Danske middelalderlige rydningsbebyggelser
P EDER D AM OG J OHNNY G ØGSIG J AKOBSEN

Danske bebyggelser, der bærer efterleddene -tved, -rød, -holt og
-skov, menes at være anlagt relativt sent; primært i middelalderen.
Bebyggelserne har i langt overvejende grad en sekundær stilling og
størrelse i forhold til før-vikingetidige landsbyer, og de er derfor
oftest blevet set som et resultat af en landbrugs- og befolkningsmæssig ekspansionsbølge i middelalderen, hvor skov- og overdrevsområder blev koloniseret og opdyrket. De går derfor i dag
under fællesbetegnelsen rydningsbebyggelser. Til denne gruppe kan
formentlig også regnes en del af de mange danske torp-bebyggelser.
Ud over at rydningsbebyggelserne typisk var små, må der dog
siges at være flere forskelle end ligheder. Nogle har meget klare
regionale koncentrationer, f.eks. -rød i Nordsjælland og -holt i den
østlige del af Vendsyssel, mens andre som -torp og -skov kan findes
mere spredt i størsteparten af Danmark. Nogle ligger primært i
skovrige egne (f.eks. -rød), mens andre også kan findes i egne, der
fra historiske kilder kun er kendt som skovløse sletter.
Hvad skyldes disse forskelle? Er forklaringen, at nogle af navnetyperne kun findes i og kun betegner bestemte landskabstyper,
mens andre er blevet brugt mere bredt? Eller kan man gennem
bebyggelsesstrukturen, de skriftlige kilder samt de matrikulære
kilder finde indikationer på en tidsmæssig forskel? Eller skal svaret
søges blandt regionale navngivningstraditioner?
Denne artikel vil omfatte en landsdækkende undersøgelse for
hele kongeriget Danmark og to regionale undersøgelser fra Nordvestsjælland og Nordsjælland. Metoden bliver statistisk-økonomisk
med inddragelse af bl.a. udbredelseskort, studier af bebyggelsesstrukturer, matrikulære kilder, dateringer af ældste kildeomtaler,
samt analyser af de omkringliggende landskaber.
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Figur 1. Illustration af betydningen af de fem stednavneendelser, se forklaringen og beskrivelsen herunder.

Etymologi
Med udgangspunkt i Bent Jørgensens Stednavneordbog vil etymologien for de fem stednavneendelser i det følgende blive gennemgået. Grundbetydningen af -rød og -tved er næsten ens; begge ord
angiver en rydning, f.eks. en rydning og opdyrkning i en skov.
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Men mens -rød (ruth/rutha) er beslægtet med selve ordet rydning,
hænger -tved sammen med et verbum med betydningen 'skære'.
Jørgensen tolker således -tved som 'sted hvor træer eller buske er
skåret væk, rydning' (Jørgensen 1994 s. 235, 239, 307).
Ordet holt findes ikke længere i det danske sprog, men har
grundbetydningen 'lille skov'. Som navneled er -holt og -skov altså
betydningsmæssigt tæt på hinanden, og størrelsen af bevoksningen
ses som den afgørende forskel: "ordet skov anvendes i en række
stednavne men dog ikke så hyppigt som andre ord for (mindre)
skove, holt, glda. with (ved) og navnlig lund. Hvor ordet forekommer som efterled i bebyggelsesnavne, vidner det om skovrydning
som basis for nyudflytning på indvundet agerland." (Jørgensen
1994 s. 127, 256) Navne på -holt og -skov er således naturnavne, som
blev overført til den nye bebyggelse, da den blev anlagt ved bevoksningen.
Endelsen -torp er den mest udbredte stednavneendelse i Danmark og findes i stort tal over hele landet. Ordet torp havde i landskabslovene og helt op til 1600-tallet betydningen 'udflytterbebyggelse', men ordet er i dag forsvundet fra det danske sprog. Stednavneendelsen -torp fortæller derfor intet om – i modsætning til de
fire førnævnte – hvorvidt der var skov/bevoksning i området. Men
som det vil fremgå af det følgende, findes de i høj grad i de samme
regioner (Jørgensen 1994 s. 300-301).

