Stednavne i Sorø Amt
Af Henrik Ussing.

Allerede de torste skindklædte Mennesker, der
slog sig ned som Jægere, Samlere og Fiskere langs
vore Kyster, maa have givet de Steder, som laa
inden for deres Færdselskreds, Navne. Det kan have
været ganske enkle Navne som: „Bæk“, „Strand“,
„Bjærg“, „Skov“, „Hytterne“ eller lignende, men
dog saa tydelige, at de kunde fattes af enhver, som
kendte Stederne. Om vi nu har noget Navn bevaret
fra hine fjærne Tider, ved vi ikke; det skulde
snarest være Navnet paa en O, et Na?s, en Bakke,
en Aa eller lignende. Derimod er det vel ikke meget
rimeligt, at vi har noget saa gammelt Navn paa
nogen menneskelig Bebyggelse bevaret; thi Livs
forholdene, Næringsvejene, Kulturforholdene har
vekslet saa meget siden dengang, at der ikke er
stor Sandsynlighed for, at der paa nogen Plads har
været en uafbrudt større Bebyggelse siden Sten
alderen, der havde vieret i Stand til at fastholde og
overlevere et Navn, som var givet af Stedets første
Beboere.
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Efterhaanden som Menneskene tog Landet i
hele dets Udstrækning i Besiddelse og for Største
delen lagde det under Dyrkning, har de ogsaa givet
alle de Steder Navne, som udmærkede sig ved sær
lige Naturejendommeligheder eller var af Særlig
Betydning for Menneskene. Vort havkransede Land
med dets Sunde og Fjorde, dets Øer og Næs, dets
Bakker og Dale, dets aabne Sletter og tætte Skove
har et saa vekslende Præg, at der efterhaanden har
fæstnet sig en Vrimmel af Navne ved alle de Smaadele, hvoraf Landet bestaar. Saadanne Navne, der
angiver, om Stedet er en Bakke eller en Dal, Mose
eller tør Jord, aabent eller skovklædt, indskaaret
af Havet eller en vidtstrakt Slette, kunde man kalde
Naturnavne; herhen horer ogsaa de Navne, der for
tæller os, hvad Dyreliv eller Plantevækst, der trives
paa Stedet. Andre Steder er nævnte efter Menneskers
Virken paa Jorden, Rydninger i Skoven, Broer, Bo
liger og andre Indretninger, frembragt af Menneskehaand; saadanne Navne kunde vi kalde Kulturnavne.
Og endelig er en Mængde Steder nævnt efter de
Menneskers Navne, som paa en eller anden Maade har
har haft noget med Stederne at gøre. Saaledes er
mange Steder nævnt efter de Mænd, som først har
fæstet varigt Bo der, eller som i lang Tid har ejet
Stedet.
Fæster vi nu særlig Opmærksomheden paa By
navnene, hvad Tilfældet er i denne Afhandling, saa
er det sandsynligt, at langt den største Del af
Navnene er opstaaet omtrent samtidig med, at ved
kommende Bebyggelser fandt Sted. Dog kan en
Bebyggelse godt have optaget et Navn, som Stedet
bar i Forvejen, saaledes som det tydeligt er Tilfældet
med de Steder, som ender paa Mark eller Ved (d. e.
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Skov). Og omvendt kan et Sted godt have skiftet
Navn i Tidens Lob, hvad vi i mange Tilfælde er i
Stand til at godtgøre, navnlig hvor det drejer sig
om Bondebyer, der er gaaet over til at blive Herregaarde.
For omtrent halvandet Hundrede Aar siden var
næsten hele Landets Befolkning bosat i Byer, dels
i Købstæderne, dels i Landsbyerne, dels paa Ilerregaarde, der for en stor Del var opstaaet af Landsbyer,
og som jo næsten udgør Smaabyer med deres Vrim
mel af Herskab, Tjenere, Daglejere og Haandværkere.
Den spredte Bebyggelse er opstaaet siden da. Men
som Forholdet var for 150 Aar siden, havde det i
det væsentlige været mange Aarhundreder igennem,
man kan vel sige: omtrent fra Valdemarstiden.
Omkring 1200 —1250 har omtrent hele det System
af Landsbyer, der udgør Kærnen i det danske Lands
Bebyggelse i de følgende Aarhundreder, ja paa en
Maade ogsaa i vor Tid, været færdigt. 1 den Tid,
som ligger mellem den første varige Opdyrkelse med
tilhørende fast Bosættelse i stor Udstrækning og
Tiden omkring 1200, skabes langt den overvejende
Del af de danske Bynavne. I denne Tid har der vel
nok uafbrudt været talt det samme Sprog, det danske,
i vort Land. Men dette Sprog har dog ændret sig
meget i Tidens Løb: mange Ord, som een Gang har
været gængse, er forsvundne, og ny Ord er op
staaet til Gengæld. Derfor er det ogsaa forholdsvis
let at sige, hvad de Stednavne betyder, som er
dannet i det sidste Tusind Aar; thi fra den Tid har
vi et fyldigt Kendskab til vort Modersmaal. Men de
Stednavne, som er dannet i ældre Tid, er vanske
ligere at tolke, navnlig naar de Ord, som de er
dannet af, er forsvundet af vort Sprog. Desuden
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kan ct Stednavn omdannes saa stærkt i Tidens Lob,
at det ikke kan forstaas, uden at man af gamle
Skrifter ved, hvorledes det har heddet i Middel
alderen; men det er ikke alle Stednavne, der er
opskrevet i saa gamle Bøger. Og nogle Navne er
saa gamle, at de allerede inden Middelalderen havde
undergaaet meget store Forandringer. Det er meget sjældent, at vi er saa heldige som
jned Sasscrbro, hvor den Mand, der har bygget Broen
-og givet den Navn efter sig selv, har ladet indhugge
en Meddelelse derom paa en Runesten, der til denne
Dag staar ved Fjenneslev Kirke. J andre Tilfælde
ved vi fra gamle Skrifter, at et Sted har skiftet
Navn alt i gammel Tid; i Soro Klosters Gavebog
staar der, at det Sted, som da hed Knutsthorp^ og
som nu hedder Kmidstrup, i tidligere Tid hed Goksthorp. Dette Torp (Udflyttergaard eller Aflæggerby)
har altsaa først været nævnt efter en Mand, der hed
Gok (nu: Gøg), senere efter en, der hed Knut (nu
Knud). I andre Tilfælde er der ikke sket Navne
skifte, men Forvanskning; Ømstrup Skovfogedhus
-er nævnt efter et Torp, som oprindelig hed Øthensthorp, altsaa havde Navn efter en Mand, der hed
Øtben (oldnordisk Audun). Jystrup maa ikke skrives
Jydstrup, thi det har ikke det mindste med en Jyde
at gøre: det har Navn efter en Mand, der hed Jnr
{hvilket Navn forøvrigt betyder Hest). Hvor stærke
Ændringerne af et Navn kan være, kan man se af,
at Estrup (egentlig Estrithethorp) har Navn efter en
Estrid og Krøjerup (egentlig Krubethorp) efter en
Krube. Sketterod hed oprindelig Skelverhøglie, Skovso
hed Skoghusas („Skovhusaas“), Jernbjæry hed Hjcernebjærgc (betyder maaske Hjarnes Bjærg); Herrestrup
hed Heriersthorp og var nævnt efter en Mand med
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det oldnordiske Navn Herjar, Sorterap er na?vnt efter
Manden Svarte (den sorte). Om Tyvclse i gammel
Tid hed Thynelshoic eller Thyf/løsæ. kan man van
skeligt afgore, da begge Former forekommer i gamle
Skrifter. Tase er muligvis ældre Tagso, altsaa „Soen,
hvor der vokser Tagror \ Neblerod er en stærkt
sammentrukket Form for gammelt Næpætdæruth
(maaske „Roedyrkningsrod“): Lystagertorp hed for
Ly stagergaard, og endnu tidligere Ormager (i Middel
alderen: Ormakær)-, Tuglebjærg hed for Withfuglæbjærg
eller Withfyivlebjærg (første Stavelse betyder vistnok:
Skov)-, Højbjærg er nok oprindelig Høgebjærg. Bejnstrup maa komme af Mandsnavnet Regin. Salto hed
i gamle Dage Soltæ. En gammel By i Frerslev Sogn,
der hed Perstrup, er nu forsvundet. — Saaledes
kunde man blive ved med at gennemgaa Navnene
i hele Amtet i tilfældig Orden; om nogle kunde man
da oplyse, at de i ældre Tid hed noget andet, end
de nu hedder, og derved vilde det i en hel Del
Tilfælde blive muligt at forklare, hvad de betyder,
og hvorledes de er opstaaet. Dette kan maaske nok
i og for sig have Interesse. Et Stednavn er jo tit
ligesom en Gaade, og der er altid en vis Tilfreds
stillelse ved at løse Gaader. Men langt interessantere
bliver Stednavnene dog, naar man sammenstiller
dem, der med Hensyn til deres Dannelsesmaade horer
sammen; naar de, der ender paa -inge, behandles for
sig, og de, der ender paa -by behandles for sig, naar
de, der er Naturnavne, betragtes under ét, og naar
de, der indeholder Personnavne faar sit særlige Kapitel.
Saa begynder Stednavnene at tale, belære os om vort
Land og vort Folk i Fortiden, om dets Kultur, dets
Sæd og dets Tro. Da er det ikke længer vor Nys
gerrighed, der bliver stillet; da er det selve vort Lands
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Jordsmon og dets Bygder, der aflægger historisk
Vidnesbyrd.
