
Stednavne 
AF KRISTIAN HALD 

LANDSBYNAVNE 

I slutningen af det l l. århundrede betegner Adam af Bremen i Danmarks

beskrivelsen i D e hamborgske Ærkebispers Historie det nordlige Sjælland 

som Øde og ubeboet. Bremerklerkens ord kan imidlertid kun have haft 

gyldighed for en del af det nuværende Nordsjælland, især den nordØstlige 

del, h vor skoven i den tidlige middelalder h avde langt stØrre udbredelse 

end i senere tid. Andre steder må der allerede dengang have været betyde

lige strækninger med gammel bebyggelse, store landsbyer og frugtbar 

agerjord. 

Hvis vi ikke vidste det ad anden vej, kunne stednavnene for tælle os, at 

Naturparken ligger midt i et sådant ældgammelt agerbrugsland. Det frem

går især af egnens mange landsbynavne på -løse, hvis beliggenhed ses på 

kortet s. 36. Tre af dem, Uggeløse, Ganløse og Værløse, har direkte berø

ring med vort område, og ikke langt derfra ligger Uveise (s. 1370 UghlØsæ) 

og StenlØse med dens udflytterby Stenlille, oprindelig Stenløselille. 

Betydningen af -lØse er ikke fastslået med fuld sikkerhed. Efter en ud

bredt opfattelse er det beslægtet med oldnordisk laut, jord, land, samme 

ord som de svenske dialekters 16t skråning, græsgang og afledt af roden 

i udsagnsordet lude, hvorefter den oprindelige betydning skulle være 

skråning. Nogenlunde sikkert er det, at -løse i stednavne, uanset oprin
delsen, ikke har relation til et bestemt naturforhold, men må udtrykke et 

fundamentalt landbrugsteknisk begreb: ager, indhegning, græsgang eller 

lignende. At navnene på -løse hØrer til vore allerældste landsbynavne og 

går tilbage i det mindste til de fØ rste århundreder af vor tidsregning frem

går af forholdene i Merløsebygden i Holbæk amt, hvor lØserne er endnu 

talrigere end i det vestlige Nordsjælland. I hele Merløse herred findes der 

udover -lØse kun tre navne af gammel type. Det må betyde, at lØserne og 

deres udmarker engang har opfyldt praktisk talt hele herredet, og de må 

således være de ældste eksisterende landsbyer i området. 

LØse-navnenes hØje alder bevirker, at de ofte er meget vanskelige at 

tolke, fordi ordforrådet ustandselig forandres, og mange ord må antages 
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STEDNAVNE 

PÅ -LØSE O 

Fordelingen af sted
navne med endelsen 
-lØse i Naturparken 
og de tilgrænsende 
dele af Nordsjælland. 

at være forsvundet af sproget fØr de ældste skrevne kilders tid. Kun i få til

fælde, som StenlØse, er forleddet umiddelbart forståeligt. I UggelØse er fØr

ste led måske et olddansk *Wiggu-, ejefald af et ord vigga, der kendes fra 

norsk dialekt i betydningen skovkant. (En • foran et ord eller en navne

form betyder, at ordet eller formen ikke er direkte overleveret i kilderne, 

men beror på en sproghistorisk konstruktion). Et olddansk *Wiggu- ville i 
middelalderen blive til Uggæ-, nu Ugge-. Træffer denne forklaring .det 

rette, er navnet både med hensyn til dannelse og betydning en parallel 

til V ær lØse (1341 WithærlØsæ), hvor fØrste led antages at være den oprin

delige ejeform withar af ordet ved, gammeldansk with, skov. Ganløse skri

ves i det 14. årh. Galløse, og den moderne form dukker først op i kilderne 

på reformationstiden. Da det er lettere at forklare en overgang fra Gan

lØse til Galløse end omvendt, skal man dog snarest regne med et oprinde

ligt Gan-, der kunne være samme ord som det fra bornholmsk og norske og 

svenske dialekter kendte gan, Gane, Gæller, her med en topografisk betyd

ning klØft el. lign. 

