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o Iwwert mech a meng Aarbecht

o Iwwert d’Unesco Charta an immateriellt

Kulturierwen

o Allgemeng (wat ass d’Unesco-

Konventioun fir immateriellt

Kulturierwen)

o Am Detail (Oflaf zu Lëtzebuerg)

o D’Haus a Flouernimm zu Lëtzebuerg

Opbau

Nimm déi op Eisenindustrie (rout) a Glasproduktioun

(giel) hiweisen



o Studium an Däitschland an den USA

o Ofschlëss an der Geschicht (M.A. Neuere Geschichte) a vergläichender

Sproochwëssenschaft (M.A. Indogermanistik)

o Schwéierpunkter:

o Kultur- a Sozialgeschicht, Agrar- an Ernärungsgeschicht

o indogermanesch Sproochen a Kulturen (virun allem Germanesch, Italesch a 

Griichesch), Semantesch Typologie a Rekonstruktioun, Morphonologie

o PhD an (historescher) Sproochwëssenschaft

o linguistesch Komponenten

o historesch Komponenten

o Schwéierpunkt op Flouernimm (Nimm vu fréier onbewunnte Plazen), z. Bsp. 

Nimm vu Felder, Bierger, Bëscher, etc.

o Lëtzebuergesch

o am Original

o oder am däitsche Kleed

Iwwert mech a meng Aarbecht



 offiziell Kadasterflouernimm (ACT)

 iwwer 34.000 (mat Koordinaten)

 offiziell Kadasterflouernimm (Kartografie)

 iwwer 17.000 (mat Koordinaten)

 Inoffziell Kartei

 39596 an 42150 Nimm

 Sammlung vum Institut Grand-Ducal

 ong. 30.000 Instanzen (28540 an 28063 Nimm)

 Date vum Transportministère

 (no Flouernimm) benannte Busarrêten: 1652

 Date vum Institut vini-viticole

 Wäilagennimm: 887

 Bistumsarchiv

 ong. 4.000 Nimm

 Ferraris Atlas (1777)

 800 Nimm

DATEGRONDLAG 

Quantitativ Analys



 Zousätzlech fir eng qualitativ Analys:

 Anert Archivmaterial

 Akten

 (Luxemburger) Weisthümer

 Sammlung N. van Werveke

 Nationalbibliothéik (BNL)

 Statsarchiv (ANLux)

 Rechnungsbücher der Stadt

Luxemburg

 Kaarten

 Aner Sammlungen

 Meyers

 Hurt

 Guelen

 Theresianesche Kadaster

DATEGRONDLAG

Zousätzleches



o BILD UNESCO = United Nations Educationsl, Scientific and Cultural 

Organisation

o Fridden duerch international Kooperatioun an de Beräicher Bildung, 

Wëssenschaft a Kultur

o steet dofir, datt (generelle) Fridden op intellektueller a moralescher

Solidaritéit berout

o Promotioun vu Kulturierwen am Allgemengen a Gläichberechtegung vun alle

Kulturen, bzw. Kulturmierkmoler

o nohalteg Entwécklung (Agenda2030  UN General Assembly 2015)

o sou datt jiddereen iwwerall dovunner profitéire kann (people as global 

citizens)

Iwwert d’UNESCO - allgemeng



o UNESCO-Konventioun vum 17. Oktober 2003 iwwert den Erhalt vum

immaterielle Kulturierwen

o Gesetz vum 23. Dezember 2005, woumadder d’UNESCO-Konventioun

vun 2003 ratifizéiert gëtt

o UNESCO Konventioun vun 2003 ass a senger Gesamtheet ugeholl ginn!

o dat heescht, datt de Stat sech dofir verflicht dem Erhalt vum (immateriellen) 

Kulturierwen am Sënn vun der Konventioun nozekommen

Iwwert d’UNESCO - allgemeng



o UNESCO-Konventioun vun 2003 iwwert d'Erhalen vum immaterielle

Kulturierwen

o D'Gesetz vum 23. Dezember 2005 woumadder d’UNESCO-

Konventioun vun 2003 ratifizéiert gëtt

o UNESCO Konventioun vun 2003 ass a senger Gesamtheet ugeholl ginn!