Mangen Herregaard er opstaaet paa en ned
brudt Bondebys Tofter. Undertiden ved vi Besked
med, hvornaar det er sket, og hvorledes det er
gaaet til. Saaledes er Store Ladegaard ved Sorø
opstaaet paa don Maade, at Kong Kristian den 4de
af Slagelse By, d. e. det gamle Slagelse-Bo, lod 10
Gaarde afbryde og Gaarden St. Ladegaard ved
Lehnsmand H. Rammel opbygge. Rosengaatden ved
Kværkeby ejedes i Middelalderen af Væbneren Tetz
Rosengaard og har faaet Navn efter ham. Saaledes
kan vi i enkelte Tilfælde paapege, at en Bebyggelse
har faaet et nyt Navn samtidig med, at den er
blevet forvandlet fra Landsby til Herregaard; eller
en enkelt Ejer har givet en ældre Gaard sit Navn,
som saa kan være bevaret lige til vor Tid. Det
gamle Burgh (eller Borg) er paa den Maade blevet
til Pedersborg, idet den kaldtes saaledes efter Absa
lons Fasters Mand, Peder Torstenson; forst var dette
Navnet paa Herregaarden paa Kirkebanken, senere
paa Landsbyen — hvis Navn maaske oprindelig var
Hceghlinge. Skovkloster ved Næstved nævntes Herlufs
holm efter Herluf Trolle. Lille Frederikslund er op
kaldt efter Frederik den 5te, og Store Frederikslund
er anlagt, hvor Byen Landbytorp for laa. Den Gaard,
som i Middelalderen hed Brodegaard, var fra 1562 i
henved 150 Aar i Familien Trolles Eje og kaldtes
da Trolholm; nu ejes den af Familien Holstein og
kaldes Holsteinborg. Paa samme Maade blev Skivede
til Giesegaard; Fuirendal er det gamle Winningegaard.
Sofiedal er opstaaet af to Herregaarde Stenkelstrup
og Øld, der sikkert oprindelig har været et Par
Bondebyer. Hvor Gisselfeld nu ligger, laa tidligere
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Valgestrup. Pebringe er nu Falkensten. Taarnborg,
ældre Thornburgh, d. e. Tornebanke, skal være det
samme som Dyrehovedgaard, opr. Digliræhouefli : det
brede Hoved.
Stundom benyttes til Navn paa en Herregaa'rd
en ældre Benævnelse for Stedet, blot med Tilføjelse
af Endelsen: -holm: saaledes har Herregaarden
Gunnerslevholm faaet sit Navn af en Landsby, der
som Modsætning til Gunnerslevlille har heddet
Gunnerslevmagle ; Skjoldn cesliolni er blevet nævnt efter
det Næs i Valsølille Sø, hvor Gaarden oprindelig
har ligget. Taarnholm ved Korsør har vel Navn efter
Taarnborg. Endelsen: holm er ogsaa blevet benyttet
ved Dannelsen af helt ny Navne påa Herregaarde:
Gyldenholm.
Der er dog ogsaa Herregaarde, som «»rügt og
redeligt har beholdt det gode gamle danske Navn
paa Stedet, — stundom med Tilføjelsen Gaard (hvad
der jo ligefrem er nødvendigt, naar der ligger en
Landsby af samme Navn ved Siden af): 11arrested.
Forsier^ Basnæs, Borieby, Valby, Bronip. Lyngby,
Transby, Snedinge, Svenstrup. Kærup, Sornp. Bregentved, Hæsede o. s. v. I de fleste af disse Tilfælde
fremgaar det af selve Herregaardens Navn, at den
er øpstaaet af en Bondeby (eller har erhvervet sig
en stor Del af dens »lorder).
1 visse Tilfælde kan vi som sagt fastslaa et
Stednavns Oprindelse og Alder; i de fleste Tilfælde
ved vi imidlertid ikke saa god Besked om Bebyg
gelsens Oprindelse og Navnets Tilbliven; men vi er
dog i Stand til at drage Slutninger, som giver os en
omtrentlig Besked paa disse Sporgsmaal. De aller
fleste af de Bynavne, som ender paa -lev, -sted, -torp
(-trup, -drup, -rup), -rod og -bolle er sammensatte med
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Personnavne; men medens Navnene paa -lev og
-sted begynder med ældgamle Personnavne fra den
hedenske Oldtid, begynder Stednavne, som ender
paa -torp, -rod og -bolle, med Mandsnavne, som
var almindelige i de første kristne Aarhundreder.
Sorø Amts Bynavne yder maaske et Holdepunkt
til, naar vi vil søge at danne os et omtrentligt Skøn
om Navnenes Alder. Her er en Mængde Byer, der
kunde kaldes Tvillingbyer; de ligger Parvis med
en halv Mils Afstand mellem de to samhørende Byer.
Hvert Par bærer samme Navn, men saaledes, at der
til den ene Bys Navn føjes Ordet -magie (der betyder
stof), medens der til den anden By føjes Ordet -lille,
eller den ene kaldes -ostre og den anden -vestre,
eller -noire og -sondre, stadig med disse Tilføjelser
sat bag efter Navnet.
Meget taler for, at Byer som Fjenneslevlille og
Fjenneslevmagle, Slaglille (opr. Slauløsæ litlæ) og
Slauelsebo (hvor nu St. Ladegaard ligger), Ørslev
vestre og Ørslevostre (nu O. under Skov), Stenniagle
(opr. Stenløsæmagle) og Stenlille (opr. Stenløsælille),
Alindelille og Alindemaglc, Valsølille og Valsømaglc,
lJjælmsoniagle og Iljælnisølille, Valbyøstre (nu: Lille
Valby) og Valbyvestre (nu: Valbygaard), Vedbynorre
og Vedbysøndre, Sørbylille og Sørbymagle, Kirke-Stil
linge og Østre-Stillinge (skønt Særnavnet der staar
forved Fællesordet; sml., at Fjenneslevlille ogsaa
kaldes Kirke-Fjenneslev), Halagerlille og Halagermagle, Gunnerslevmagle og Gunnerslevlille, Eggeslevlille
og Eggeslevniagle, Sønder-Jellinge og Ting-Jellinge
{sml. Kirke-Stillinge) er meget gamle Byer. Disse
Tvillingbyer har sagtens fra først af været Enkelt
byer; men i Tidens Løb er Gaardenes Tal og deres
Jordomraade blevet saa store, at man har fundet
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det formaalstjenligt at dele Jordomraadet i to Dok,
og flytte nogle af Gaardene hen paa en ny Boplads.
Og denne Deling er sandsynligvis sket i ældgammel
Tid, inden den kristne Sogneinddeling har fundet
Sted: thi Sogneinddelingen har ganske naturligt
fulgt Skellene mellem Bymarkerne; men nu viser
det sig, at de to Tvillingbyer meget ofte hører hver
til sit Sogn; Stenlille og Stenmagle er begge Kirke
byer; Allindemagle er Kirkeby, men Allindelille
ligger i Haraldsted Sogn; til samme Sogn (Haraldsted) horer Valsomagle; men Valsolille er Kirkeby;
Ørsle w ester ligger i Gyrstinge Sogn; Ørslev under
Skoven horer til Bringstrup Sogn; det er næsten
en Undtagelse, naar begge Tvillingbyer ligger i
samme Sogn, saaledes som de to Fjenneslev’er gor.
Frænde er jo Frænde værst; selve det afbrudte
Fællesskab kan have givet Anledning til Stridig
heder, der kan være blevet fortsat Slægtled igennem,
og det kan være Grunden til, at Tvillingbyerne har
sørget for at komme til at hore til forskellige Sogne.
Man ved jo, hvorledes Lidenskaber kan vækkes,
naar der er Spørgsmaal om, hvor en ny Skole, et
Mejeri eller en Station skal lægges; vore stridbare
Fædre har sikkert heller ikke faaet deres Kirker
lagt og deres Land inddelt i Sogne uden megen
Harme og Kiv. — Kan vi altsaa gaa ud fra, at
Tvillingbyerne er gamle, som Regel ældre end
Kristendommens fulde Gennemførelse, saa faar vi
Ret til at henregne en hel Del Byers Oprindelse til
ældgammel hedensk Tid, Byer, hvis Ælde man ellers
var ude af Stand til at have nogen Mening om.
Det gælder Byerne Alinde, Valsø, Hjælntsø, Valby,
Vedby, Sørby, Haldager: — hvad der ogsaa taler for,
at disse Byer er forholdsvis gamle, fra hedensk Tid,
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er at de indeholder gamle Ord, der nu er saa godt
som forsvundne af det danske Sprog, og som i
Reglen heller ikke har været almindelige i Middel
alderens Dansk.
Til vore ældste Stednavne horer de, der ender
paa -hige; de er alle vanskelige at tolke, hvad der
er et af de sikreste Beviser for deres høje Ækle; men
rimeligst er det, at de egentlig betegner Beboerne,
og dernæst bruges til at betegne disse Beboeres
Gaarde og deres Tilliggende. Vi har gamle Vidnesbyrd
nok om, at Ord med Endelsen -hig eller -ung betegner
Mennesker af don og den Æt eller af det og det
Samfund. Paa det ene af de navnkundige sonder
jyske Guldhorn staar der, at den Mand, som har
smeddet Guldhornet, var en Hotting; og det maa
betyde enten, at han var fra et Sted, der hed Holt,
(dier at han var en Ætling af en Mand, der hed Holt,
Era Nordens Oldtid kender vi Sagnslægter, som
bærer slige Navne: Ynglingerne i Upsala, Skjold
ungerne i Lejre, Ylvinger, Volsunger, o. s. v. Fra
Frankernes Historie kender vi Kongeætter som
Merovinger og Karolinger. Paa Island kaldtes en
navnkundig Æt Hjardliyltingerne, fordi deres Stamgaard hed Hjardarholt. Ordet hyrninyr betegner en
Person med Horn. Endelsen -hig kan saaledes i det
oldnordiske Sprog bruges til at betegne mange for
skellige Forhold: og dette maa vi sagtens ogsaa
regne med, naar vi vil forsøge at tolke Stednavnene
paa -inge. Det visse er, at de betegner en Del sam
hørende Personer.
Her i Amtet findes der nu ingen betydelige
Bebyggelser, hvis Navn ender paa -inge, i Ringsted
Herred. Der er heller ingen af dem i de egentlige
Skovegne mellem Sorø og Slagelse eller i Egnen
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omkring Tystrup So. Derimod ligger der en lille
Gruppe i den nordlige Del af Alsted Herred: Dqjringe,
Gyrstingc og Kyringc, hvortil kommer det gamle
Heeglilinge, som er det nuværende Pedersborg.
