av grundenes :navne har tilnærmelsesvis givet mig så meget hoved

brud som :Svi_tringens. Jeg står i gæld til kontorchef Gunnar Knudsen, som 
stævkt har kritiseret løsningerne · i både det foreløbige hæfte og i den ende
lige udgaves bind I og opfordret mig til nye undersøgelser. Disse har jeg 
først kunnet tilendebringe efter arbejdets avleverin,g, men efterfølgende har 
alHgevel kuruiet nås medtaget, in;den bogen går i trykken. 

På de moderne kort betegn.er Svitringen den rad av puller, som strækker 
sig nord over' ud for Hals til ud for Asaa: På de gamle hollandske søkort 
Waghenaer 1585, Blaeu 1618, Jansonius 1629 og van Keulen 1681 såvel som 
på Anders Bures kort 1535 er det imidlertid en lille trindelagtig grund lidt 
sønden for tværs av Hals. I det ældste kort er grunden avlagt nærmest 
kysten, i alle de efterfølgende længere og længere ude mod øst. Her er imid
lertid slet in~en grund, hvad der gør hele sagen så mistænke~ig. Det er 
også påfaldende, at Jens Sørensen fra 1690-1720 overhovedet slet ikke efter
søger grunden, men ligesom slet ilkke regner med den. Vi hører faktisl, slet 
intet til denne grund, førend Løwenørn i »Beskrivelse over Kattegat« 1800 
skriver, at lodskudene aldeles ingen kending giver på den at den nærmes. 
men at den skinner temmelig lys igennem og at den derfor kan undgås ved 
at holde udkik efter bemeldte skin i vandet. Men denne beskrivelse går på 
en helt anden grund, som ligger nord for linjen ud for Hals og nærmere 
land, nemlig den rad af puller, som idag bærer navnet. Det er også den. 
Meyer opmåler 1832. 

I Laurentz Benedidhts læsekort 1568 hedder det, at når man kommer 
fra Dvalegrunde sydværts, da skal man gå sønden til østen, på den rette 
kil (kijl d.v.s. den dybe rende, sejUøbet). som er .6 å. 7 favne, og den »flacke 
grund«, man finder dær er 5 eller 6 favne dg kaldes Sueteringe. Allerede 
dette er mistænkeligt, thi grunden -hæver sig da efter beskrivelsen slet ikke 
over rendens niveau. Man må derfor komme til det resultat. at læsemåden 
si.mpelthen er, at man skal sejle ad den rende, der løber langs med og lige 
vesten for Lange Revle og soin netop har en dybde av 11-13 m, der svarer 
udmærket -til 6-7 favne (11-13 m), samt at grunden eller bunden her er 
flak: flad og hedder :Sueterin,ge, som må være en gengivelse av dansk Svit
terende. Rindgrund løbeno. 11·5 er just sammensat med rind: rende, grunden 
ved sejlrenden. En vrang læsemåde av beskrivelsen i Benedicht læsekort na 
være årsagen til, at en pulle Svitringen er avlagt i de hollanc.ske søkort. 
Mon man ikke tør vove at påstå, at det er en imaginær pulle, som her e'r 
avlagt i søkortene i stedet for renden, som hedder Svitrind. 

Læser man nu videre i Benedichts -læsekort i sejlanvisningerne nord-
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værts fra Stavnshoved, ser man, at det angives, at man kan ·gå fra Stavns
hoved til Sæby direkte norden til vesten, men dernæat, at nå:r man vil sejle 
fra Stavnshoved og vll over (d.v.s. via) .Suætteringen til Dualgrunden, så er 
kursen nordnordvest, det vil sige en avsUkker ind :mod land. Kaster man 
nu et blik på Kattegat.skortet, er diit evident, at den første kurs ligger 
rakt frem, merui den anden »via SVitringen< betegner et smutærinde inden
om. Så er stavemåderne 1585: Sweteryn, 1634: Sweterin og 1658 ,sweterina 
nok de rette med et efterled: rind eller rende_ og forledet kan da være -
som nævnt i det foreløbige hæfte - det jydske svitte: smutte, så at navnet 
betyder Smutterenden, den rende eller ki.J, ma:n ·smuttede indenom! Jydsk 
Svitring: smutærinde, ,kort .besøg, hvortil navnet omtydes, er meget nær
liggende og passer tilmed godt på. renden eller blot på. kursen, efter hvilken 
man stak mere vest i, ind under land for et kort besøg uden at skulle gå 
i havn, idet man snart efter lagde kursen ud igen mod Læsø Rende. 