Stednavnenes geografiske udbredelse og koncentration
I figur 2-6 ses punktkort for henholdsvis -rød, -tved, -holt, -skov og
-torp i Christian V's matrikel 1688 (Pedersen 1928). Matriklen var en
skattesætning af al landbrugsland i kongeriget; udarbejdet for at få
et nyt og mere retfærdigt – det var i hvert målet – grundlag for
beskatning af landbobefolkningen. Vurderingen byggede på en
detaljeret opmåling og bonitering af agrene samt en mere skønsmæssig estimering af de sekundære ressourcer som eng, overdrev,
skov og hede, hvorefter alle vurderingerne gennem sindrige udregninger blev konverteret til én fælles enhed – tønder hartkorn.
Hartkornsværdierne blev samlet under hver bebyggelse, hvilket
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Figur 2.
Bebyggelser
med efterleddet -rød i
Christian V's
matrikel 1688.

kunne omfatte en landsby (flere gårde med integreret dyrkningsfællesskab), en enkeltgård (enligt liggende gård uden for dyrkningsfællesskabet) eller en hovedgård (privilegeret og oftest adelig
eller kongelig herregård). Alle bebyggelserne er af forfatterne blevet punktdigitaliseret, og stednavnenes endelser er gennem flere år
blevet klassificeret med udgangspunkt i Danmarks Stednavne 1-24,
Stednavneordbogen og en række navnegruppepublikationer (Sørensen 1958, Søndergaard 1972, Eggert 2006). Christian V's matrikel
må anses for en glimrende kilde til stednavnenes udbredelse, da
den er den ældste bebyggelsesopgørelse, som dækker hele kongeriget forholdsvis systematisk. Ulempen ved den er naturligvis, at
den ikke angiver bebyggelser forsvundet i middelalderen eller før,
men omvendt fås hermed et rent tidssnit for bebyggelsesnavne for
ét år.
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Figur 3.
Bebyggelser
med efterleddet -tved i
Christian V's
matrikel 1688.

Alle de fem navneendelser havde i 1688 særlige højkoncentrationsområder – områder hvor netop den endelsestype optrådte
særligt ofte – men omfanget og placeringen i de fem typer varierede:
• De 100 rød-bebyggelser fandtes næsten udelukkende på Øerne, i
alt 88 % lå her. Navnegruppen var særligt dominerede i Nordsjælland (39 %) samt i det mindre Vissenbjerg-område på Nordfyn (14
%).
• Af de 111 tved-bebyggelser lå 57 eller godt halvdelen på øerne –
særligt Midtsjælland. Mens der kun var få i Jylland syd for Limfjorden, var navnegruppen velrepræsenteret i det nordligste del af
halvøen; 32 af tved-bebyggelserne eller 29 % lå i den østlige del af i
Vendsyssel.
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Figur 4.
Bebyggelser
med efterleddet -holt i
Christian V’s
matrikel 1688.

• -holt fandtes over hele landet, men den ubetinget største koncentration var dog i den østlige del af Vendsyssel, hvor 139 ud af
de 256 lå. Derudover var der koncentrationer i Nordsjælland og i
det centrale Vestjylland.
• -skov-bebyggelsernes udbredelse mindede meget om -holt. Dog
var deres koncentration ikke så ekstrem som -holts i Vendsyssel;
kun 15 % ud af de i alt 184 bebyggelser lå her.
• -torp fandtes med hele 2.236 bebyggelser over hele landet. Når
man kun ser på punktkortet i figur 6, springer det faktisk mere i
øjnene, hvor de kun fandtes i mindre omfang; f.eks. i den sydlige
del af Nordsjælland og i det centrale af Jylland, hvor der kun var
ganske få bebyggelser i det hele taget.
Overordnet må det konkluderes, at koncentrationerne ved -rød og
-tved har mange fællestræk – dog med -tved's koncentration i Vend-
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Figur 5.
Bebyggelser
med efterleddet -skov i
Christian V's
matrikel 1688.

syssel som undtagelse. Endnu tydeligere er sammenfaldet mellem
-skov og -holt, mens -torp-bebyggelsernes næsten fuldt dækkende
fordeling adskiller sig fra de øvrige.