Ellers ligger Byerne paa -inge i en lang Rad gen
nem Slagelse Herred og Østre og Vestre Flakkebjærg
Herreder: Kirke Stilling c og Østre Stillinge. Hejninge,
det gamle Pebringe (nuv. Falkensten), Skørpinge, Giinlingc, Ting- Je Hinge og Sondre-«7i?//Zw//e, det gamleSylling c (i Venslev Sogn), det gamle
(Fuirendal) og Hyllinge Ved Amtets Sydkyst ligger den
store Gaard Snedinge, der vel har optaget en Landsby
af samme Navn i sig. — Den Rad af Landsbyer
paa -inge, der strækker sig fra Stillinge til Hyllinge
tværs igennem Sydvestsjællands skovlose, gammeldyrkede frugtbare Egne, er tydeligt nok nogle af
Landets ældste faste Bebyggelser, hvis Navne er os
overleveret. Herfra har Sydvestsjællændere og Midt
sjællændere ryddet og pløjet sig frem til begge
Sider, ud til Kysten og ind i Skovegnen ved Sorø
og Tystrup Sø.
Lige saa vanskelige at tolke som Navnene paa
-inge er de, der ender paa -løse, og derfor kan vi
ogsaa regne dem med til vore allerældste Stednavne.
Skal man dømme efter Beliggenheden af Byerne
paa -løse, maa Endelsen betyde „gnesklædt, jævn
Strækning i Nærheden af Vand". I Egnen fra Hol
bæk Syd paa mod Sorø vrimler det af Navne paa
-lose: Tølløse, Undlose, Uggerløse, Niløse o. s. v.
Som en Udløber af denne tætte Bebyggelse med
Byer paa -lose kan man betragte de to Navne paa
-lose, vi har i den nordligste Spids af Alsted Herred:
Vanlose og Stenmagle, der opr. hed Stenfø.svmagle
(Stenlille, egti. Stenloselille, ligger i Holbæk Amt); -
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i Sorø Amt ligger disse Byer ellers ret spredt i gamineldyrket, aabent Land, aldrig inde i de forholdsvis
nyopdyrkede Skovegne; for største Delen er det
store, anselige Kirkebyer. I Alsted Herred ligger
foruden de nævnte: Slay lille (egentlig Slanlosefille),
hvortil i Middelalderen kom Slauclsebo, det er Slanloseba (nu: Store Ladegaard). I Ringsted Herred:
Beulose. Farendlose, Aarlose og Sknderlose. I Slagelse
Herred selve Byen Slayelse. i Middelalderen: Shudose;
derimod er det tvivlsomt, om Ty reise horer herhen;
thi det skrives i Son» Klosters Gavebog: Thyrelshøw.
r Vestre-Flakkebjærg Herred kun Venunelose. 1 ØstreFlakkebjærg Herred: Ariose, 11o!lose og Vridsløse. —
Om Betydningen af disse Navnes forsto Led kan
der ikke siges noget vist. Dog kan vi nok gaa ud
fra, at det ikke er Personnavne, Stednavnene paa
dose begynder med; de vilde nemlig have robet sig
ved Ejefaldsendelsen x. Af dem i Soro Amt er der
kun Vridslose, hvor forste Stavelse ender paa s, og
det hedder endda i Kong Valdemars Jordebog:
Wriflns, altsaa uden .s til forste Led. — Xaar disse
Stednavne altsaa ikke indeholder Personnavne, er
der den største Sandsynlighed for, at de er nævnt
efter Naturforhold. Men hvad Betydningen i hvert
enkelt Tilfælde kan være, er fuldstændig uvist.
Med Navnene paa der mormor vi os til de Tider,
hvorfra vi har enkelte historiske Efterretningen- om
vort Rige og Folk, og Navnene bliver derfor forholds
vis lette at tolke. Endelsen der er det samme som
det oldnordiske leir, der betegner .,hrad (1er er orerladf en", enten i Giverens levende Live eller efter
hans Dod, altsaa omtrent: Gave eller Arv. Vi har
det samme Ord i Konunyler og Siyridler. der begge
omtales i Kong Valdemars Jordebog og der betegner
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„Samlinger af Jordegods“. — Forste Del af disse
Stednavne er tydeligt nok Mandsnavne: Fjenneslev
er Fjalins Lev; Øislev er Others Lev; Hallelev er
Halles Lev og Skaftelev er Manden Skaftes Lev, lige*
som Gunnerslev er Gunnars Lev, Frerslev er Frethaus
Lev og Aarslev er Manden Aars Lev; Forlev er nævnt
efter Manden Forne og saa fremdeles.
De Mænd, som disse Byer har faaet Navn efter,
har sikkert været Stormænd. Navnene paa -lev har
Tilbøjelighed til at klumpe sig sammen og fuldstæn
dig beherske en frodig, gammeldyrket Egn, til Ex.
i Ringsted Herred fra Vetterslev mod Sydøst til Frers
lev, hvor de næsten alle er Kirkebyer, — eller ude
i den frugtbare vestsjællandske Egn ved Vaarby Aa:
Forlev, Vemmelcv, Ormeslev, Galer. Deres anselige
Størrelse maa Byerne paa -lev allerede have haft
ved Kristendommens Indførelse, da saa mange af
dem har opnaaet at blive Kirkebyer, og forholdsvis
mange af dem er blevet til Tvillingebyer: Fjenneslev,
Ørslev. Egg esler, Gunnerslev.
De Mandsnavne, som forekommer i disse Bynavne,
kunde tyde paa, at disse Bebyggelser har faaet deres
nuværende Navne i Tiden mellem de store Folke
vandringer og Vikingetogene, altsaa omkr. 500 —SOO
efter Kristus.
Et Minde om en svunden By med Endelsen -lev
har vi i Gørlev Mose og So i Alindemagle Sogn.
Naar vi vil udfinde det Mandsnavn, som danner
første Led af disse Navne, er der en Ejendomme
lighed ved Udtalen, som vi maa tage med i Betragt
ning. I manges Udtale af et Navn som Fjenneslev
er der en Tilbøjelighed til at indsnige et r. som
oprindelig ikke horer hjemme der, saa at Udtalen
bliver Fjennerslev, og det er en Tilbøjelighed, som
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findes hele Landet over og i saa høj en Grad, at
dette r mange Steder har fæstnet sig i disse Sted
navnes Stavemaade. Mange Gange, naar vi har med
Navnene paa -lev at gøre, maa vi derfor fjærne
dette r, naar vi vil finde det Mandsnavn, hvormed
Stednavnet er sammensat.
Navne, der ender paa -sted, betegner Stormandsgaarde fra Tiden ligo før Vikingetogene og fra
Vikingetiden selv, altsaa fra omtrent 700 til 1000.
Mange af de Gaarde, Nybyggerne paa Island rejste,
er nævnt paa samme Maade. Naar Halkel bosatte
sig paa Island, kunde han kalde sin Gaard Halkelsstadir (-stadir svarer til det danske -sted), ligesom
Havard kaldte sin Bopæl Havardsstadir. I Eddadigtene fra Vikingetiden nævnes blandt virkelige
og opdigtede Navne ogsaa Hringstadir, hvorved der
maaske er tamkt paa Ringsted. — Af Stednavnene paa
-sted maa vi i denne Forbindelse se bort fra Kong
sted, Bedsted og Vielsted, der vist alle oprindelig ender
paa Ordet Tved, som betyder „et Stykke højere lig
gende Jord, som er afskaaret ved Vand- eller Engdrag“. Næstved er sammensat med dette Tved, men
det udtales af Egnens Folk Næsted; dette viser, at
Udtalen kan lede paa Vildspor, og ved Ordene paa
-sted maa vi derfor altid undersøge, om de oprindelig
er sammensatte med Sted eller Tved. Sammensatte
med Mandsnavne er vistnok Bosted og Holsted. Og
Harvested er sikkert Harolds Sted og Hyldested sand
synligvis Manden Hildirs eller Hildars Sted.
De fleste af de sikre Navne paa -sted finder vi
som en Gruppe, der fuldstændig behersker Ringstedegnen: Byen Bingsted selv, Alsted, Sig ersted, Haraldsted,
Vigersted, allesammen anselige Kirkebyer. Man maa
snarest tænke sig, at disse Byer har faaet deres
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Navne efter Stormands-Gaarde fra Vikingetiden, højt
beliggende med vide Udsigter. Det er jo ikke ude
lukket, at der kan have været Bebyggelser paa
disse Steder fra tidligere Tid. Men saa har mægtige
Mænd, der bar Navnene Hring, Aleg, Sigar, Harald
og Vikar, opført deres store Gaarde og givet dem
Navn efter sig selv, og disse Navne er da gaaet
over til at betegne hele Byen med dens Tilliggende.
Ring er Navnet paa en Sagnkonge: men det er
rimeligt, at virkelig en Konge af det Navn har
levet og bygget sin Kongsgaard i Ringsted; Stedets Ry
som Kongesæde har bredt sig vidt i Norden, og
derfor kan det omtales som en navnkundig Kongs
gaard i det gamle Eddadigt om Helge Hundingsbane. Det er sandsynligt, at Stormænd har bygget
deres Gaarde i Egnen omkring Kongsgaarden. Vi
synes ogsaa at skimte, at der i denne Konge- og
Stormandskreds har trivedes en Digtning af en sær
egen Skønhed. Det er denne Digtning, hvoraf der er
bevaret store Dele i Sakses Dan markskrønikes 7de
Bog. Jeg behøver blot at minde om Digtningen om
Hagbard og Signe, der er knyttet til Sigersted. Absa
lon, der stammede fra Nabobyen Fjenneslevlille, har
vel tit, fra han var lille Dreng, hørt det gamle Kvad om
Hagbard og Signes trofaste Kærlighed ind i Døden.