o dat heescht dat de Stat sech dofier verpflicht dem Erhalt vum (immateriellen) 

Kulturierwen am Sënn vun der Konventioun no ze kommen

Iwwert d’UNESCO - allgemeng



o Wat steet an der Konventioun?

o 1. Artikel: Grondlagen

o Les buts de la présente Convention sont : 

o (a) la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ; 

o (b) le respect du patrimoine culturel immatériel des communautés, des 

groupes et des individus concernés ; 

o (c) la sensibilisation aux niveaux local, national et international à 

l'importance du patrimoine culturel immatériel et de son appréciation 

mutuelle ; 

o (d) la coopération et l'assistance internationales. 

UNESCO Konventioun 2003



o Wat steet an der Konventioun?

o 2. Artikel: Définitiounen

o § 1

o On entend par "patrimoine culturel immatériel" les pratiques, 

représentations, expressions, connaissances et savoir-faire - ainsi que 

les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont 

associés - que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les 

individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine 

culturel.

o § 2

o (a) les traditions et expressions orales, y compris la langue comme 

vecteur du patrimoine culturel immatériel

o (d) les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers 

UNESCO Konventioun 2003



o Wat steet an der Konventioun?

o 2. Artikel: Définitiounen

o § 3

o On entend par "sauvegarde" les mesures visant à assurer la viabilité du 

patrimoine culturel immatériel, y compris l'identification, la documentation, la 

recherche, la préservation, la protection, la promotion, la mise en valeur, la 

transmission, essentiellement par l'éducation formelle et non formelle, ainsi 

que la revitalisation des différents aspects de ce patrimoine. 

o et gëtt nach méi !

o mee virun allem iwwert den Oflaf, dat all virescht Konventiounen ze

berücksichtege sinn an iwwert d’international Kooperatioun

UNESCO Konventioun 2003



o Ophuele vun engem Kulturmierkmol

o Demande

o muss vun engem kulturelle Representant / Kulturvertrieder kommen

o Formulaire (wat a wisou, Referenzen, etc.)

o Aschaltung vun engem Spezialist wann néideg

o Préifung op Relevanz vun der Ufro

o Ass et e Kulturierwen?

o Betrëfft et een oder méi Kulturvertrieder oder nëmmen eenzel

Persounen?

o Entsprécht et der UNESCO Konventioun?

o Ass et lieweg, a wéi?

o betrëfft et den nationalen Inventar?

Verlaf



o Erstellung vun engem Plang fir den Erhalt vum Kulturierwen

o am Sënn vun der UNESCO Konventioun

o këmmert sech ëm:

o d’Natur vum Kulturierwen

o de Besoin vun de Kulturvertrieder / der Gemeinschaft

o d’Vertriedung vum Kulturierwen

o wéi lieweg ass d’Kulturierwen a wéi ass et representéiert?

o wien ass involvéiert?

o wie kéint involvéiert sinn?

o Erareechung an d’Kommissioun

o Unerkennung duerch de Kulturministère

o Ophuelen op den nationalen Inventar

Verlaf



o offiziell Ufro am Dezember 2018

o vun enger Privatpersoun

o beim Kulturministère

o Kooperatioun vu Kulturministère

an Uni.lu

Verlaf



o Allgemengen Interessi

o IGD LEO

Verlaf



Verlaf



www.iki.lu



o Flouernimm / Mikrotoponymmen

o Nimm vun onbewunnte Plazen

o Hausnimm / Oikonymmen / Domonymmen

o Nimm vun Haiser am Uertskär

Wat maachen Haus- a 

Flouernimm zum Kulturierwen?



o Navigatioun

o Haus- a Flouernimm

als UR-GPS

Wat maachen Haus- a 

Flouernimm zum Kulturierwen?