Skovenes udbredelse
Før Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab foretog sin systematiske og videnskabeligt baserede topografiske kortlægning
1768-1805, fandtes der kun få lokale og/eller problematiske kilder
om skovenes udbredelse. Fyldestgørende og landsdækkende oplysninger om skovenes udbredelse findes altså først fra slutningen
af 1700-tallet.
I det følgende vil denne kilde blive præsenteret og senere sammenholdt med stednavnegrupperne, men det skal pointeres allerede nu, at skovenes udbredelse ca. 1800 ikke nødvendigvis var iden-
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Figur 6.
Bebyggelser
med efterleddet -torp i
Christian V's
matrikel 1688.

tisk med udbredelsen, da rydningsbebyggelserne blev anlagt.
Tværtimod; rydningsbebyggelserne resulterede jo netop i en reduktion af skovene. Alt tyder ganske vist på, at områder, som var
skovdominerede ca. 1800, også var skovdominerede i middelalderen (Fritzbøger 2001 s. 14), men man kan ikke umiddelbart drage
den modsatte konklusion: Skovfattige egne ca. 1800 har ikke nødvendigvis været det i middelalderen, da der i løbet af middelalderen skete skovrydning – nogle steder meget, andre steder mindre –
og vores kilder til omfanget er meget begrænsede.
I figur 7 og 8 ses henholdsvis skovene digitaliseret fra Videnskabernes Selskabs kort samt skovenes andel af sognenes samlede
areal. Skovene lå omkring år 1800 næsten udelukkende på Øerne
og i den østlige del af Jylland, mens de vestlige to tredjedele af
Jylland var næsten helt skovløse. Årsagen var delvis naturbetinget,
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Figur 7.
Skov digitaliseret fra
Videnskabernes Selskabs
kort i
1:120.000
(1768-1805).
Af Dam, Nielsen et. al.
(2003).

idet de meget sandede jorde i Vestjylland var dækket af store lyngheder.
Sammenlignet med vores nabolande var skovene ikke store i
Danmark. Kun 7 % af sognene havde mere end 30 % skov, og kun 1
% havde over 50 %. Det mest almindelige var ingen skov (37 % af
sognene) eller under 10 % skov (33 % af sognene). De mest skovrige egne fandtes primært i Nordsjælland, det centrale Sjælland, dele
af Lolland-Falster, ved de fynske dødisområder samt i Østjylland.
Men selvom disse egne, bl.a. i Kulturhistorisk Inddeling af Landskabet (Møller 1997), er blevet kaldt for skovbygder, er det i nordisk sammenhæng sikkert mere korrekt at omtale dem som risbygder eller tilsvarende – der var målt i nordisk kontekst sjældent
store eller sammenhængende skove.
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Figur 8.
Andelen af
skov (%) pr.
sogn ca. 1800.
Andelen er
udregnet på
grundlag af
Videnskabernes Selskabs
kort i
1:120.000
(1768-1805).