Det yngre navnelag - stednavne fra vikingetid og middelalder - er på 

Farumegnen fØrst og fremmest repræsenteret ved navnene på -torp (nu 

-rup, -drup, -trup) og -rød. Torp betyder en udflytterby eller -gård, og det 

gammeldanske ruth, der i Nordsjælland er blevet til -rØd, betyder rydning 

og er beslægtet med udsagnsordet rydde. 
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De fleste navne på -torp er sammensat med personnavne, der må antages 

at være navnene på de mænd eller (sjældent) kvinder, der har grundlagt 

eller ejet de pågældende byer. F. eks. indeholder det forsvundne Balstrup 

(c. 1370 Bothelsthorp) i Farum sogn det velkendte gammeldanske mands

navn Botulf. Mange af navnene har imidlertid fællesnavne som forled, og 

det gælder de to torper, der ligger ved Naturparken. Til Bastrup skal ri

meligvis henfØres en Ebbe de Bastetorp, der nævnes i begyndelsen af 12. 

årh . (s. 53), og Bastetorp er således navnets ældst kendte form. Det er sam

mensat med ordet bast eller snarere en afledning baste, der egentlig bety

der materiale til basttilvirkning. Da bast til redskaber især hentes fra linde
træer, kom ordene, der indgår i et stort antal nordiske stednavne, til at 

bruges om steder med bevoksning af lind; den betydning har ligefrem 

det nært beslægtede svenske dialektord baste. Det er interessant, at vi på 

Bastrups grund har et marknavn med forleddet Baste-, nemlig Bastebjerg, 

der nævnes i markbogen 1682 (Bastebiergs Aasz). Et andet Bastebjerg er 

bevaret i Ganløse lige syd for GanlØse Eged (målebordsbladet Bastebjærg; 

markbogen Bastebiergs Aasz), og et tredje fandtes i Slagslunde (m~rkbogen 

Bastebierigs Rende, Lille Bastebierg Holm, Store Bastebiergs Holm). MØr

drup (13'40 Myrethorp) er sammensat med ordet myr, mose, eller sidefor

men myre, ord der i nutiden særlig kendes fra Bornholm. MØrdrup er også 

navn på en landsby i Egebæksvang sogn syd for HelsingØr. 
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Udbredelsen af efterleddene -torp og -rØd ses på kortet s. 37. Det frem

går af kortet, at Naturparken ligger på grænsen mellem de nordsjælland

ske torp- og rød-områder. Der er her tale om en gammel kulturgrænse, be

tinget af forskel i naturforhold. Torperne findes mod vest i det samme 

område, der har de gamle landsbyer på -lØse, og er de udflytterbebyggel

ser fra disse og andre ældre anlæg. Landsbyerne på -rØd findes mod nord

Øst; de går ikke syd for MØlleåen og er nyrydninger på gammelt skovland. 

De knytter i bebyggelseshistorisk henseende NordØstsjælland sammen med 

Skåne, hvor -rod er en af de alleralmindeligste navnetyper. Det kan til

fØjes, at ligesom NordØstsjælland i rydningstiden går sammen med Skåne, 

går Vestsjælland sammen med Jylland. Vestpå mangler -rØd, men der fore

kommer til gengæld mange navne på -tved, et andet ord for rydning, der 

genfindes i Østjylland og Vendsyssel; i nutiden er v-et ofte faldet bort, så 

udfra de moderne former kan endelsen ikke altid skelnes fra -sted. 

Af rØd-navnene ligger BregnerØd og VassingerØd nærmest Naturparken. 

Det første er sammensat med plantenavnet og betyder altså bregneryd

ningen ligesom Bregentved. Det andet har som forled et indbyggernavn 

vassinger i ejefald flertal. Indbyggernavnet er afledt af samme ord som 

svensk vass, rør, siv, et ord, der genfindes i gamle engelske stednavne, 

hvor det betyder sump, fugtigt sted. Om man i VassingerØd skal regne 

med en betydning rØrbevoksning eller en ældre betydning sump kan 

være tvivlsomt. Begge betydninger vil passe godt med de ældre naturfor

hold på stedet. Terrænet ved VassingerØd er forholdsvis lavtliggende og 

har tidligere været meget sumpet; på originalkort nr. l fra 1785 i matri

kelarkivet kan man se, at en stor del af byens areal består af mose- og 

engstrækninger. 

Aldersforholdet mellem -rØd og -torp er ikke helt let at udrede og er 

næppe heller det samme overalt. I almindelighed regner man, og sikkert 

med rette, med, at torperne er ældst og for en stor del går tilbage til vi

kingetiden, medens -rØd tilhØrer den ældre middelalder. Denne kronologi 

motiveres især med, at danske navne på -torp i stort antal findes i de 

nordiske vikingebygder i England, hvorimod der ikke i England er eks

empler på -rØd, der derfor antages at tilhØre en noget yngre periode. 