o Haus- a Flouernimm als Kommunikatiounsmëttel am (an ëm an iwwer

de) Raum

o sproochlech Instanz

o Sprooch als Kulturmierkmol

o Sprooch als Referent vu mënschlecher Perzeptioun an Interpretatioun

o sproochlech Instanz vun Nimm als Referent am Raum

o d’Sprooch weist d’Perzeptioun am Raum

o d’Sprooch weist och op den Ëmgang mam Raum

o den Numm bënnt d’Sprooch (an domadden de Fokus vum Spriecher) un 

de Raum

o de Mënsch ass inherent un de Raum gebonn an d’Haus- a Flouernimm ginn

deem en Ausdrock

Wat maachen Haus- a 

Flouernimm zum Kulturierwen?



o Flournimm als mental map

o Veruertung vum noe Raum

o Benotzung vun der Plaz primär

Benennung sekundär

o Yi Tu Fan: Ënnerscheed tëscht Raum (space) 

a benotztem Raum (place)

Cognitive Perspektive

o Opfaassungszentrum

= Siidlungskär

o Kasusverhalen

o Richtungs- oder

Uertsverhältnisser



o Navigatioun

Wat maachen Haus- a 

Flouernimm zum Kulturierwen?



Haart an Ho



o D’Hausnimm si fir den Uertskär dat, wat d’Flouernimm fir d’Gewan

sinn.

o relativ limitéiert (alen Duerfkär)

o onkloer Zuel

o keng geziilten iwwergräifend Sammlungen

o gro Literatur

o MEE

o eng Rekonstruktioun oft manner schwéier wéi bei de Flouernimm

Hausnimm

o Den alen Uertschaftskär

ass oft nach einfach ze

lokaliséiren

o Bausubstanz oft nach do, 

wann och substanziell

verännert



o Oft sinn Haus- a Flouernimm ee Bennenungsmotiv

o MEE

o Diglossiesprobleem

o offiziellen vs. lëtzebuergeschen Numm

o Keng Zentraliséiert base de données

Strossennimm



o Iwwerliwwerung

o mëndlech vs. schrëftlech

o primär mëndlech

o sporadesch Nennung an historeschen Dokumenter

o Flouernimm vum 19. Jorhonnert un systematesch erfaasst

o schrëftlech Kultur steet separat vun der mëndlecher Kultur

o Hausnimm ni systematesch erfaasst (!)

Wat maachen Haus- a 

Flouernimm zum Kulturierwen?

Scheffen Weiszthumb der Kellerien Sannt Willibrortz

Gotzhaus zu Echternach







o Haus- a Flouernimm als sproochlecht Mierkmol

o konservéire Sproochkultur a –benotzung

o zu engem gewësse Grad

o Hausnimm tendenziell manner al, bzw. méi séierem Wandel ënnerleeën

o Flouernimm relativ archaesch an archivéirend

o verschidden Nimm weisen nach op eng vir-Germanesch Besiddlung hin

(och bei munchen Uertschaftsnimm)

o trotzdem lieweg an aktiv

o Kreéirung vun neien Nimm

o fir d’Land am Allgemengen

o oder a Mikrostrukturen

o Haus- a Flouernimm verbannen dat Lokaalt mat deem Sproochlechen !!

o immanent Bannung vu Sprooch u Plaz !!

Wat maachen Haus- a 

Flouernimm zum Kulturierwen?



o Siicht op d’Lokalgeschicht

o Mikroperspektiv

o Benotzung vun engem Numm op enger spezifescher Platz fir eng spezifesch

mikroregional Kultur

o detailléiert Ekologiesgeschicht

o Flouernimm ginn Indicen op Landnotzung an terraforming

o punktuell Sozialgeschicht

o Hausnimm ginn Abléck a sozio-ökonomesch Strukturen innerhalb vun

engem Duerf

o gewerblech Strukturen (Schmatt, Epicerie, etc.)

o sozial Strukturen (Schoulen etc.)

o Flouernimm ginn Abléck a ländlech Sozialverhältnisser

o Lännereien, déi der Obregkeet virbehale waren

o entweeder fir den Ubau oder wéint dem Zëns

o Allmende / sozialen Agrikultur

Wat maachen Haus- a 

Flouernimm zum Kulturierwen?