En af hans Hjemmelsmænd har talt med en Bonde,
som havde pløjet en Stump af Hagbards Galge op
af Jorden. Absalon har igen fortalt Sagnet til Sakse,
og paa denne Maade er dette navnkundige Oldsagn
blevet reddet fra Forglemmelse. Af Sakses Frem
stilling baade af selve Sagnet og af Fortællingen
cm, hvorledes Hake øvede Hævn for Drabet paa
Hagbard, kan det ses, at Sagnet har været dybt
rodfæstet i denne Egn; det har ikke alene haft sin
9
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Oprindelse dér, men det er ogsaa blevet fortalt og
sunget paa samme Egn i Aarhundreder, inden Sakse
nedskrev det. Det fremgaar af de mange Steder paa
Egnen, som ligefrem nævnes, (dier som der hentydes
til hos Sakse. Nogle af disse Stednavne kan vi gen
finde den Dag i Dag, andre er dunkle eller glemte.
Kingstedegnens Navne paa -sted har da en Klang
i sig af Vikingetidens Digtning, som maa hænge
sammen med, at denne Egn i sin Stormandskreds
har fostret Sagn og Sange, som i Aarhundreder har
lydt fra Slægt til Slægt i alle Nordens Egne. Disse
Stormamds, særlig Grundlæggernes, Ry har lydt
henge efter, at de selv var blevet lagt i Mulde:
deres (\gen <>g deres .Ets Skæbne og Daad har
vieret som en Stemstotte, som Digtningen har slyn
get sine Kanker og Roser omkring. Det er en Digt
ning, hvis bly Friskhed og kærlighedsblussende
Livskraft danner ligesom et kvindeligt Sidestykke
til den mandige Skjoldungedigtning fra Nabo-Egnen
ved Lejre og Roskilde. Sigarsietten, Sildimjcrne, er en
iif de Sagnshegter, hvis Navne i sig selv havde en
s.iii sk ter og fyldig Klang, at Skjaldene yndedi? at
bruge dem, baade naar de sang de gamle Sagn om
Igen i en ny Form, og naar ny Sktebner ildnededem til Sang i gamle Rytmer.
Langt den talrigsti? Gruppe af Bynavne er dem,
der er dannet med Endelsen -torp. nu -rup eller -trup
«dier -drop; medens vi her i Amtet kun har 12—13
Navne paa -hu/e, 12—13 paa -tose. 21—25 paa -fer
o g S - -10 paa -sted. har vi 119 anseligere Bebyggel
ser. (hu- ender paa -rup, -drup eller -trup, foruden
adskillige uanselige Bebyggelser af samme Art og
flere Steder, der kun kaldes Torp idler Topped. eller
f«>r at skelne dem fra andri* Steder med sainim?*
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Navn kaldes: Ariose Torp. Karebæks Torp, Lystager
Torp o. lign.
Adskillige af disse Navne paa Torp naar vist
langt tilbage i hedensk Tid; men som Helhed er de
knyttet til en Udvidelse af Landets Bebyggelse,
som har fundet Sted i Slutningen af Oldtiden og i
Begyndelsen af Middelalderen; naar vi til Ex. har
en By, der hedder Mortenstrap eller en anden, der
hedder Kirkerap. fremgaar det tydeligt af forste Led
i Sammensætningen: det kristne Mandsnavn Mot tea
og Ordet Kirke, at disse Navne er blevet til i kristen
Tid. [midlertid maa vi dog lægge Mærke til, at
langt de floste Navne paa -torp maa have vau*et til.
inden de kristne Navne Niels, Peter, Jens o. s. v.
blev almindelige; thi ganske vist forekommer disse
og andre kristne Navne i Forbindelse med Endelsen
-torp: mon de kristne Navne med denn«» Endelse
er dog forsvindende faa i Sammenligning med de
mange oprindelig nordiske Navne med Endelsen
-torp. De kristne Mandsnavne gor sig først gældende
i større Udstrækning i Løbet af det 12te Aarh., og
forst ved 1200 bliver de rigtig almindelige; inden
den Tid er da Flertallet, ja langt den overvejende
Del af Navnene paa -torp blevet til; vi kan med
nogen Sikkerhed sige. at i Begyndelsen af 13de iVarh.,
da Kong Valdemars Jordebog bliver til, er saa at
sige hele det System af Landsby-Bebyggelser fær
digt, som med forholdsvis smaa og faa Forandringer
bestod lige til Udskiftningens og Udflytningens Tid
i Slutningen af 18de og Begyndelsen af 19de Aarh.
Den vigtigste Forandring, der foregik i saa Hen
seende i 600 Aar fra omkring 1200 til næsten 1800,
er, at en Del Byer blev nedlagt for at give Plads
for Herregaarde; disse optog dog ofte det gamle
9*
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Landsbynavn og forte det videre, saa det er bevaret
til Nutiden. Mange af vore store Gaarde ender jo
paa -rup, -drup, -trup. Og de maa være blevet til
paa en af to Maader: enten er det en enkelt Ucl/lyttergaarcl, et Torp i egentligste Forstand, der ved
stadig Rydning og Opdyrkning har vokset sig saa
stor, at den er blevet en Herregaard, eller ogsaa er
Herregaarden opstaaet ved, at en hel Del mindre
Gaarde, der udgjorde en Landsby, er gaaet op i en
større; af Herregaarde, der ender paa -torp, har vi
her i Amtet: Momp, Hcllestrup, Kjrrrup, Lille Sven
strup. Kastrup, Herregaarden Ottestrup. Sorup. Gaarden
Eskitdstrup, nuværende Sofiedal, ældre: Stenkelstrup.
Brorup o. fl.
Men adskillige Torper er kun smaa
Gaarde og har aldrig-va»ret andet; de er blevet ved
at være en enkelt lille Gaard gennem Aarhundreder.
Bortset fra disse Tilfælde betegner Stednavnene
paa -rup, -drup, -trup i Reglen Landsbyer, der
stundom kan væn* ret anselige, men for det meste
er ret smaa. De ligger spredt over hele Amtet, dog
saaledes, at de tydeligt nok er sparsomst paa Egne
med ældgammel Bebyggelse og bliver Lettere og
talrigere, naar vi kommer til Egne med forholdsvis
ung Bebyggelse. Betragter vi de næsten skovlose
Egne, der strækker sig fra Tudeaaens Udløb langs
Vaarby Aa, Lindesaa, Bjergeaa og Salto Aa samt
Egnen Sydøst for Skelskor Nor, Egne, der forøvrigt
udmærker sig ved deres mange Iløje og andre Min
der fra Oldtiden, saa er Navnen«» paa -torp forholdsvis
faa og andre Navnetyper er de overvejende.
Heller ikke langs Tudeaa kan man sige, at
Navnene paa -torp er stærkt fremherskende, selv
om de der er mere jævnbyrdig«» med de andre Navne
end omkring Vaarby-, Bjerge-, Lindes- og Salto Aa;

Sletlnariie t Sora Amt.

21

langs dot moste af Susaa er dot samme Tilfældet.
Uver Størstedelen af liingsted Herred ligger Byerne
paa -torp spredt imellem Byer med andre Navne,
saa snart vi fjærner os noget fra Susaa; i Skovegnene
i den nordøstlige Del af Herredet ligger de tæt: Aagerup. Snekkerup, Jystrap. Tostrap, Afortenstrap. Atterup
Gd.. Ny Jystrap. Langs Amtets Sydkyst, fra Lande
vejen ud til Kysten, ligger: Skracerap, Karebæks Torp,
Menstrap. Gamperap. Spjelderup, Skaft crup, Bisserap.
Ny rap. Olstrap. Sibberup og Stabberap. Langs Kysten
fra Korsør til Skelskor har vi igen i det store Bos
lunde Sogn en lang Kække Navne paa -torp; i
Vinklen mellem Lindesaa og Bjerge Aa er der ogsaa
en Straddling, der maa være forholdsvis sent op
dyrket, og som derfor har Navne paa -torp. Men
kommer vi ind i de egentlige Skovegne paa begge
Sider af Soro, fra Assentorp til Alsted og fra Lille
Ebberup til Kastrup Gd., er der en Trængsel af
Navne paa -torp, hvortil kommer en Del Navne paa
-rod, der gennemgaaende er endnu yngre end Nav
nene paa -torp
Gaar vi saaledes Amtet igennem i store Træk,
kan man saa nogenlunde komme til Klarhed over,
hvor der for 1000 Aar siden var gammel og for
forholdsvis tiet Bebyggelse, og hvilke Egne der
først paa den Tid og i de følgende Aarhundreder
blev ryddet af Nybyggeres Økse og lagt under
deres Plov, og hvor der derfor har været en for
holdsvis spredt og faatallig Befolkning, da Kristen
dommen trængte ind i Landet. Naar disse Mænd
nu, som gav Torperne Navn, ryddede Tneer og
Krat og satte Ploven i Skovsletternes stride Græs
vækst og rejste deres lerklinede Hytter i Skov
brynet, saa er det slet ikke vist, at de var de første
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Mennesker, der nogensinde havde fæstet varigt Bo
paa disse Steder: det har nok jævnlig hændt, at
de har maattet drive Plovstudene til Side for en
Stenaldersdysse eller en Bronzealdershøj, som vid
nede om, at der havde boet Mennesker i fjærne
Tider. For den Strandskrænt eller Søbred, der havde
givet Samleren og Jægeren og Fiskeren el rigeligt
Udkomme i Stenalderen. var meget daarligt egnet
til Opholdssted for Bronzealdersmanden, der hoved
sagelig skulde leve af sine Kvæghjorde og sit
begyndende Landbrug. Og hvor Bronzetidens Kvæg
havde kunnet græsse paa aabne Sletter eller under
en sparsom Tnebevoksning, der fandt JtvrnalderManden maaske tæt uigennemtrængeligt, Krat. Og
Bøgens tætte Kroner, der skygger musten alt Plante
liv ihjad under sig, havde maaske allerede begyndt
at fortrænge Egens lyse Løvtag, der hvælver sig
over frodig Græsvækst og en kraftig Underskov.