I Nordsjælland gØr der sig dog specielle forhold gældende, i alt fald i 

nogle egne af området. Blandt torperne her er der påfaldende mange, 

der er sammensat med bibelske personnavne og andre fremmede navne, 

der først kan være indkommet efter kristendommens indførelse, f. eks. 
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Jonstrup (af Johannes), Bendstrup (af Benedict), Alsønderup (af Alexan

der), Abrahamstrup, nu Jægerspris, og flere andre. Derimod træffes sådan

ne forholdsvis unge personnavne aldrig i forbindelse med -rød. Hvor for

leddet i -rØd er et personnavn, hvad det ganske vist sjældnere er end i 

-torp, er det altid et navn af nordisk oprindelse. Dette forhold må tydes 

på den måde, at torperne i visse egne af Nordsjælland er forholdsvis sene 

og yngre end -rød. Med sikkerhed kan vi sige, at begge navnetyper var 

kendt her allerede i det 11. årh., idet Tollerup i Oppe-Sundby sogn og 

BørstingerØd i Nørre-Herlev sogn nævnes i Knud den Helliges gavebrev 

1085. 

Socialt var der den forskel på -rØd og -torp, at de fØrste i stØrre eller 

mindre udstrækning var kollektive foretagender, medens -torp i hovedsa

gen må antages at være enkeltmands anlæg. Den kollektive karakter frem

går af, at tre nordsjællandske navne på -rØd har indbyggernavne til forled, 

nemlig foruden Vassingerød også BØrstingerØd og Villingerød. Især det 

sidste navn er oplysende i denne sammenhæng. Det skrives i 12. årh. 

Withlingæruth og omtales i et gavebrev af Erik Lam i Esrumbogen fra 

1145 som liggende i Ørwid, den store skovstrækning nord for Esrum sø. 
Der er ingen tvivl om, at fØrste led i Villingerød er et gammeldansk ind

byggernavn withlinger, afledt af with, skov, (jfr. ovfr. under Værløse). 

Navnet betyder altså skovboernes rydning (eller eventuelt beboerne af 

Ørwids rydning). Der er her tale om folk, der i den tidlige middelalder 

har slået sig sammen og er flyttet ud fra en af de gamle landsbyer for 

i fællesskab at rydde ny jord inde i storskoven. At -rØd ofte er kollek

tive anlæg stemmer også godt med, at de sjældnere end -torp har person

navne til forled. 
Foruden navne af de nu omtalte hovedtyper, må der nævnes enkelte 

andre bebyggelsesnavne i Naturparkens nærhed. Selve navnet Farum (c. 

1370 Farum, Farom, Farrwm) er, ligesom Esrum, Virum og sandsynligvis 

Nærum, hvor efterleddet dog også kunne være et oprindeligt -heim, 

sammensat med ordet rum, der i stednavne synes at betyde plads, tomt; 

jævnfØr gårdsrum. FØrste led er samme ord som oldnordisk far, vej, 

spor, en afledning til roden i udsagnsordet fare . Ordet, der indgår i ad

skillige danske stednavne, er her snarest brugt om den smalle passage 

mellem Farum sØ og Furesøen ved Fiskebæk. Om navnets alder kan intet 

siges med sikkerhed; dog hØrer navne på -rum næppe til det ældste lag af 

vore landsbynavne. 
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To sognenavne i nærheden ender på -lunde, en bØjningsform af ordet 

lund, JØrlunde og Slagslunde_ Navnene, af hvilke J Ørlunde tillige er 

blevet henedsnavn, er antagelig forholdsvis gamle, fra vikingetiden eller 

århundrederne nærmest forud_ Lund indgår ikke sjældent i nordiske 

stednavne i England og Normandiet- I Slagslunde er bogstavet g, som den 

gamle skrivemåde Slarslunde (således c. 1370) viser, ikke oprindeligt, men 

navnet er ikke tolket med sikkerhed. Som en mulighed har man nævnt, 

at forleddet kunne være et persontilnavn gammedansk •slarf, samme ord 

som svensk slarv, lurvet person, og altså et oprindeligt øgenavn; der er dog 

kun usikre vidnesbyrd om et sådant tilnavn i dansk. I JØrlunde (1085 

Iurlundaherathi) er forleddet et forlængst uddØdt ord, gammeldansk • iur, 

en sideform til oldengelsk eofor, vildsvin. Oldnordisk har bevaret side

formen (jofurr) i den overfØrte betydning fyrste. Navnet er et godt eks

empel på, hvordan stednavnene kan bevare gamle ord, der ellers for 

længe siden er forsvundet fra vort sprog. 