Bebyggelserne i relation til skovene
Den simpleste måde at vurdere relationen mellem navnegrupperne
og skovene er at finde andelen af bebyggelser, som lå nær skovene,
f.eks. maksimalt 1 kilometer. Her er fordelingen følgende: -rød 79
%, -tved 58 %, -holt 50 %, -skov 49 % og -torp 40 %. Denne undersøgelse er dog lidt problematisk, da skovbetegnelsen kan dække over
såvel en mindre trægruppe som landets største skov. I stedet ses i
figur 9, hvor stor en andel af bebyggelserne, som lå i de særligt
skovrige sogne; her defineret som > 20 % skov. Grænseværdien på
20 % kan let diskuteres, men den samme overordnede tendens for
forskellene navnegrupperne imellem dukker frem, selvom man
vælger de øvrige runde værdier omkring denne, f.eks. 10 % og 30
%.
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Figur 9.
Andelen af
bebyggelser
i skovrige
sogne ca.
1800, her
defineret til
>20%.

Procent (%)

D ANSKE MIDDELALDERLIGE RYDNINGSBEBYGGELSER

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-rød

-tved

-holt

-skov

-torp

Hele 57 % af rød-bebyggelserne var lokaliseret i de skovrige sogne, mens dette kun var tilfældet for 26 % af -tved-bebyggelserne.
Tallene var dog klart lavest for -holt-bebyggelserne og -skov-bebyggelserne med henholdsvis 18 % og 15 % – faktisk var disse to kun
på niveau med -torp-bebyggelserne, hvor 17 % fandtes i de skovrige sogne.
Hvis der i første omgang ses bort fra -tved i Vendsyssel, som vil
blive diskuteret senere, er tendensen tydelig: Ved sammenligning
af punktkortene (figur 2-6) med skovkortene (figur 7-8) ses, at -rød
og -tved primært fandtes i skovegnene, mens -holt og -skov fandtes
både i skovegne og i egne med lidt eller ingen skov. Tendensen ses
tydeligst i Midtjylland (se figur 10), idet skovene var relativt store i
den østligste tredjedel af halvøen, mens der stort set ikke var træer
i de vestlige hedeegne. Skovene var allerede forsvundet i Vestjylland i forhistorisk tid (Fritzbøger 2001 s. 29-31). De fire navnegrupper (-rød, -tved, -holt og -skov) fandtes alle omkring og i skovene mod øst, mens der mod vest næsten kun fandtes -holt og -skov.
Som nævnt var -tved i den østlige del af Vendsyssel undtagelsen. Mens -tved og -rød i det øvrige af landet koncentrerede sig til
de skovrige egne på Øerne og i Østjylland, fandtes -tved i modsætning til -rød også i det ellers skovfattige Vendsyssel. Ganske vist
var der skove i Vendsyssel, men de var kun få og små, og skovandelen pr. sogn var typisk under 10 %. Spørgsmålet er derfor om
ovenstående observation og tese, om at -rød og -tved primært blev
anvendt i særligt skovrige egne, svækkes af situationen i Vendsys-
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Figur 10. Stednavneendelser 1688 samt skov fra Videnskabernes Selskabs
kort i 1:120.000 (1768-1805). Af Dam, Nielsen et. al. (2003).

sel, eller om der er/var særlige forhold, som gjorde sig gældende i
Vendsyssel? Kunne det f.eks. tænkes, at der oprindelig var langt
større skove i den østlige del af Vendsyssel i middelalderen, men at
halvøen havde gennemgået en større skovrydning siden hen? Man
skal selvfølgelig passe på at lægge sådanne ad hoc løsninger ned
over ens forklaringsmodeller, men ikke desto mindre er der flere
forhold, som understøtter dette: Dels de ekstremt mange rydningsnavne (-tved, -skov og -holt) og dels bebyggelsesstrukturen,
som var domineret af enkeltgårde, hvilket ofte ses i sent opdyrket
land og i skovrige områder som Vissenbjergområdet og Nordsjælland. Mens den vestlige del af Vendsyssel i 1688 var domineret af
større landsbyer, fandtes der i den østlige halvdel således mere end
800 enkeltgårde. Forklaringen er her ikke naturgeografisk, da Østog Vestvendsyssel er meget ens i forhold til såvel geologi, jordtype
og topografi. Morænesand og hævet havbund dominerede.
Det er ikke lykkedes os at finde en pollenanalyse taget nord for
Limfjorden, som kunne give et mere tydeligt indblik i kulturlandskabet på halvøen før og under middelalderen. Det eneste, der står
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Figur 11: Usigneret kort over Vendsyssel fra sidste halvdel af 1600-tallet;
altså ca. 150 år før Videnskabernes Selskabs kort. Større skove ses i den
østlige del af Vendsyssel, men dette kan dog ikke umiddelbart tages som
et bevis for eksistensen af sådanne – allerhøjest er dette et indicium. Kort
fra denne periode er oftest groft generaliserede og var kun sjældent baseret på systematiske eller bare nogenlunde præcise opmålinger. Fra Fritzbøger 2001, s. 47.