Til Gengæld kunde Jcetnalderens Folk med stærkere
og bedre Redskaber lægge frugtbarere Jord under
Dyrkning og stærkt udvide det Areal, hver Mand
dyrkede. Da var det, at Stormands-Gaarde, dem del
ender paa -lev og -sted. bredte sig i Landets frugtbareste Egne: det var Byerne og (iaardene i de gode,
gammeldyrkede Egne, dem, der ender paa -inge.
-lose. -1er og -sted. ogsaa nogle af dem paa -by. som
under krigerske Stormænd sendte de første Vikinge
skarer ud til England og Frankrig og Irland. Disse
gamle Omraader har dog ikke været i Stand til i
Længden at mere den voksende Befolkning. De
bestaaende Samfundsforhold med et krigersk Stor
mandsvælde førte til Krigstogene; men Befolknings
tilvæksten kunde ikke vedblivende faa Afløb i
fremmede* Lande, og maaske har selve Kendskabet
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til disse vestlige1 Landes overlegne Kultur bidraget
til, at Folket i Stedet for at soge ud af Landet paa
Plyndringstog, tager sig for at opdyrke deres eget
Land, og saa faar vi i Lobet af 2—300 Aar det
mægtige Fremstod i Landets Opdyrkning, som her
i Amtet særlig betegnes ved Stednavnene paa -rup
{opr. -torp). — Medens Navnene paa -lev og -sted
bærer et fornemt Præg af Stormandsvælde, synes
Torpernes Opdyrkning at være don jævne Bondes
Værk; det var vældige ubehovlede Slidere, som tog
fat og ryddede Skov og Krat og Sten til Side: med
hvad Øjne Stormandsklassen saa paa disse Nybyg
gere, erfarer vi af den overlegne, haanende Klang,
der ligger i Ordet thorpari; det betegner Beboeren
af et Torp; men det har en saadan Bibetydning, at
Ordet Tølper udvikler sig deraf. Men det er disse
Torperes Slid, der forvandler Landets og Folkets
Natur; de udvider Landets dyrkede Omraade til et
Omfang, som i det store og hele er tilstrækkeligt
for Befolkningen i de folgende B00 -700 Aar: og
under Arbejdet forvandles Folket fra et Krigerfolk
til et fredeligt Bondefolk, for hvilket Landsbyen
med dens Bondergaarde bliver den sociale Grund
vold lige ned til vor egen Tid.
Det er vist altsaa jævne slidsomme Bonders
Navne, der moder os som forste Sammensætningsled
i Stednavnene paa Torp, og Tidspunktet, de er
blevet til ligger vel mest mellem 900 og 1200: de
fleste af disse Navne er lette at forklare: Hnrerup
er Hakes Torp, Stenstrup er anlagt af en Mand, der
hed Sten, Nyrup er det ny Torp, Knudstrup. Ebberup
og Eskitdstrup er anlagt af Knud, Ebbe og Eskild
eller Esge, Stenstrup af Svend, Tostrup af Toste
eller Torsten, Ottestrup er ikke anlagt af en Mand,
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der hed Otte, men af en, der hed Ottar, Troelstrup
af en, der hed Troels, der er det samme som Thorgils; Atte var et meget almindeligt Navn i Middel
alderen; der var saaledes en Sorø-Abbed, der hed
Atte; det kan derfor ikke undre os, at der i Amtet er
hele tre Steder, der hedder Atterup: det er i det
hele taget almindeligt, at der findes flere Steder med
dét samme Navn paa -torp. I Sorøs Omegn findes
saaledes Borod Flinterup, Alsted Flinterup og Kirke
Flinterup: der er Store Ebberup og Lille Ebberup;
der er Rude Eskildstrup. Lynge Eskildstrup og des
uden er der i Amtet en Gaard, der hedder Eskild
strup: der ligger en Kastrup Gd. i Haraldsted Sogn
og en Kastrup Gd. i Fuglebjærg Sogn. Der er et
Nyrup i Stenmagle Sogn, der har ogsaa i sin Tid
været en Gaard eller en Landsby Nyrup i Lynge
Sogn, hvor der endnu findes en Skov, der hedder
Nyrup Skov.
Det er sikkert, at langt det største Tal af
Navnene paa -rup har et Mandsnavn til forste Led;
men der er sikkert ogsaa en Del, som er sammensat
paa anden Vis: Nyrup, Kirkerup; kan vi ikke strax
se, hvad saadan et Navn paa -rup oprindelig betyder,
gør vi altid sikrest i at antage første Led for et
Mandsnavn, selv om man stundom vrider sig véd
det, t. Ex. naar det drejer sig om Navne som disse
tre fra Amtets Sydkyst: Sibberup, Bisserup og
Gumperup: men vi maa jo huske paa, at vore Forfædres Smag ikke altid faldt sammen med vor,
heller ikke med Hensyn til Personnavne, sml. Ty
strup, er opr. Tyvstorp, men Tyv var et ret alminde
ligt Mandsnavn. Naar vi derimod ved Lundby har
et Lundstorp, er det sikkert det første Bynavn, der
har givet Anledning til det sidste; noget lignende
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har fundet Sted, naar der ved Aaen Suse er blevet
bygget et Snserup. Sniidslrttp er ikke anlagt af en
Smed, men af en Mand. der hed Smed; ligesom
Bonderup er anlagt af en Mand, der hed Bonde.
Kan man som ovenfor nævnt af Stednavnene i
de store Træk slutte sig til, i hvilken lùekkefolge
de forskellige Egne i Amtet har faaet deres faste
Bebyggelse og er blevet opdyrket, saa er det inden
for hver enkelt Egn ogsaa tit tydeligt at se, hvor
ledes Bebyggelsen fra en gammel By har spredt sig
ud til alle Sider. Man kan saaledes af Stednavnene
tit se, hvilken By i et Sogn der er den addste, og
man kan da i de yngre Byer folge, hvorledes Hoved
byens (tit Kirkebyens) Folk efterhaanden er flyttet
ud og har bosat sig i Torper eller andre yngre
Bebyggelser i Sognets fjærnere Dele. I Alsted Sogn
er Alsted den ældste By, medens Flinterup, Hglstrup^
Bruncniark og Knudstrup alle er yngre Bebyggelser,
der maa vane opstaaet, efterhaanden som det dyrkede
Omraade i Sognet udvidedes, og man derfor fandt
det tidssvarende at udflytte en Del af Hovedbyens
Gaarde eller anlægge helt nye Gaarde paa de tid
ligere Udmarker. Det samme Forhold fremtræder
med en lignende Tydelighed t. Ex. i Boslnnde Sogn,
hvor Kirkebyen er den ældste By; nær ved den
ligger Torpet („Udflyttergaard“) og Neble („Nybolle“),
hvis Navne viser dem som yngre Byer; yderst ligger
ogsaa unge, tildels meget unge, Bebyggelser: Sondentp. Bogebjrcrg, Tranderup. Espe o. s. v.
Ved Siden af den store Gruppe Stednavne paa
-torp har vi her i Amtet en lille Gruppe paa -rød,
gammeldansk ruth, der kommer af rythja = at rydde.
Navne af den Slags er jo stærkt udbredte i Nord
sjælland: Hillerød, Birkerod o. s. v. Her i Amtet er
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der kun faa, der betegner Byer. og d<»t hovedsagelig
i Soros Skovegn, hvor der er fire Bynavne paa -rod:
Borod. Dceeisiod. Kjclderod og Næblerød: fremdeles
har vi Knudstad i Stillinge Sogn og Tollerod i Ters
lev Sogn. hver i sit Iljorne af Amtet. Desuden er
der mindre betydelige Bebyggelser paa -rod, der
uldrig er naael frem til at blive egentligt* Byer:
ved Karebæk ligger Kgedetadgaard. ligesom der i
Bringstrup Sogn ligger en XoUcrodyaurd. I Terslev
Sogn ligger Onterød. Ved Rude Eskihlstrup Langerødguard. og Hylderødgaard xed Arnslex i Sønderup Sogn:
Skorrodsgaard i Krojerup: ved Holsteinborg ligger
Buskerod Sk. Et u<cgte Navn paa -rod er tikjellerød.
der i Soro Klosters Gavebog hedder Skehverhøwe
og Skylfferoghe (altsaa sams. med Hoj). Ved Siden
nf de sammensatte Navne paa -rod har vi det
usammensatte Rud to Steder: Bøde Eskihlstrup, tidl.
Rudemarke, og Rude ved Holsteinborg; det er det
gamle Hensynsfald af Ordet ruth og betyder ,.i eller
paa den ryddede Grund“.
Disse Navne angiver, at der tidligere har været
Skov paa Byens Plads, og de sammensatte Navne
angiver ofte, hvem der har ryddet Marken: Borod
er ryddet af Bore. Tollerod af Tote, Knu-dsrød af
Knud: skulde TVerisrød mon være dannet af det
gamle Diun.nrith (som omtales i Soro Klosters Gave
bog) med Endelsen -rod?
Medens Stednavnene paa -lev. -sted, -torp og
-rod for største Delen er sammensatte med et Mands
navn, har den temmelig store Gruppe Navne, der
ender paa -by næsten altid Navne efter iVr/Zz/rforhold
eller efter et større Værk, frembragt af Mennesker:
Broby (*2) er Byen ved Broen, Bjærgby er Byen paa
Bjærget, den høje Bakke, Valby er Byen paa Vallen,
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det er det jævne Græsland, Næsby (3, ligger paa et
Næs ved Susaaen og ved Tudeaa; hvorledes det
forholder sig med Næsby under Skoven, er vanske
ligere at sige. T'Wfy/-nørre og TW6//-sondre er
Skovbyer (Ved = Skov): Sorby er Byen ved Sum
pen (saurr — Dynd, fugtig Jord); Il esse!by og Lyny by
har Navn efter deres Planteva»kst; Ore.by er en By,
der er anlagt paa en Ore, d. e. et Overdrev, Lundby
har i sin Tid ligget ved en Lund: Magleby har
været en snarlig stor By: Borreby har Navn efter en
Borg, d. v. s. en mægtig Banke, der skyder sig
frem mellem So og Sump. Halseby er vel Byen paa
Halsen, d. e. det smalle Land mellem Korsør Nor
og Storebælt. Tjcereby (3) har Navn efter sin Be
liggenhed ved et Kcer. der i gammel Tid maa have
heddet „tjara“. Kærbv horer særlig hjemme i Jylland,
Tjæreby paa Sjælland, llulby er addre Hylby (KVJ)
og betyder Byen ved en Hol. en Fordybning i Vandet:
maaske har dette ..Hob' været et ældre Navn paa
Korsor Nor; Udløbet mellem Korsør og Halskov ei
det gamle Hylytuninni, hvor Absalon havde en Kamp
med en vendisk Flaade.