Nævnes må endnu et navn på en middelalderlig bebyggelse med en 

central beliggenhed i det fredede område, mØllenavnet Hestetang. Navnet 

skrives 1'460 Hæstongg MØlle og 1553 Restangs MØlle, og disse gamle 

skrivemåder kunne tyde på, at fØrste led ikke, som det nu forstås, er 

ordet hest- Det kunne i stedet for være hæs eller muligvis hessel; der fin

des en Besselkilde i nærheden. Sidste led er ordet tang, en sideform til 

tange, og sigter til den smalle landtange, hvor bebyggelsen ligger. 

SKOVNAVNE 

Blandt områdets talrige naturnavne er der grund til at omtale nogle 

af navnene på de større eller mindre skovstrækninger, selv om de hverken 

er så gamle eller i sproglig henseende så interessante som landsbynavnene. 

Navnet på den stØrste af skovene, GanlØse Ore, eller som det lidt uhel

dige, officielle navn lyder : GanlØse Orned, indeholder ore, det samme ord, 

der er første led i ordet overdrev. Ore, gammeldansk waræ, udmark, bru

ges ofte i skovnavne, særlig om skove på stærkt bakket terræn, som det er 

tilfældet ved Ganløse. Navnet skrives i markbogen 1682 Oure eller Ore i 

forbindelserne Oure leed, Oure Wange, Ore mosze. Formen Orned beror 

vistnok på en omdannelse af den bestemte form Oren; jævnfØr GanlØse 

Oren på et skovkort fra 1792. 
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Naturparken mellem Farum og Slangerup. Udsnit af Det Konge!. Viden
skabers Societets kort KiØbenhavns Amt, reduceret og tegnet ved O. C. 
Wessel, Anno 1766. 
Reproduceret med tilladelse af Geodætisk Institut efter et kort fra 1766, 
fremstillet af Det kgl. Videnskabernes Selskab. 

GanlØse Eged hed i ældre tid Eget (markbog 1682 Eigets Wang; ma

triklen 1844 Eeget) og er simpelthen bestemt form af ordet ege, egebevoks

ning. Den anden forklaringsmulighed, man har nævnt, en sammensætning 

af eg og gammeldansk with, skov, er afgjort mindre sandsynlig. Samme 

navn forekommer bl. a. i Uggeløse (markbog 1682 Egit). 

To skovnavne, Lillevang og Nyvang, indeholder ordet vang, der ellers 

normalt bruges dels om den dyrkede agerjord i almindelighed, dels om 

de marker, hvori landsbyens jord er inddelt. Her har ordet, ligesom i an

dre nordsjællandske navne, den specielle betydning indhegnet skov. 

Terkelskov ved Hestetang er sammensat med mandsnavnet Terkel, og 

navngiveren er sikkert den Terkel Jensen i Hestetangs mølle, der nævnes 

i året 1720 som anklaget for ulovlig skovhugst. 

Krogenlund hed oprindelig Krogelund (således matriklen 1844; mark

bog 1682 Store Krogelunds Wang, Lille Kraagelunds Wang) og er sam

mensat med ordet krog. Krogen- er en nyere omdannelse under indfly-
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delse af navne, der indeholder den fra tysk lånte bØjningsendelse -en; 

jævnfØr f. eks. Krogenberg i TikØb sogn, af slægtsnavnet v. Krogh. 

R yget skrives i markbog 1682 Ryedt og er bestemt form af ordet ryde 

(eller måske snarere af en sideform hertil *ryd), beslægtet med oldnordisk 

rj6<5r rydning og med -rød. R yde betyder i jyske dialekter bl. a. småt 

egekrat og engdrag med risbuske, og en lignende betydningsovergang fra 

rydning til bevoksning må forudsættes i det sjællandske navn. Af samme 

oprindelse som Ryget er Ryet, en forsvunden bebyggelse i Nørre Herlev 

sogn, der nævnes i det 16. århundrede. 