Lëtschen – Sumpflillien -> nach keen Drainage



o Siicht op d’Lokalgeschicht

o Makroperspektiv

o vill Mikroperspektiven ginn eng Makroperspektiv

o aus eenzele lokalen Evenementer kann een allgemeng Schlëss zéien

o  Siidlungsgeschicht

o Flouernimm weisen op eng méi kleng flächeg Besiddlung

o méi Siddlungen, awer méi kuerz Weeër

o Hausnimm weisen eis Duerfstrukturen

o  Agrargeschicht

o Abléck an d’Urbarmaachung vum Land

o Abléck an d’Benotzung vu Kulturplanzen

o  Sozialgeschicht

o Landofhängekeet an Fräiland

o  Identitéitsgeschicht

o Nimm als Identitéitsmarker, lokal an national

Wat maachen Haus- a 

Flouernimm zum Kulturierwen?



Widdem



Agrikultur a Rechtleches



Agrikultur a Rechtleches

Betebuerg

Tënten

Ell

Dippech



Op Kiemelwee - Éileréng



Nimm als Evidenz fir 

Réimerstroossen

Nimm an orange, rout, giel a 

mauve vun Vlat. *camina

(Gall. *cam-ano < cing ‘goen’)

Nimm a gréng mam Topos

“Schnellstrooss”, Germanesch

Etymologie, bezeechent

warscheinlech eng spéider

Period

Nimm a blo, Germanesch

Etymologie, Nimm déi op 

Stroossen aus Steen hindeiten

Alter vun de Flouernimm

Bsp. Réimerstroossen



o 0

Nimm als Identitéit



E liewegt Element



o nei Stroossennimm

e liewegt Element



o d’Flouernimm ware fréier

rechtsbannend

o d’Traditioun ass nach do

e liewegt Element



Haus zu Pëntsch mat

Opdrock vum

alen Hausnumm

Bäertref

e liewegt Element



o Ministère de Culture

Institutiounen



o Ministère de Culture

Institutiounen



o Komplett Bestandsopnam !

o leider lästeg

o mee villes ass gemaach 

o Komplett archivalesch

Donnéeën

Wat muss gemaach ginn?

Luxembourg represented by smaller place names. A 

dot per place name.



o Ganz Archivbestänn vun den ANLux

o Van Werveke

o Theresianeschen Kadaster

o eenzel Akten

o Diözesan Archiv

o eenzel Akten

o Landeshauptarchiv Koblenz

o Archives dioecésanes de Lièges

o Bistumsarchiv Trier

o (Archiv des Volkskunde Instituts

Bonn? -> Bach’sche Sammlung)

DATEBASIS – Wat Méi?

Luxembourg represented by smaller place names. A 

dot per place name.



o Komplett Bestandsopnam !

o leider lästeg

o mee villes ass gemaach 

o Komplett archivalesch

Donnéeen

o Opnam vun all deene Flouer- an 

Hausnimm, déi bis dato just 

mëndlech tradéiert goufen

Luxembourg represented by smaller place names. A 

dot per place name.

Wat muss gemaach ginn?



o ee Kadasternumm ass net gläich e 

Flouernumm

o Mëndlechkeet wichteg fir:

o déi richteg Aussprooch

o Identitéit

o Etymologie

o d’Opfanne vu reng mëndlechen Nimm

o leider laangwiereg

o kann net a menger Dissertatioun gemaach ginn

(Zäitprobleem)

o Resultater oft moer, mee wichteg

o Wéi?

o Involvéire vum Public

o op d’Plaz goen

o online crowd sourcing

o richteg dokumentéieren !!

D’Mëndlechkeet



o Komplett Bestandsopnam !

o leider lästeg

o mee villes ass gemaach 

o Komplett archivalesch

Donnéeen

o Opnam vun all deene Flouer- an 

Hausnimm déi bis dato just 

mëndlech tradéiert goufen

o Donnéeën dem Public zur

Verfügung stellen
Luxembourg represented by smaller place names. A 

dot per place name.