Her foreligger da en hollandsk forbistring av navnet fra Svit(te) rind 
til .Svitring foruden det ,mistag, at man lader navnet blive hæftet ved en 
grund, som slet ikke existerer, i stedet for ved en sejlrende,. som består den 
dag i dag med nøjagtig den dybde, som •blev angivet for næsten 400 å.r 
siden. Så.danne forbistringer og mista:g er -kendte i flere tilfælde fra de hol
landske kort, se således udre<lningen pag. 361. 

Der forelig,ger endog den mulighed, at det jydske svitring: smutærinde 
kan være avledt av .Svitterind, et navn som formentlig har været kendt av 
alle de lokale ·fiskere og ~pere. 

Løbeno. 223. Hals Barre. Om grundenes farlighed ved indsejlingen til 
Hals vidner det gamle ordsprog: :i>Der sjunker· meget godt gods for Halse< 
(Peder Syv 1862), idet ordsproget skal indeholde et ordspil på. ordet halse, 
nemlig bå.de hals, hvorigennem mad og drik•ke glider ned, og stednavnet 
Hats, hvor ma..'lge strandinger fandt Sted. 

Løbeno. 225. Boels Rev. Ved Godt:haab, Grønland, er der et farvand. 
som kaldes B<UWJ Re'!Jier. Det hed Oll)rindelig Balls River og var navn
givet av James Hall 1612 efter med:interessenten i den udrustede expedi
tion Richard Bal!. (Grønland i 200-Aaret for Hans Egedes Landing II, 
pag. 271). S-et i Boels eller Baals Rev •kan muligt være smdtte fra foran-
nævnte navn, kendr. av datidens Grønlandsfarere. U 

Løbeno. 233. Mellempolde. iDen lokale udtale Melpolde åbner mulighed 
for samhør med jydsk :mele, oldn. melr: sandba,nke, men vi har ikke 
formerne gamle nok til at konstatere sammenhængen. 

Løben-0. 248. Blak. En un,a:vngivet -pUlle ,på 5,3 m lige .ud for Blak. Hydro
graphical Office 1814: Sait'.s Shoal, do. 1843: unavngivet. J. W. Norie: Pi
loting Directions for the Kattegat and Bal tic, -London 1840: ►Rather more 
tihan a mile s.w. o,f the J€5Sell.S Ground is a knowl of only 17 feet, it is 
ooJled Salt's Shoa1 8lld is a'bout 1½ mile from -the shore.« •Salt er engelsk 
slang og betyder tGk, gammel sømand. 

Løbeno. 250. Klokkegrund. John Nords 1756: ,Steen Granden. - Klok
kerhuk var det gamle :hdllandske navn for Arveprinæens Ejland i Grøn
land, sammensat med hollandsk kloek: kløft (se Grønland i 200-Aaret for 
Hans Egedes Landing I, pag. 246). 



Løbeno. 255. Moselgrwnd. Et sund i Holsteinsborg distrikt på Grøn
land -blev 1605 av Godske Lindenov navngivet Musse'lsund eft~r de dær 
forekommende muslinger. (Grønland i 200-Aaret for Hans Egedes Lan
ding II, pag. 88). 

Løbeno. 251. Briseis Flak. Hydrogra,phical Of;fice 1814: BriBeis Shoal, 
do. 1843: Brise.is Shoal. 

Løbeno. 258. Hastens Grwnd, Mercator 1595: Hasterui. 