sikkert, er, at den østlige del af Vendsyssel på flere områder synes
at adskille sig fra det typiske.

Regionsanalyser på det nordlige Sjælland
De landsdækkende analyser er herefter blevet suppleret med to
regionale nedslag på den nordlige del af Sjælland, hvor vi har analyseret de middelalderlige rydningsbebyggelser nærmere for en
række – forhåbentlig interessante – forhold.
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Figur 12: Fordeling af landsbyer i 1688 med endelsestyperne -tved, -rød,
-holt og -torp på det nordlige Sjælland med markering af analysens to udvalgte regioner i Nordvestsjælland og Nordsjælland. Endelsestypen -skov
er stort set ukendt i ældre bebyggelsesnavne på det nordlige Sjælland.

På det nordlige Sjælland er landsbybebyggelser med de rydningsindikerende endelsestyper -tved, -rød og -holt i markant grad
koncentreret til to afgrænsede regioner: de centrale dele af Nordvestsjælland og de nordøstlige dele af Nordsjælland (figur 12).
Navnetyperne er langt fra ligeligt fordelt i de to regioner (se figur 13). I den nordvestsjællandske region er der en klar dominans
af -tved-navne (71 % -tved, 19 % -rød og 10 % -holt), mens sådanne
slet ikke kendes i Nordøstsjælland, hvor rydningsnavnene i stedet
er mere jævnt fordelt imellem -rød (58 %) og -holt (42 %).
Bebyggelser med endelsen -torp findes i stort antal næsten overalt på Sjælland. Dette gælder som helhed også i de to udvalgte
regioner, hvor der dog er en bemærkelsesværdig mangel på -torpbebyggelser i Nordøstsjællands sydlige halvdel. De talrige sjællandske -torp-navne synes at relatere sig til flere forskellige bebyggelsestyper, der foruden de klassiske udflytterbebyggelser fra ældre landsbyer med jorder udskilt fra disses ejerlav (adelby-torp-
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Figur 13. Antalsmæssig fordeling af navnetyper på kendte bebyggelser i
analysens to sjællandske regioner til og med 1688. Antallet af -torp'er er begrænset til at inkludere dem, der optræder i sogne med -tved-, -rød- eller
-holt-bebyggelser. I den øverste række indgår foruden almindelige enkeltgårde og landsbyer nævnt i Matriklen 1688 også hovedgårde nævnt i samme, samt kendte middelalderlige bebyggelser nedlagt før 1688. Ved sammenligninger med oversigtskortet i figur 12 skal det bemærkes, at kortet
kun inddrager landsbyer (med mindst to gårde) i Matriklen 1688.

