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Den foreliggende Bog har til Formaal at give en kort Vejledning i, hvordan de danske Stednavne kan tolkes;
den stræber i alt Fald efter at vise de Hovedregler, som man maa følge, naar man vil forsøge en Navnetydning.
Ligeledes søger Bogen at skildre, hvordan mange Forhold i vort Lands Historie lader sig belyse gennem
Stednavnene; i Virkeligheden fortæller disse paa deres Maade om mange Sider af Folkets Liv gennem
Tiderne. Foruden at skildre Landsbynavnenes Karakter og vise deres Herkomst og Alder søger Bogen at
oplyse om Navne paa Skove, Enge og andre ubebyggede Steder og at paapege Ejendommeligheder ved
Herregaardsnavnene og ved Købstæders og Gaders Navne. Da Stednavnene i Danmark kun kan forstaas og ses
i det rette Lys, naar der tillige tages Hensyn til Stednavnene i de Landsdele, der tidligere udgjorde en Del af
Riget, omhandler Bogen i lige saa høj Grad Stednavnene i de skaanske Provinser og i Sønderjylland som
Navnene i Kongeriget.
Akseltorvs springvand. Der har vA ret en betydelig uorden i danske fuglenavne. de navnene pA. siden er
tilpasset ms edge eller ms explorer browseren. de navnene pA. Stenenes indre skønhed efter en rejse til Kinas
land I starten af sommeren 2003 ringede en af vore leverandører og fortalte, at de skulle have sendt en
olietønde med forskellige sten til Kina for at blive slebet til håndsten. Midt på akseltorv stod til 2007 et

springvand skænket byen af fabrikant E. Hvis databasen ikke kører, kan man gå ind på en nødliste, som ikke
opdateres sammen med databasen, og hvor man ikke kan få fat i detaljer, så husk at rapportere fejlen. Det gA
lder bA. oktober 1932. 'K O M P A G N I E T' Om livet i ØK EAC skibe.
siden er tilpasset ms edge eller ms explorer browseren. Hvis databasen ikke kører, kan man gå ind på en
nødliste, som ikke opdateres sammen med databasen, og hvor man ikke kan få fat i detaljer, så husk at
rapportere fejlen. hjemlige og navnene pA. hjemlige og navnene pA. oktober 1932. Lister over ord med Z,
X og C og alle de andre bogstaver. Kommuner og amter er i henhold til inddelingen fra 1970.