Løbeno. 260. Yder/lak. Thomas Henderaon, master of H.M.S. Sybllle 
1807: Middle Ground (Hydrographical Office, Bath), John Norris 1756: 
Landloose Gronden (Admiralitetsbiblioteket, London). 

Løbeno. 261. Leveret. Hydrographical Office 1814: Leveret Shoal, do. 
1843: Leverett. Grunden blev fundet 1807 av Anthony Demayn, master of 
sloop Leveret (Hydrographical Office, Bath). A. Dema.yn blev senere 
sendt på, opmå.ling i årene 1811-17 i Vestindien med skonnerten Land
rail, hvorimod grunden Leveret blev opmålt 1813 av ca.pt.ain F. W. Austen 
of ·H.M.S. Elephant (Hydrogmphical Oflfice, Bath). 

Løbeno. 261 A. OampbeUs Flak. Hydrographical Office 1814: Qamp
bells Shoal. :i>There is a port.mit of admiral sir George Campbell 1745-
1821, but I cannot !fuld tha;t he is likely to be the officer a:f'ter whom 
Cainpbells shoal was named< (Sir Geoffrey Callender, director of Na
tional Maritime Museum, Greenwich). Efter listerne i Ad:miralitetsbiblote
ket er der 'en rad søofficerer av navnet C3.mpbell, men da ski-bet, som 
fandt grunden, ikke har kunnet findes, kan spørgsmålet dJdce løses. 

Løbeno. f62. Hatter Barn. D. D. Dods 1843: læs Hatter Barn. 
Løbeno. 268. Bolsax. J. Ha.hits Karta over ootersjon och Ka;t:tega.t 1750 

(gengivet i Sveriges Sjolro.rta 1944): Boltsack, John Norrls 1756: Balt
sack, 'Dhomas Henderson, master of H.M.S. Sybille 1807: Belsakken (Hy

\ 
drographical Office, Batih). Alle disse for.roer støtter antagelsen om et 
oprindeligt Bæltsack. 

Løbeno. 26'1. Middel/lak. Captain Edv. Tapley of the &loop Mosquito 
c. 1810: Middle (Hydrographical Office, Bath). 

Løbeno. 281. Djævlebo. Midt i Haderslevfjord s. for A.astrup ligger 
Djævelø, den blev omkring 1900 frembragt ved en gennemskæring av pyn
ten, og navnet har øen få.et, fordi sejl.slcibene næsten altid måt-:e trækkes 
eller varpes ;forbi (J. Hansen, Haderslev Købstads Byggekontor). Navn
givningen 'Viser, at det er besvær og vanskeligheder, som medfører for
ledet Djævel, som her i Djævlebo og i Djævelens Horn. 

Løbeno. 286. Flensborg Grund. En traditio:i på stedet vil 'Vide, at et Flens
borgerskib stødte på grµnden 1792 (netop det år, opmålingen fanc.t sted), og 
at skipperen hed Pedersen (Kay Larsen 1941). Familienavnet -Flensborg 
har ti1knytning til Samsø. >>'Fire soldater var under kaperkrige.."1 1807-14 
ude at fiske i en båd ved Nordby, men så tog engelskmændene dem og førte 
dem i flerårigt fa.ngeruika:b i England. Den ene av dem, Hans Flensborg, 
kom tilba,ge til Nordby igen, men var ihele sit Liv meget forbitret på engelsk
mændene for det hårde fangenskab< (Tang Kristensen: Danske Sagn m, 
pag. 68). 

Løbeno. 288. Bosserne. Bos i betydningen kalv må opgives. En anden 
mulighed 1bør nævnes. Fuskerne har i ål1h.undreder haft tilhold ved disse 

429 



holme, og da jydsk bos har betydningen maskerne i garnet, hvormed fi
skene fanges, også stavet bås (Feilberg), kan man gisne på, a.t fiskerne 
har sat deres garn mellem hoLmene, I rigssproget betyder bus også. de.rt' 
del av ,garnet. der udgøres av maskerne i nettet (O.D.S.). Tollmingen er 
meget usiik-ker. men Boss,erne, Baaserevet og Bosedybet, se løbeno. 206, 
har må.ske alle ,med det samme o!'d at gøre. 