fænomenet) også omfatter egentlige kolonisationsbebyggelser i
hidtil uopdyrkede (og derfor formodentlig ofte skovdækkede) områder. Eftersom en del af regionernes -torp-bebyggelser dermed kan
karakteriseres som rydningsbebyggelser, har vi i regionsanalyserne
til sammenligning valgt at inddrage de -torp'er, der ligger i udprægede skovområder og/eller i sogne, hvor der tillige findes -tved-,
-rød- eller -holt-bebyggelser. På den vis er analysen blevet suppleret
med 88 -torp-navne i Nordvestsjælland og 95 i Nordøstsjælland.
Til at vurdere det eventuelt rimelige i overhovedet at betegne
de analyserede stednavnetyper som rydningsbebyggelser har vi
sammenholdt deres nordsjællandske distribution med områdets
ældre bebyggelse og med senere tiders skovdække. Udbredelsen af
de på Sjælland vigtigste før-middelalderlige navnetyper (-lev, -løse,
-inge, -sted, -hem og -by) er afbildet på figur 14, og her kan det konstateres, at der i Nordvestsjælland især er langt imellem de ældre
bebyggelser i to indlandske områder henholdsvis øst for søerne i
regionens vestlige halvdel og i regionens sydøstlige hjørne. Det er
da også her, at der i særlig grad er markeret skov på Videnskaber-
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Figur 14. Fordeling af landsbyer i 1688 med henholdsvis før-middelalderlige endelsestyper og endelsestyperne -tved, -rød og -holt i det nordlige
Sjælland, samt med markering af skovdækkede områder jf. Videnskabernes Selskabs Kort fra 1768-71.

nes Selskabs Kort fra 1771. De rydningsindikerende navnetyper
-tved, -rød og -holt kan ikke siges generelt at udfylde disse bebyggelsesmæssige tomrum. Fordelingsmønsteret giver snarere indtryk
af, at de nordvestsjællandske rydningsbebyggelser knytter sig til
den ældre bebyggelses periferi, således at de dominerer i overgangszonen imellem de gamle byer og det indre skovland. Faktisk
er det i langt højere grad -torp-bebyggelser, der præger koloniseringen af de indre dele af regionens store, eventuelle skovområder.
Billedet er lidt anderledes i den nordøstsjællandske region, hvor
før-middelalderlige bebyggelsesnavne primært findes oppe langs
nordkysten, hvor de ligesom i Nordvestsjælland er flankeret af
landsbyer med rydningsnavne. Regionens sydlige to tredjedele er
tæt koloniseret med næsten udelukkende rød- og holt-bebyggelser,
mens der i et øst-vest-gående bælte i regionens nordlige tredjedel
er næsten bebyggelsestomt ifølge figur 14, der da også kan berette
om betydelige skovområder i 1768 (bl.a. den efter danske forhold
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Figur 15. Aldersindikerende værdier for alle bebyggelser kendt til og
med 1688 med de undersøgte stednavnetyper i to sjællandske regioner
(-torp-grupperne omfatter dog kun bebyggelser i sogne med -tved-, -rødeller -holt-bebyggelser). "Kirkebyfrekvensen" er beregnet som antallet af
kirkebyer i forhold til det samlede antal bebyggelser i navnegruppen.

store Gribskov). En sammenligning med figur 12 afslører imidlertid, at der i dette bælte til gengæld findes en hel del torp-bebyggelser. Faktisk har der været betydeligt flere end afbildet på kortet,
idet området rummer spor efter ganske mange torp-bebyggelser
nedlagt før 1688, selv inde i selve Gribskov. En tolkning baseret på
navnetypernes fordelingsmønster alene kunne dermed indikere, at
-tved, -rød og -holt tilhører en tidligere periode af skovrydningen
end "skov-torperne".
En potentiel måde hvorpå man kan identificere eventuelle aldersforskelle navnegrupperne imellem, er at udføre gennemsnitsberegninger på de første omtaler af bebyggelserne i de skriftlige
kilder. Alderen på det første belæg bør naturligvis ikke sidestilles
med alderen på selve bebyggelsen – eller dens navn – og kan for
det enkelte belæg kun bruges som påvisning af, at bebyggelsen i
hvert fald har eksisteret på det pågældende tidspunkt. Analysen
opnår først sin eventuelle værdi ved sammenligning på regionalt
plan af forskellige navnegrupper, hver især med en statistisk holdbar størrelse, der på dette niveau normalt sættes til et minimum af
fem enheder pr. gruppe. Både i Nordvestsjælland og Nordøstsjælland er det ud fra sådanne sammenligninger opsigtsvækkende, at
mens de første belæg for de traditionelle "rydningsnavne" -tved,
-rød og -holt i gennemsnit stammer fra midten af 1300-tallet (perio-