SØ - OG ANAVNE 

Områdets mange søer har tildels gamle navne. FuresØen, i ældre tid 

som regel Fursø, er sammensat med fur, den gamle form af trænavnet fyr . 

Da skovfyrren tidligt uddØde i de fleste egne af Danmark, er navne sam

mensat med fur eller fyr sjældne og formodentlig meget gamle. Et af de 

ældst overleverede er Furnes, Fyrrenæs, på LæsØ, der nævnes allerede 

1219; på LæsØ var der i Øvrigt endnu rester af den gamle fyrreskov i det 

17. årh. Furesøen kaldes i 16. årh. også Hjortholm sø efter den forsvundne 

borg Hjortholm i Lyngby sogn. 

Buresø (1582 Bursøe) er muligvis sammensat med burgh, den almin

delige gammeldanske form af ordet borg, og søen har i så fald snarest 
navn efter voldstedet Borre (d. v. s. Borg) ved Græse å ca. I km nord for 

Buresø; voldstedet ligger dog ved den udtØrrede LangsØ. Hvis forleddet er 

burgh, er navnet af samme oprindelse som sognenavnet BursØ på Lolland. 

Navnet på den meget lille KarsØ ved MØlleåens udlØb i Farum sØ kan 

sammenstilles med det svenske sønavn Karsjon. Hvis forleddet er ordet 

kar, foreligger der muligvis et sammenligningsnavn, men mere sandsynligt 

er det, at kar ligesom i det vestsjællandske Karrebæk (13. årh. Karæbæc) er 

brugt om en indretning til fiskefangst. JævnfØr oldnordisk ker, fiskegård , 

og ældre dansk laxekar, indhegning til at fange fisk i rindende vand. 

En anden, meget lille sØ i Naturparkens nærhed er Barresø syd for 

vejen fra Nymølle til Uggeløse. Navnet, der er bevaret i gårdnavnet Barre

sØgård, er et oprindeligt BarnesØ (matriklen 1844 Barnsøe som gårdnavn; 

markbog 1682 Barne Søes Krat, Lille, Store Barne SØe StØcker). Anlednin

gen til navnet, der har paralleller andetsteds (bl. a. Barnsø i Al sogn i 

Vestjylland), kan være den, at et barn engang er druknet i søen. 
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Navne på udtØrrede søer i omegnen er LangsØ og KedelsØ i Uggeløse 

sogn og KollensØ i Slagslunde sogn. KedelsØ (markbog 1682 Kehl SØe Aasz) 

indeholder kedel i betydningen sænkning i terrænet, og KollensØ (mark

bogen Kolling sØe) er oprindelig et usammensat navn • Kolding, afledt af 

tillægsordet kold. Af samme oprindelse er bl. a. kØbstadnavnet Kolding, 

der er det gamle navn på Kolding fjord, og Kolind (1416 Kollingh), der 

oprindelig er navn på Kolindsund. 

Det nuværende navn på Naturparkens eneste stØrre vandlØb, MØlle

åen, sigter naturligvis til de vigtige vandmØller, hvoraf flere nævnes 

allerede i middelalderen. Oprindelig havde åen et usammensat navn, 

gammeldansk Lughn. Direkte overleveret er navnet kun i et gammelt 

brev fra 1145, hvori det skrives Lugen, men det er bevaret til vore dage 

i landsbynavnet Lundtofte (1348 Lugnætoftæ), der altså intet har med 

lund at gØre, men betyder tofterne ved åen Lughn. Det gamle ånavn 

kunne være beslægtet med ordet lun(e), ro, vindstille, samme ord som old

nordisk logn, vindstille, og svensk lugn, ro; den oldnordiske og svenske 

form viser, at ordet også i dansk må have haft et g, der senere er svun

det ligesom i Lundtofte. Efter denne forklaring skulle ånavnet betyde 

sådan noget som den roligt flydende. Nok så sandsynligt er det dog, at vi 

i Lughn har et eksempel på en navnetype, hvor n·et er en gammel af

ledningsendelse. Sådanne n-afledninger foreligger i andre oprindelige 

ånavne, f. eks. Mern og Skjern, de gamle, usammensatte navne på hen

holdsvis Mern å og Skjern å, der er bevaret til nutiden i form af bebyg

gelsesnavne. De optræder desuden i mange Ønavne, f. eks. GavnØ og EnØ, 

hvor -Ø senere er fØjet til det gamle, usammensatte navn. Er ånavnei: en 

n-afledning, må lugh- være beslægtet med oldnordisk laug, vaskevand, det 
gammeldanske lØgh, der indgår i ordet lØrdag, gammeldansk lØghærdagh. 