Wat muss gemaach ginn?



o De Public soll an alle Stufen abezu

ginn

o Sammele vun Daten

o Opschaffe vun Daten

o Bsp. ANLux

o Duerstelle vun Daten

De Public

o SAMMLUNG
o Pub Hopping

o crowd sourcing
o online

o APP

o OPSCHAFFEN
o Accès op réi Donnéën

o Kontroll muss gewärleescht

ginn

o Traçabilitéit muss 

gewärleescht ginn

o DUERSTELLUNG
o Traditionellt Namenbuch

o Online Atlas

o am ëffentleche Raum

o in reality

o in AR

o VR Rekonstruktioun



Fiels

De Public



Fiels

De Public



o International 

Kooperatioun
o wëssenschaftlechen, 

politeschen a soziokulturellen

Niveau

o Dräi Sphären

o Groussregioun

o Belsch (Areler Géigend an Neibelgen)

o Frankräich (francique mosellan)

o Däitschland (Bitburg-Prüm)

o International Kooperatioun

o aner Regiounen a Länner mat änlechem Fokus

(Däitschland -> Bayern, Schwäitz, Éisträich, 

England -> Cornwall, Schottland, Liechtenstein)

o United Nations 

o UNGEGN – United Nations Group of Experts on 

Geographical Names

An dann?

Luxembourg represented by smaller place names. A 

dot per place name.



o Austausch an Dialog op allen

Niveauen

o Dialog am Ëmgang mat de 

Flouernimm

o Fuerschung

o Involvéierung vum Public

o Bereetstellen un de Public

AN DANN?

Luxembourg represented by smaller place names. A 

dot per place name.



Stay connected with us! 

www.c2dh.uni.lu

@C2DH_LU

https://www.facebook.com/c2dh.lu/

https://sammersch.github.io

https://www.c2dh.uni.lu/peop

le/sam-mersch

@SamMersch

https://github.io/sammersch



o D’Handwierk zu Lëtzebuerg ass méi oder manner gutt erfuerscht, 

mee virun allem ass dës Fuerschung:

o op eng relative modern Period bezunn, oder

o räimlech gréisstendeels op d’Staadt Lëtzebuerg bezunn

o Flouernimm kënnen:

o een Androck ginn iwwert d’Handwierk am ländleche Raum

o wann iwwerhaapt, dann nëmmen eenzel Hiwesier op handwierklech

Ausübung ginn

o mee:

o kaum Indicen op handwierklech (-sozial) Strukture liwweren

o D’Flouernimm representéieren Plaatzen déi fir eng Grupp vu Leit, bzw. 

d’Allgemengheet relevant waren.

Evidenz fir Handwierk an de Lëtzebuerger Flouernimm



Flouernimm ginn Indizien op:

o Kuele-Verhüttung

o Erzgewënnung

o Erzveraarbechtung

o Textil Produktioun

o Ueleg Produktioun

o Toun Veraarbechtung

o Glas Produktioun

o Rodungen a Seeën

o etc.

Evidenz fir Handwierk an de Lëtzebuerger Flouernimm

Mee d’Flouernimm soen eis nëtt

direkt eppes doriwwer:

o wéi Erz gewonne ginn ass

o wéi Textil hiergestallt ginn ass

o waat fir Textil hiergestallt ginn

ass

o waat fir Ueleg a woufir e 

produzéiert ginn ass

o wat aus dem Holz gemaach

ginn ass

o etc.



D’handwierklech Produktioun op déi d’Flouernimm hiweisen ass:

o relativ rezent (kaum Flouernimm déi op eng richteg al Produktioun

hiweisen)

o raimlech relativ zentral (mat Hang no Südosten)

o entweder sou allgemeng noutwänneg (a relevant) dat se bal

iwwerall gemaach ginn ass; oder:

o relativ spezialiséiert an domadden och regional kaum verbreet.