Løbeno. 291. Pilken. Selv .grønlænderne har navngivet en boplads ved 
kysten i Egedesminde distrikt Aulatsirvik a: et sted, hvor man pilker! 
(Grønland I, pag. 4). 

Løbeno. 316. Søgrund. I Zuidersoen 1igger en grund Oude Zeug: gamle 
so, se Mariner's Mirror 1921, ,pag. 190. Overgangen fra so til sø er ik:ke 
sjælden, så.ledes er Sobæk antagelig af æstetiske grunde allerede forbed
ret til Søbæk i 1600-tallet (se D. Stedn. no. 2, -pag. 12). 

Løbeno. 319. Overgrund. Hertil et engelsk sidestykke: Ower Slhoal. 
»Ower P.1.ust be oldeinglish ofer: .;;hore, gennan ufer, used both of the sea 
and of a river, and hence 1 presUi-ue, applied to a shelving bank or shoal« 
(David B. Smli.th: The nomenclaiture of the Thames, Mariner's Mirror 
1912, pag. 381). 

Løbeno. 337; Paludams Flak. Denne grund blev først opmå.lt 1813 av 
capta.in F. W. Austen of H.M.S. Elepha.nt, efter at .denne var fundet av 
H.M.S. Dictator. Hydrographical Office 1814: Dictator's Shoal, do. 1843: 
Dictator og Dict;ltor's Shoal (Hydrographical Office, Bath). 

Løbeno. 340. Sejrø 8.E. Rev. Cand. phil. R. Nielsen, Næstved, skriver: 
»Der er en trykfejl pag. 139: Sandrevet hedder Landrevet, 

Løbeno: 343. Sejrø N.W. Rev. Fyrpasser E. V. Madsen, Odden, sknver: 
»Et rev s.w. for Sejrø fyr c. 500 m fra land med en stor, tør sten er 
altid før i tiden kaldt Bidebergs Røn, det kan vel ikke være det samme 
som stå.r under løbeno. 343: Bideskiers øer?« Der er næ,ppe tvivl herom, 
så. meget mindre -som Askbjær er blevet til Askjær (se tilføjelsen løbeno. 
74), og Bidebjærg er vel derfor en bakke i land, som har været »med« 
for ·grunden. 

Løbeno. 3"19. Vibehage. I England er Pewit islands (vibeøer) alminde
lige, se Mari:r:er's ·Mirror 1920, pag. 348. 

Løbeno. 421. Flensgnind. Navnet Flænget må. vistnok avledes av flæng: 
det. der lig;ger hulter til lntlter (0. D.S.). 

Løbeno. 4s4. Harken. Fiskeri.direktoratets kontor skriver: »Det red
skab, der refereres til, er i hvert fald ilkke et så.da.nt som det avbildede. 
Det riveformede redskab. der tidligere anvendtes til å.lefiskeri, var å.le
kammen, åleharken, en type der fremgå.r av det vedlagte foto.« Fotoet er 
gengivet under løbeno. 858. 

Løbeno. 441. Bøckers Banke. Orlogskaptajn P. Holck i.kriver: »St>lvom 
D. D. Lods a.ngti.ver Bøc:kers Be.nke, er navnet dog rigtigere Bøchers 
Banke, da Jrontraadm1ralen stavede sit navn med h, Lkke med k. Hans 
dødså.r er vrn,ngt angivet, skal være 1886«. 

Pag. 119. Hirtshals. Et fjæld i Godthaab dd.strikt blev av James Hall 
1612 kaldt Mount Harcliffe (vel nok Hartcliffe, hjortespids), nu Hjorte
takken; et billede av fjældet viser, at det er et sammenligningsnavn. 
(Grønland II, pag. 271 l. 