En stor Mængde Steder er mevnl efter Naturejendommeligheder: til disse hører Soer. Soro, del
vist betyder „sumpet Sted4*; vi har samme Ord i
Sammensætninger: Sorbæk, Sorvad; Sorild er en
Bakke, der ligger oven for en Engstrækning, der gaar
ind fra Kongeaadalen.
Grofte kan være gammelt Hensynsfald af Groft.
en Udgravning.
Hore er sjællandsk Udtale af „Høje", maaske
.,at hang i" = „ved Højen4*.
Rude er det ryddede Sted, gammeldansk ruth,
Hensynsfald rutbi.
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Bjerre er en By, der ligger ved høje Bjærge
(dier Bakker.
Ske af gammeldansk Skethæ, Jordryg, ophøjet Vej.
Kyse kommer af oldnordisk kiuss, Hulhed, en
Sænkning i Landskabet. „At kiusæ“ = ved Kløften,
Dalsænkningen.
Herhen hører maaske opsaa Gudum; det er
(maaske ved Siden af Horn) det eneste Navn paa
-um, vi har her i Amtet. Holtum kommer af holt og
betyder: „i Smaaskovene“ ; Risumbetyder: „i Risene“,
Bjerrnm; „i Bjærg ene'' o. s. v.; hvis Gudum horer
herhen, betyder det vist: „ved Vandløbene“ (sml.
Gudenad).
Oldnordisk Aurr betyder Grus eller Smaasten:
deraf er afledet eyrr (f.), en af Grus bestaaendo
Odde, som stikker ud i Vandet. Disse Ord bliver i
Dansk til or og øre; paa et kommunalt Skilt paa
Fyn staar der: Vej til Kommunens Ørgrav; dette Ør
forekommer ogsaa jævnlig i Stednavne; en Bæk
med gruset eller stenet Bund kommer til at hedde
Ørbæk (baade ved Sorø og ved Borreby), og langs
vore grusede og stenede Kyster møder vi mange
Steder, der har denne Endelse; det sydligste Sted
paa Omø hedder saaledes: Ørespids; den Spids paa
Øen, der vender mod Langeland, kaldes Langelands
ke; herhen hører Navne som Isøre, Helsingør, Øre
sund. Og det samme Ord har vi som sidste Led i
Koisor og Skelskør; Korsør er den grusede Strandbred,
hvor der er opstillet et Kors, vel sagtens som Sø
mærke, — og Skelskør er teldre: Skelfiskør, Øren,
hvor der er mange Skelfisk, og Skelfisk er det
samme som Muslinger.
Ved Omtalen af Borreby nævnte jeg, at en hojtragende Banke med temmelig brat Affald, helst ned
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mod Sø og Mose, kaldes en Borg: dette Navn har
vi ogsaa i det nuværende Pedersborg. Det hed op
rindelig kun Borg, og var en ..Borg“ i dobbelt For
stand, nemlig en naturlig Banke ud til Sø og Mose.
men dernæst ogsaa en Slags Befæstning, som Men
nesker havde omgivet med en stor Vold; et lignende
Befæstningsværk har vi i Trælle Aon/ ved Sammen
løbet af Tudeaa og Vaarby Aa. Borgen mellem Tuelsø
og Sorø So blev i det 12te Aarhundrede Sæde for
Peder Thorstenson. der var gift med Skjalm Hvides
Datter Cæcilie: hun nævnes som „Caæilia fra Bnrgh“:
men ellers bliver Borgen, der nu fik Gaard og Kirke
bygget paa sin Top, fra hans Tid kaldt Pedersborg.
Taarnborg er oprindelig Thorriborg. „Bakken med
Tornene“. Borg betyder altsaa egentlig en hojtragende anselig Bakke; det almindeligste Navn fol
en saadan var ellers i ældre Tid Bjærg: vi har da
ogsaa en hel Del Stednavne, der ender paa Bjærg:
Lindebjærg, Hellebjærg (der enten maa betyde Helges
Bjærg, eller det hellige Bjærg), Raencbjærg, Fuglebjærg
(der forovrigt i Middelalderen hed Withfuglebiærg,
altsaa SXwfuglebjærg), HesseTbjærg, (H)Jærnebjærg.
Vester- og Qstev-Bøgehjærg. Flakkebjærg, det er „det
flade Bjærg“; Appelsbjærg o. s. v. — I Hore og Bromme,
gammelt BrumZwrøe, har vi gammel sjællandsk Udtale
af ..Høje“. Bakker. Skellerod hed i Middelalderen :
Skelrerltoire: det betyder maaske „Højen med Afsat
sen“. Ordets Begyndelse betyder nemlig maaske
Bænk eller Hylde. Ellers er ITaj det særlige Navn
for en Forhøjning i Jordsmonnet, der er frembragt
ved Menneskehaand, navnlig Gravhøj. Af den Slags
Navne har vi Topslioj, Togebøj og Hemweshoj: —
alle tre Navne gemmer maaske Mindet om den Mands
Navn, som er begravet i Højen; det er ret sandsyn-
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ligt. at en Mand kan have haaret Navnet Top: og
til Toyehoj svarer Taayerup. Toyeholt og Toyeskor;
alle disse Navne er dannet med det gamle Mandsnavn Toke: - med samme Navn som llemiueshoj er
I fem me) sier og Hemmestrap dannet; det er det old
nordiske Navn Heimir. De fleste af Navnene paa Hoj
er naturligvis ikke blevet til Navne paa Bebyggelser;
Appelioj ved Gumpernp har vel Navn efter en Ape.
Ved Tyrstofte ligger Tyrshoj; maaske ligger Manden,
der har bygget paa Tyrstolte begravet i Tyrshoj.
Bredshoj i Tjære by Sogn kan sammenlignes med
Bredstrup. Knudshoj S. f. Spjellerup kan ja*vnfores
med Kuudstrup. Det er ikke nsandsynligt, at vi i
mange Tilfælde i Hojens Navn har bevaret Navnet
paa den Mand, som blev hojlagt der.
En Del Byer kaldes efter en So, de ligger ved:
Fe Ave-magie og -lille; Hjelm,sø-magle [og -lille], Bilso;
i Valso har vi sagtens samme Ord som i Valby,
Valbjterg. Vallund. Vallo. Valore. Valûtes. altsaa: Soen.
Byen. Bjærget ved eller paa „Vallen“, det er Græs
sletten. JAWr-magle og -lille betyder Landskabet red
Aaen. hvormed sagtens menes Aaen mellem Gyrstinge
So og Gjorlev So. Endelsen var i ældre Tid lende.
et Ord. som or afledet af land, og betyder „Landskab
af en vis Beskaffenhed“. Forste Stavelse a er den
samme som vi har i Aa: det er i Lighed med, at
det hedder en Aborre og ikke en Aaborre og i Lig
hed med et Ord som Amindelse eller et Stednavn
som AVdundborg (en Allike hed i gammel Dansk ka
og det er blevet til Kua: men i Forbindelsen Kalund
borg har a*et holdt sig, hvorimod det jo hedder
Kaalund}. Alinde betyder altsaa „Aalandskabet“.
Xtes betegner et Stykke Land, som er omgivet paa
to Sider af Vand, hvad enten dette Vand saa er So
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eller Hav (‘Iler et Par sammenlobende Aaer. Forudenalle de Byer, der hedder Nccsby, har vi ogsaa Ordet
-næs som sidste Led i en Del Stednavne. Skjolde//«\s*(holm), Basnæs. Øksnees, Stisnees. Skjold betegner
et Landskab, der hæver sig højt, som et hvadvet
Skjold; tit ligger det ud til Vand, saaledes Skjolden
ved Soro. hvor vi bemærker, at Stednavnet har
bevaret det oprindelige Kon, ligesom naar man taler
om en Skjold paa et Stykke Tøj. Et Skjoldernes har
vi paa Æro, den høje Spids, der rager ud i Nordvest.
Det er det samme Navn Skjoldenæs, der altsaa
betyder det højt ragende Na*s, som vi har i Skjolde
luesholm. Øksnas er Øksnemes, Næs med Øksne.
Basuns er Bastmes: den forste Stavelse har vr
ogsaa i Basthohn Huse ved Slagelse; disse Navne
betegner Steder, hvor der i sin Tid er blevet taget
Bast af en eller anden Slags Trau —
Naar man i det hele i Amtets Stednavne bruger
Ordet Mose, har man det i letforstaaelige Forbindel
ser som disse: Dahnose, Bladmose. Brunemose.
Det danske Teed er det oldnordiske thveit. Som
Stednavn betyder Teed et Stykke Jord, som er
afskaaret ved Vand fra omliggende Egne. Ved
(lunnerslev ligger der et stærkt gennemskaaret
Skovland, der hedder 7'eedevænge. Ved Bostrup i
Sorbymagle: Lojteed. d. e. et „Tved, hvor der vokser
Log4. Men der er ogsaa i Amtet en Del Bebyggelser,
der ender paa -teed: forste Del af Ordet betegner
gerne en Nature jendommelighed. Byen Ncesteed ligger
paa et Næs, som dannes ved en lille Bæks Sammen
lob med Susaaen: Lille Næstved kan have faaet sit
Navn paa Grund af sin Beliggenhed i Nærheden af
det store Næstved; mon forøvrigt er Lille Na^stveds
Beliggenhed on saadan, at det godt paa egen Ha and
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kunde gore Krav paa Navnet. Egtrcd maa i sin Tid
have udmærket sig ved sine Ege. ligesom Bregentved.
udt. Brejentved, ved sine Bregner. Qrtred har vel
en Gang været Vigerstcds Ore; herhen hører ogsaa:
Høed (ved Kværkeby), ældre Hotvid. Vedde er <>pstaaet af Væthwetæ.