52

P EDER D AM OG J OHNNY G ØGSIG J AKOBSEN

NV-Sjælland
70
60
50
40
%
30
20
10
0

-torp
-rød
-tved

> 1200

1200-tallet

1300-tallet

1400-tallet

1500-tallet

1600-tallet

Figur 16. Fordelingsdiagram for alderen af førstebelæg på navnetyperne
-tved, -rød og -torp (i sogne med -tved- eller -rød-bebyggelser) i Nordvestsjælland.

den 1329 til 1362), så er -torp i skovområderne her markant yngre
belagt med gennemsnitsværdier omkring 1404-05 (se figur 15).
At gennemsnitsalderen på førstebelæggene for -torp i de to regioner ligger så tæt skal næppe tolkes som andet end en kuriøs tilfældighed. Faktisk giver analysen slet ikke basis for sammenligninger regionerne imellem, idet alderen på de første belæg selvsagt
hænger nøje sammen med kildesituationen i de enkelte regioner.
Denne analyse alene giver således ikke grundlag for overvejelser
om, at f.eks. -rød-bebyggelser er et ældre fænomen i Nordøstsjælland (gennemsnitligt førstebelæg 1329) end i Nordvestsjælland
(gennemsnitligt førstebelæg 1347), idet forklaringen her lige så
godt kan være – og sandsynligvis snarere er – at den ældre kildedækning generelt er bedre i nordøst end i nordvest. En sådan regional forskel i kildesituationen fremgår da også af figur 16 og 17,
hvor alle førstebelæggene i de to regioner er afbildet i søjlediagrammer inddelt efter århundreder. Hvor der kun haves ganske få
førstebelæg i Nordvestsjælland fra før år 1200, så er sådanne ganske almindelige for alle navnetyperne i Nordøstsjælland. I Nordvestsjælland gælder det for alle tre undersøgte navnetyper, at de
fleste førstebelæg er fra 1300-tallet, det næstbedst belagte århundrede er 1200-tallet, og det tredjebedste er 1400-tallet (figur 16). Men
hvor der også findes relativ mange førstebelæg for -torp-navne i
1500- og 1600-tallet, så kan regionen ikke fremvise nogle førstebelæg for -rød-navne yngre end 1400-tallet.
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Figur 17. Fordelingsdiagram for alderen af førstebelæg på navnetyperne
-rød, -holt og -torp (i sogne med -rød- eller -holt-bebyggelser) i Nordøstsjælland.