Med en anden afledningsendelse har vi det samme lugh- i det skånske sØ· 

navn Lurs jon, gammeldansk Lughur. Blandt de gamle n-afledninger, ånav

ne, sønavne og Ønavne, finder vi noget af det ældste, nordiske navnestof, 

og MØlleåens oprindelige navn Lughn, kan derfor være det ældste navn i 

området overhovedet, ældre end selv landsbynavnene på -lØse. 

ANDRE NAVNE 

Foruden de store naturnavne, der er omtalt i det foregående, er der i Na

turparken og dens nærmeste omgivelser et mylder af navne på bakker og 
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hØje, marker og enge, kær og moser og andre lokali teter. Forholdsvis få af 

disse navne er kommet med på de moderne kort, men de findes på ud

skiftningskortene, skovkort fra ældre og nyere tid og i markbogen 1682, 

opmålingsprotokollen til Christian V.s matrikel, og nogle få lever vel 

endnu i enkelte gamle folks erindring. Tilsammen rummer dette navne

stof en mængde oplysninger om landets udseende i ældre tid, om dets 

dyre- og planteverden, om arkæologiske mindesmærker, hØje og voldste

der, om ældre tiders landbrug og om ældre kulturforhold i det hele taget. 

Det vi l være umuligt at gennemgå alle disse navne, men nogle få skal an

fØres som eksempler. 

Under Bastrup er allerede omtalt navnene på baste-, der minder om 

gammel basttilvirkning. Limgravstykker i nærheden af NymØlle, (nævnt i 

markbogen Limgrafs Stycker), er vidnesbyrd om, a t kalkudvindingen på 

disse kanter er gammel. Svinepog i U ggeløse skov ( matrikelskort 1786 

Svine Pov) indeholder dialektordet pog, lille indelukke, og er et minde 

om den tid, da svinene gik på olden i skoven; samme navn er Svinepaven 

ved Gisselfeld. Tangelangs Mose, som n avnet skrives på målebordsbladet, 

også i Uggeløse skov, hedder i markbogen Tongeledz mose (jævnfØr Tang

ledsstykker på matrikelskort 1786) og minder om et gammelt led på 

vejen; den moderne form er et eksempel på, hvordan et navn kan blive 

forvansket i tidens lØb, så det ikke længere forstås. 

Korsager i Uggeløse og Bastrup (markbog 1682 Kors Aas) kan 

minde om et gammelt vejkors fra den katolske tid, men der kan også være 

andre anledninger til Kors- i stednavne; f. eks. kan marken være gammel 

kirkejord og have hØrt til et helligkorsalter. Korsager har efter place

ringen i markbogen at dØmme - måske ikke h elt tilfæleligt - ligget i nær

heden af Trolddal (markbog 1682 Troidahis Stycker); mange marknavne 

rundt om i landet har trold-, vætte- og andre minder om fortidens overtro 

som fØrste led. Bavneager i Bastrup (markbogen Bougne Ager Aasz), hvor

efter den moderne Bavnegård har navn, er stedet, hvor bavnen tændtes 

i ufredstider. På Sjælland er Bavneager vistnok den almindeligste sam

mensætning med bavn; i J ylland hedder det normalt Bavnehøj. 

Nogle n avne h ar poetisk eller spØgefuld karakter. Det sidste gælder 

nok et sammenligningsnavn som Ulvsha le i Uggeløse (markbog 1682 Liden 

Ulfshale; matrikelskort 1786 Store, Smaae U ldhaler; kortets skrivemåde 

viser, at navnets betydning er glemt). Det er et n avn af stor udbredelse og 

hØj alder; det forekommer således allerede som nordisk marknavn i Dane-

44 



lagen. Afgjort poetisk er Rosenlund i Bastrup. Det findes som marknavn 

på matrikelskortet og er, som adskillige andre marknavne, bevaret til vor 

tid som gårdnavn. 

Engang vil forhåbentlig hele dette navnestof, som der her er givet en

kelte prØver på, blive samlet og tolket. En rig kilde til viden om vort 

lands udseende og vort folks liv i fortiden vil dermed blive tilgængelig. 
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