Hohn betyder for det første „en lille 0 “; ved
Agerso ligger saaledes Egholm og Helholm; Rejnstrup Hohne er et Hces mellem Tystrup og Bavelse
Sø; men dernæst bruges Holm ogsaa om Steder, der
ligger inde i Landet, uden at de er omflydt med
Vand; ved Slagelse ligger Bast//ø/w.s- Huse, og ved
Sorø ligger Borød Holme, ved Haslev ligger Lysholm;
det er altsammen Bebyggelser, der ligger paa Ud
jorder, afsides, borte fra Moderbyen. I Middelalderens
Slutning blev det Mode at give Herregaarde Navne
paa Holm: Gininersleidiolm. Skjoldenccsholm, Taomholm,
— idet man tog et Stednavn, der var til i Forvejen,
og tilføjede -holm. —
Karebæk har faaet Navn efter et Vandløb,
maaske: „Kaares Bæk“,
Vadesteder over Aaer har givet Anledning til
Navne paa Bebyggelser; saaledes Halkevad i Skorpinge Sogn. Ibilke betyder Glathed.
Langs Amtets Kyster ligger en Del Øer. Sjællands
Forpost er Sprogø, glt. : Sprowæ, der betyder Udkig.
Skilt fra Sjælland ved Agersø Sund ligger en lille
Øgruppe, hvorom dethedder: „Agerso er et dejligt Land,
Ejholm er en Krone: Helholm der er mindre godt. Paa
Omme skal jeg aldrig komme“. Navnet Egholm for
klarer sig selv; Aggerso kan ikke uden videre for
klares som sammensat af Ager og 0; thi saa vilde
det jo hedue Agerø. I KVJ hedder den Akærøs,
og det er ikke nogen Fejlskrift, det nævnes der to
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Gange: Akteros. Det nuværende Agerso er Akærøs-ø.
Den sidste Stavelse i Akærø# er den, vi har i forste
Stavelse i Rosnæs (Revsnæs) og i Nordre Rose. en
Grund, der ligger i Drogden; i Oldn. hedder Ordet
hreysi eller hreysar og betyder hvad der paa Norsk
kaldes Stenrøs eller Stendynge; her i Landet synes
Ordet at betyde: stenfulde Strækninger i eller ved
Havet, det samme som Ron. Ordet passer udmærket
paa Agerso, hvor man ser store Sten rage op af
Havet paa en Grund, der strækker sig fra Øen langt
over mod Stisnæs. — Helholm hedder i K VJ Hælghæholm, der kan være et af to: den hellige Holm eller
Helges Holm.
Ilvad der paa Kortet kaldes Owø, hedder i Folkemaalet: Omme, og det samme har den heddet paa
den Tid KVJ blev til: Oma\ maaske: Øen ved
Strømbruset.
Glæno har maaske Navn af Glen = aaben Plads
i en Skov, hvorpaa Solen kan skinne.
Eno hedder tidligere Ithænø; det er vel beslægtet
med oldnordisk itha — tilbagegaaende Havstrømning,
eller betyder: Gudinden Iduns 0.
En Del Navne er givne efter Stedets Urte- og
Trævækst i ældre Tid: Lyng og Lynge betegner Steder,
der har været bevokset med Lyng. Espe er afledet
af Asp og betyder Aspeskoven. Lund behøver ingen
Forklaring. Ved er Skov, og Holt er en lille Skov.
Paa oldnordisk er der et Ord, som hedder Snaga,
og det betyder en Økse med fremstaaende Hjørner;
det samme kan kaldes snagliyrnd o:c, en snaghjørnet
Økse. Snage betyder altsaa: rage frem. Lange Snage
og Hasler Snage har vel været langt fremragende
Skovhjørner.
En Mængde Stednavne angiver Bevoksning med
3
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storre og mindre Skove, idet de ender paa Skov,
Lund (eller Lunde) og Ved eller Holt og Holte:
Androrskov (den begyndende Skov), Lindeskov, Hagnskor: Duelund, Madslunde (maaske Skovmi ved Maden,
det er Engen}, Lundforlund, Baaslund, Doslunde (der
i gammel Tid hedder Borslunde), Frølunde, Bøgelunde
— og fra en sen Tid: Frederikslund : Sandred, Vallensred (der i ældre Tid hed Vallingsred); . muligvis er
det Ordet Ved vi har i Seredo, maaske „Soskovø4,;
Endelsen -red eller Hensynsfald -vede er ofte blevet
til -ede. Det er denne Endelse -vede og -ede, vi
har i Klippede, Skivede (glt. Navn paa Giesegaard),
Bjerrede, Kreerede, Lille Egede, Sierrede (ældre Starwitlne, Skov med Stargræs), Murrede (Marvede kunde
være „Skoven med Mareris“, det er Skoven, hvor
der or „Heksekoste“ paa Tnegrenene, det er tæt
siddende Skud som Koste). I Bjernede har vi enten
den samme Endelse eller en Afsvækkelse af hofthe:
i nogle Middelalderskilder skrives Bgeernofthe. Ved
nogle af disse Ord er det ikke saa nemt at afgore,
hvad forste Stavelse ludyder: naar vi derimod har
Navne som Egede og Bogede, er det tydeligt nok, at
det er Egeskor og Bøgeskov der menes, Holt og Holte
har vi ogsaa i Sammenslutninger som Sfokholt. Es holte.
Old er et Navn, der særlig forekommer i Am
tets nordostligste Hjerne; vi har Hopold, Srineold,
Xgoldsgd.. Oldhxxse, Alindelille Old. Skec Old. Sted
strup Old, Smidstrup Old. I disse Skovegne træder
Old i Stedet for Ore. Det er af de Navne, (1er
optræder i en enkelt Egn med en overordentlig
Hyppighed for at betegne et Forhold, der paa andre
Steder udtrykkes ved andre Ord; saadan et Ord er
altsaa Vidnesbyrd om mi gammel Dialektejendomme
lighed. Og som det sivdvanligt gaar: fra at betegne
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(‘ii Ejendommelighed i Landskabet gaar det over til
at betegne en Bebyggelse paa et Sted, der udmærker
sig ved denne Ejendommelighed. — Paa samme Maade
forholder det sig med Ordet Lang = Mose, der
navnlig forekommer i det sydvestlige Sjælland. Ma
lang er „Engmosen“ {Mad er et Ord for Eng, der
har været udbredt i alle Landets Eolkemaal og først
i vor Tid er ved at forsvinde, men som har efterladt
sig en Mængde Minder i Stednavne. Ved Bregentved
ligger Eilemade og Bregnemade: vi har Viemade og
(lydemade). Andre Navne med Lang er: Langshare
paa Enø og Åfrør/have, hvor Have vel at mærke ikke
betyder det samme som vort „Have“, altsaa „Urtegaard“, men betegner en indhegnet Udmark. 1
Hemmeshøj Gammellang ; i Kastrup Storskov Langen:
Flakkebjærg Lang o. s. v.
Som Navne paa Urte og Trævækst ofte fore
kommer alene eller som Slutningsord i et Sted
navn, saaledes forekommer de ogsaa ofte som første
Led; Eksempler derpaa er: 7/b/føgaard (Gaard ved
Skov), Oldenbjfng. Bakken med Oldentræer, Almstofte (muligvis er første Stavelse et Mandsnavn),
7\^rum (et Sted opfyldt af Græstuer), Biomme.
addre Bramliøa'e. Hojen med Bram. det er Græsog LTtefro, Tjaaehy (hvor Tjære betyder /tør),
Krø/by, 7/e?.s\s'ø/by, Lyngby, Lindeby&Y^ HesselbyæY^,
Skovso (maaske det gamle Skovhusaas), To/wmark
og 77ew?borg (der i Middelalderen hed Thornborg
og altsaa betyder Tornebakken), Jft/tvcd og 7^/holin,
AV/ede, Bregentved, 2to.$7holm og Jjasivæa, BøgcbjæYg
og Bogede, Brombjivrg (sml. Bromme) o. s. v. Ordet
Vidskolie, der er Navn paa to sjællandske Byer,
foruden paa det gamle Kloster i Jylland og Vidskøfla
i Sverig, maa betyde Skovrydning.
3*
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[ Soro Amt ligesom hele Landet over findes
der de Hundreder af Stednavne paa mark. En Del
af disse betegner ogsaa Bebyggelser; enkelte af dem
kan være ældgamle og er nu store og anselige
Byer, saaledes her i Amtet: Tomemark og Krislcmark,
og i Tybjærg H. Fensmark: men ellers afgiver de
Bebyggelsesnavne, der ender paa Mark, et godt
Eksempel paa, at Navnet kan være meget ældre end
Bebyggelsen: — i gamle Dage laa jo alle Gaardene
samlede inde i Byen, og i en stor Kreds om Byen
laa de forskellige Marker, hver med sit Navn. Ved
Udflytningen i Slutningen af 18de Aarhundrede og
Begyndelsen af 19de Aarhundrede blev mange af
disse Marker bebyggede, og Bebyggelsen beholdt i
Reglen Stedets gamle Navn. Noget lignende kan
ogsaa vivre foregaaet i forløbne Aarhundreder.
Navnene er i Reglen lette atforstaa: Ødemark, Skormark, TRamcmark, Br unemark. Kildemark, Søndermark,
Haremark (indhegnet Udmark); andre Navne paa
Mark kan være tvivlsomme: Brandxmark indeholder
vel snarest Mandsnavnet Brand (sml. Brandsby,
Brandsbol, Brandsgaard, Brandsager, Brandsmose,
Brandstrup), Kongsmark skal vivre det samme som
ældre: Konungsora — Kongens Oredrev.