Løbeno. 458. Lappegrund. Orlogskaptajn P. Holck skri.ver: Flækken 
i land kaldte Jens Sørensen L<appesten (på samme må.de som flækken 
Snekkersten} e:fter en sten ude i vandet på grunden. Fr. Weilbach: Kron
borg, meddeler pag. 69-70, at den »store Lappesten« efter Frederik IIs ordre 
1576 blev transporteret fra Lappegrunden til Kronborg. Stenen med den 
indhugne inscription ses :på. Braunius stik, som er reproduceret på bogens 
pa,g. 4, men d€1!1 blev sønderslået 1597 (pag. 70}. 

Løbeno. 460. Disken. Et maleri av Carl Baagøe 1882 med ankerliggere 
på Disken er gengi,vet i Carl V. Sølver: Om Ankre (S0farterui Biblioteks 
Skrifter no. 5), og i ,bogens dndledning fortælles om, hvordan der blev 
strøget ankre på. grunden., og at disse blev oplagt på Ankerbakken i land, 
av hvilken der også er gengivet en tegning . 

. 
Løbeno. 469. Svalerwmpen. Sml. Stubberumpen løbeno. 464 og Rump-

grund, løbeno. 615. 
Løbeno: 477. Svaneklapper. HydrographicaI Office 1815: Strandklaf

ferne. - O~logskaptajn P. Holok skriver: Svaneklapperne er antagelig 
det sted, hvor der ;med stort · opbud av orlog-startøjer foranstaltedes de 
store svanejagter, hvormed de kgl. hersikaber i 1600- og 1700-tall_et forl;y
stede deres høje · gæster. 

Løbeno. 501. Oskarsgrund. fil. dr. Herman Richter, Lund, meddeler føl
gende: »I Gustav af Klints dag,boker fann jag ha.rom dagen i ett ganska 
ovantat 'Saminanhang uppgiften, att _år 1838 det svenska krigskeppet Prins 
Oskar »stannade« i ,Flmtrannan på ett tidigare okant grund och detta kan 
med hensyn til de narmare omstandigheterne inte giirna vara något annat 
grund iin det som tidigare kallades Sten,grundet och nu Oskarsgrundet.« 

Løbeno. 503. Røsnæs Puller. Den 20. januar 1922 grundstødte 0. K.s 
m. s. Fionia på Røsnæs Puller, og . for at lkiomme hurtigt flot, kastedes 
der overbord av lasten ca. 1000 tons c_ement, der endnu l:ig,ger .På grunden 
som to kunstige cementpuller med 2,2 m vand. 

Løbeno. 533. Pilebenet .. På Grønland har et fjæld •i Rite:nbenk distrikt 
navnet Ug,patdluk, d. v. s. træbenet, fordi tjette ~med« liip1er en lå.rstump 
med et træl:ien rakt lige <i vejret (Grønland i 200-åaret for Hans Egedes 
Landing I, pag. 219}. 

Løbeno. 548. Palegrund. Det kan nu bestemt fastslås, at navnet ikke 
er sammensat med engelsk pale: lys, da det ikke forekommer i eet eneste 
av de engelsire kort i Hydrographical Office d Bath, hvorfor det maa an
tages at sigte til bundgarnspæle på grunden i ældre tid. 

Løbeno. 653. Bredgrund. »Grunden ligger så langt e. for Bredsten. at 
det må anses for usandsynligt, at dette stednavn har givet anledruing ~l 
navnebetegnelsen Bredgrund. Jeg har boet \her i 30 år og talt µied gamle 
fiskere, men aldrig er det blevet nævnt, at Bredsten og Bredgrund skulde 
have noget med :hinanden at gøre« (Lærer J. Clausen, Bredsten Skole pr. 
Kegnæs, 1946). - »Bredgrund har sikkert ligesom Bredegrund i Smaa
landshavet sit navn efter furmen« (-Kommandør Peter Jensen, 1944}. · .. 

Løbeno. 716. Billes Grunde. Hvis nav.net, hvad der er det sandsynligste. 
er et av de æresminder, som Zahrtma.nn satte som søkortdirektør. er grun
den vel snarere opkaldt efter adn:niral, geheimestatsminister Steen A~r~ 
sen Bille (1751-1833}, so.ru er den bemmteste av Bille-søofficererne. Kay 
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