Evidenz fir Handwierk an de Lëtzebuerger Flouernimm



All Millen

Handwierk



Handwierk

Indicen fir Wandmillen: 

Flouernimm: 

Wandmillen (rout)

Millegéier (blo)

Millebierg (giel)



Indicen op Waassermillen: 

Millebaach (rout)

Millegriecht (blo)

Handwierk



Millebësch (rout)

Loumillen (giel)

Handwierk



Schmelz (giel)

Schmëtt (rout)

Handwierk



Hanf (giel)

Flues (rout)

Handwierk



Rost (rout)

Huer (blo)

Breech (giel)

Bleech (gréng)

Handwierk



wewesch (giel)

duer (blo)

spréit (rout)

Handwierk



• d’sproochlech Reschter an de 

Flouernimm ginn iwwert eise

Schrëftum eraus

• eng etlechen Archaismen

hëllefen eis an der relative-

chronologescher Agrenzung vu 

Sproochwandel, z. Bsp. an der:

• Phonologie

• Morphologie

• Lexematik bzw. Semantik

Flouernimm fier d’ Sproochgeschicht



Bsp. Uecht

Belvaux:

an der Uecht

an der Uecht

Ehlerange:

am Mierchesuecht

Sanem:

Taupeschuecht

op Pëlpesuecht

Uecht hannert dem Schlass

Schmaddsuecht

ënnert Roudenuecht

Roudenuecht

Rousenuecht

ënnert Roudenuecht

Wandmillenuecht

Soleuvre:

Zeedenuechtchen

Wëllenuecht

an der Uecht



Linguistesch
Originen

Bsp. Uecht

Bieles Éilereng

ZolwerSuessem



Linguistesch
Originen

Bsp. Uecht

 Relativ heefeg zu

Lëtzebuerg

 Regional relativ

begrenzt (op 

d’Groussregioun)

 Als Toponym zimmlech

al

-> in allen Brillen und 

Achten

 Germanesch Etymologie

als hënneschten Deel

 Bezeechent awer schon

am Mëttelalter déi

besser Stécker Land 

(Weidland)



Linguistesch
Originen

Bsp. Uecht

Uecht (giel)

Iecht(chen) 

(gréng)

Acht (mauve)

Oicht (roud)



Linguistesch
Originen

Bsp. Uecht

Uecht (giel)

Iecht(chen) 

(gréng)

Acht (mauve)

Oicht (roud)



Linguistesch
Originen

Bsp. Uecht

apt 

> acht

> âcht

> uacht

> uecht

Al Englesch æfterra

Al Islännesch eptri

Al Frisesch eftera

Modern Englesch after

Al Houdäítsch after

Mëttel Nidderdäitsch achter

Seemanssprache (Nidderdäitsch)



 Wisou d‘Flouernimm erbäi huelen?

 d‘Rekonstruktioun vu Stroossennetzwierker déi urban 

Gesellschafte rekonstruéiren ass insgesmat schwiereg, mee

emsou méi wat den behandelten Zäitraum méi al ass.

 d‘Donnéë si manner zouverlässeg

 mir wëssen zwar dat et Tendenzen goufe wéi Stroosse

gebaut gi sinn

 Mee mir kennen d‘Stroosse per se net

 Wéi?

 Archeologesch, historesch a linguistesch Donnéë

verbannen (sou wäit et geet)

 d‘Beispill hei zu Lëtzebuerg an der Spéidantikt bis 

an d‘fréit Mëttelalter

 relativ wéineg historesch an archeologesch Daten

 op linguistesch Daten zreckgräifen

Réimesch Stroossen





roads traced by Barrington Atlas



















roads traced by Barrington Atlas



Brill – aus dem Gallesche *brog-ilo ‘(petit) bois (enclos)’ 

< *brog(i) ‘territoire’



Päsch – aus dem Laténgesche pascua ‘Weid’



Mäs – aus dem Laténgesche mansio ‘Openthalt’



Stay connected with us! 

www.c2dh.uni.lu

@C2DH_LU

https://www.facebook.com/c2dh.lu/

https://sammersch.github.io

https://www.c2dh.uni.lu/peop

le/sam-mersch

@SamMersch

https://github.io/sammersch