I Krislemxrk har vi bevaret et gammelt Ord,
der ellers forlængst er forsvundet af Sproget. Paa
Oldnordisk hedder Ordet Krisl (f.) og betyder Gren,
Forgrening eller Flodarm. I Vendsyssel ved Frederiks
havn og Sæby ligger et Par Steder, der hedder
Kvissel, og lidt længere Syd paa en Gaard, der
hedder Kvisselholt; alle disse Steder ligger ligesom
Kvislemark ved Forgreninger af en Aa. Brugt paa
en helt anden Maade har vi et andet Sted i Landet
samme Ord, ogsaa med Betydningen „Forgrening“:
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Odense Fjord deler sig i flere Bugter og Vige, som
kaldes: Dræby Kvissel, Seden Kvissel og Lumby
Kvissel.
Foruden Mark har vi andre Navne paa det op
dyrkede Jordsmon: Toft er den lille Mark nærmest
Gaarden: i addre Tid og saaledes i en Del Stednavne
betyder det vel blot „bebygget Plads“. Disse Navne
synes at kunne have Forsteled af forskellig Slags.
I Tyrstolte og Ftenstofte har vi vist Mandsnavne. Til
Flenstofte svarer Flensborg, Flensted: der er ogsaa
et Flenstofte paa Fyn: til Tyrstofte svarer Ty strup.
Borstofte i Kværkeby Sogn er tvivlsomt, llorsetofte
indeholder maaske det gammeldanske Hors = Hest;
Almstofte: Mandsnavn Almær? Leretofte maaske Mands
navn, en svag Form til Lev (oldislandsk Leifr). —
Det vanskeligste Navn paa -tofte er Kindertofte.
HaldagerWWo og /M7rftf//mnagle samt Lystayer
(ældre Ormayef) er de eneste større Bebyggelser paa
Ager. mens Ordet ellers tit forekommer i Stedbeteg
nelser. Hald forklares i Almindelighed som Skraaning,
og det kan ogsaa godt va>re, at det er rigtigt. Det
passer i det givne Tilfælde, idet Byen Haldayerlille
ligger paa en Bakke, der dog ikke træder synderlig
stærkt frem i Landskabet. Der er ogsaa et Haldayer ved
Ilalskov ( iredrev. Haldayer Od. i Ilejninge Sogn
ligger paa en jævnt. skraanende Bakke. Ordene paa
Ager er ellers overvejende jyske.
Hare betyder egentlig en indhegnel Mark: det
er maaske det Ord vi har i Har byrd: det kunde
være Havens, det er Indhegningens Begyndelse, idet
byrd kunde være afledet af det gammeldanske byrjæ
= begynde, Svensk: borja.
En enkelt Endelse kan gøre sig saa svagt gæl
dende i et Amt, at den nemt helt overses: saaledes
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er det her i Amtet med Endelsen -bolle. der t. Eks.
paa Langeland ger sig saa stærkt gældende, at man
der med Stolthed nævner, at man har 18 Meller og
18 Bøller og 18 Kirkesogne. Iler i Amtet findes,
saa vidt jeg ved, kun to Bølle: Syd for Kjeldstrup
By i Stillinge Sogn ligger Srejbolle Gd. og Mose;
og saa er der et -bolle til; men det har forklædt sig
ganske godt i Tidens Lob; det er Neble i Boslunde
Sogn, der opr. er Nybolle. Betydningen af Ordet,
som er beslægtet med al bo, er noget lignende som
„Bolig“, „Bopad‘*.
En mindre Gruppe Stednavne lnerer Vidnesbyrd
om vore Forfædres Gudetro i hedensk Tid.
Navne som: Ei osmose, Frølunde, Qnsbjary (skrevet
Ovnsbjau’g) i Gun nerslev Sogn, Thotsage)-(i<\., maaske
ogsaa Tenues vidner om, at de gamle Sjællændere
for 1000 Aar siden dyrkede Guder som Fro (Freyr),
Frøja, Odin og Thor, og de viser, hvor disse Guder
havde deres Helligdomme. Helholm betyder maaske
den hellige Holm. Og Eno kan være den O, der er
viet Gudinden Tdun, Vogteren af Ungdomsa?blerne.
Vedde, i Middelalderen Wæthwetæ, er vist det
,/fved, som horte til en Helligdom4*. I.)et merliggende Saltofte har et Navn, der kunde tyde paa,
at der paa dets Tofler var opfort en Gude.sv/Z (sml.
Uppsala i Sverig og Sallov, det or Salhøjene, lier
paa Sjælland). Ejendommeligt nok er der i Lille
vang Mose, som ligger mer ved baade Vedde og
Saltofte, fundet en Træfigur, der sikkert er en gam
mel hedensk Gud. Alle disse Vidnesbyrd i Fadlesskab
tyder hen paa, at der paa den Egn har vau-et et
religiøst Midtpunkt, hvis Betydning som Helligdom
vel nok er forsvunden med Kristendommen, men
hvis Minde lever i de to Stednavne og i det gamle
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Gudebillede. Disse Minder bærer Vidne om en for
holdsvis sen hedensk Tid, hvor Gudsdyrkelsen havde
udviklet sig til at foregaa i et Gudshus med en
Træfigur til Midtpunkt mens Guden ejede Jorder
(Helligdomstveden) i Nærheden. — De førstnævnte
Navne, som indeholder gamle Gudenavne, vidner
derimod om en Gudsdyrkelse, der kan have været
meget ældre, idet den fandt Sted ude i Naturen, i
en Mose eller en Lund, paa et Bjærg eller en Ager,
(dier maaske paa et Næs. Naar man tager disse
Navne i Betragtning, kunde man være tilbøjelig til
at tolke Helholm *(gammelt: Hehjlwlivlm) som „den
hellige Ilolm“, altsaa en Holm, som har været ind
viet til hellige Magter.
Hvem der færdes gennem vort Land og horer
dets Egne og Byer, dets Bakker og Dale, dets Skove
og Marker, Moser og Vige, Aaer og Sunde nævnte
med alle deres mange forskellige Navne, eller hvem
der breder et Kort ud for sig med alle dets Krims
krams af Streger og Prikker og Paaskrifter, er med
noget Kendskab til den videnskabelige Navnegransk
ning i Stand til at drage en Mængde Slutninger ud
af denne Navnevrimmel, der ved første Øjekast kan
forekomme saa planløs øg uigennemtrængelig til
fældig. Navnene bliver til Fortidsminder, der fører
en lige saa tydelig Tale om vore Forfædres Liv,
som de Redskaber, der findes i Høje og Dysser, i
Mark og Mose. Naar vi lytter opnuvrksomt til, giver
Navene os Besked om mange Ting. De fortæller om,
paa hvilke Steder vore Forfædre først slog sig ned
i større Tal med blivende Bopæl og Agerdyrkning
som en Hovednæringsvej. Vi ser, hvorledes de derfra
arbejder sig frem gennem Skovtykninger eller gen
nem side, sumpede Strækninger med Økse, med Plov

Sted nam e i Sorø Aud.

41

og med Spade. Vi forstaar, at de ved deres Slid i
trange Kaar har skabt værdilost og vildt Jordsmon
om til det trygge, frodige Grundlag for vort Folks
Velvære. Vi kan efter Stednavnene folge fra hvilke
Udgangspunkter og i hvilke Retninger denne For
vandling har fundet Sted. Inden for det enkelte Sogn
kan man af Byernes, Agrenes, Vejenes, Broernes og
Gaardenes Navne læso dets Historie og Kulturfrem
gang i store Drag. — Vi kan af Stednavnene lære
Navnene at kende paa mange af de gamle Slidere
og „Stridsmænd“ paa Kulturens Mark. De fortæller
os, hvad Slags Skovvækst og hvilke Urter der fyldte
de udyrkede Strækninger i gamle Dage. De minder
os om et Dyreliv, der nu er ukendt her i Landet,
en Tid, da Ulve luskede om i Skove og Kær, da
Ravne byggede i de højeste Skovtræer, og Traner
mødtes paa bestemte Steder for at opføre deres
fantastiske Danse. Og Stednavnene minder os om
den gamle danske Tunge, der taltes her i Landet i
Oldtid og Middelalder, da Sproget rummede mange
Ord, der nu er forsvundet, til at betegne forskellige
Forhold i Naturen, baade i Jordsmonnets Synken
og Stigen, i dets Bevoksning med Træer og Urter
og i dets Vigen og Fremspring langs de havskyllede
Strande. Og tager vi hele Landets Kort for os, er
der intet, der tydeligere end Stednavnene med alt
deres Fællesskab i den evindelige Vekslen fra Lands
del til Landsdel kan vidne om, at det er eet Folk,
der har beboet Danmarks Rige og Lande, saa langt
vi kan naa tilbage i Tiden, og om at Landsdele, som
nu er skilt fra os og delvis taler et fremmed Sprog,
i fjærne Tider har været bebygget og dyrket af vort
Folk. Der er intet, der giver et sikrere Vidnesbyrd
om, hvad der horer sammen gennem Tiderne og i
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Landomraade end vore gamle danske Stednavne.
Ladste paa den Maade bliver vore Stednavne en af
vore ældste, sikreste og fyldigste historiske Kilder.
De vigtigste Kilder og videnskabelige Gransk
ninger, som er nyttet til foranstaaende Afhandling
er: „Kong Valdemars Jordebog“; Soro Klosters
Gavebog og andre Middelaldersværker i Langebeks
„Scriptores“; O. Nielsen: „Olddanske Personnavne“ :
O. Nielsen: „Bidrag til Fortolkning af danske Sted
navne“ (i Universitetsjubilæets Danske Samfunds
„Blandinger“); Xitjurd Nyyatd: Danske Personnavne
og Stednavne i Hist. Tidsskrift VIL; En Række
Afhandlinger af Johannes Steenstrnp i Historisk Tids
skrift og Videnskabernes Selskabs Skrifter samt
samme Forfatters letlæselige lille Bog: ..De danske
Stednavne“.

