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De danske stednavne Johannes Steenstrup Hent PDF Forlaget skriver: 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.
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