I Nordøstsjælland er diagrammerne for alle navnetyperne betydelig mindre normalfordelt end i Nordvestsjælland, men også her
kan der følges en tendens til, at -rød-navnenes førstebelæg falder i
hyppighed tidligere end for de to øvrige (figur 17). Faktisk topper
mængden af førstebelæg for -holt- og -torp-navne her så sent som i
1500-tallet.
Mens der pga. kildeforholdene altså ikke bør udføres direkte
sammenligninger af førstebelæggenes alder imellem de to regioner,
så er der ingen grund til at antage, at kildesituationen inden for de
enkelte regioner skulle variere systematisk navnetyperne imellem.
I Nordvestsjælland kunne det således se ud til, at -tved og -rød er
omtrent lige gamle, mens -rød er noget ældre end -holt i Nordøstsjælland. Og i begge regioner fremstår -torp altså som den yngste af
de undersøgte navnetyper i skov- og rydningsområderne. Afslutningsvis skal det atter understreges, at analysen i bedste fald kan
sige noget om bebyggelsernes relative alder. Vi ønsker altså ikke på
denne baggrund at plædere for, at skovrydningen i Nordsjælland i
overvejende grad er foregået i 1300-tallet.
At i hvert tilfælde nogle af de undersøgte bebyggelser må være
ældre end 1300-tallet fremgår ved inddragning af kirkebyggeriet
(figur 15). I hver region er 10 af de undersøgte bebyggelser således
blevet hjemsted for den lokale sognekirke, der gennemgående kan
dateres til 1100-tallet eller i enkelte tilfælde 1200-tallet. I Nordvestsjælland drejer det sig om 7 % af -tved-bebyggelserne og 9 % af
-torp-bebyggelserne, mens der i denne region ingen kirkebyer fin-
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Antal bebyggelser 1688
Gns. antal gårde
Gns. ejerlavsareal
(tdr. land)
Gns. gårdareal pr. ejerlav
(tdr. land)
Gns. hartkorn
(tdr. htk.)
Gns. dyrket areal
(tdr. land)
Gns. "bonitet"
(tdr. land pr. td. htk.)
Opdyrkningsgrad
(%)
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Nordvestsjælland
-tved
-rød
-torp
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8
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7,5
8,3
6,1
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-rød
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31
21
59
5,6
6,0
3,8
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643,0
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93,8

49,1

52,9

35,7

43,0

36,4

21,8

231,1

291,5

169,8
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12,4

12,4

14,4

17,7

16,2

42,0

44,6

38,4

28,3

25,2
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Figur 18. Økonomiske gennemsnitsværdier for bebyggelser (landsbyer og
enkeltgårde ekskl. hovedgårde) registreret i Matriklen 1688 med de undersøgte stednavnetyper i to nordsjællandske regioner (torp-grupperne omfatter dog kun bebyggelser i sogne med tved-, rød- eller holt-bebyggelser).
"Boniteten" er beregnet som ejerlavenes areal i forhold til deres samlede
taksering, hvorved lave værdier udtrykker en relativt højt takseret jord.
Opdyrkningsgraden udtrykker de opdyrkede arealer ift. de samlede ejerlavsarealer.

des på -rød (hvilket dog statistisk kan forklares med gruppens begrænsede størrelse på kun otte bebyggelser). For de nordvestsjællandske "skov-torpers" vedkommende er det bemærkelsesværdigt,
at "kirkebyfrekvensen" ikke blot er den højeste for de inddragne
navnetyper i regionen, frekvensen er omtrent identisk med -torpnavnegruppens som helhed i regionen, hvor den – akkurat som i
det meste er landet – ligger på omkring 10 %. I Nordøstsjælland er
kirkebyfrekvenserne 12 % for -rød, 7 % for -holt og 3 % for -torp. Da
der i denne delanalyse ikke synes noget til hinder for tvær-regionale sammenligninger, kan det konstateres, at -torp-bebyggelser i
markant mindre omfang end i Nordvestsjælland (og det øvrige
Sjælland) her har dannet rammen om sognekirkebyggeri. Denne
forskel er med til at understrege de nordøstsjællandske -torp'ers sekundære natur, dels i forhold til regionens øvrige rydningsbyer,
men muligvis også set i forhold til sjællandske -torp-bebyggelser
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som helhed. Ligesom aldersanalysen giver kirkeanalysen desuden
en indikation på, at Nordøstsjællands -rød-bebyggelser generelt har
nydt en vis forrang i forhold til holt-bebyggelserne.
En anden måde at foretage komparative analyser af navnetyperne på kan gøres ved at se på bebyggelsernes økonomiske størrelse opgjort ved Matriklen 1688. Til dette formål er der i figur 18
beregnet gennemsnitsværdier på en række potentielt interessante
parametre for de undersøgte bebyggelsesgrupper. I Nordvestsjælland er -rød-bebyggelserne gennemsnitligt størst med mere end 8
gårde pr. bebyggelse, mens regionens -torp-bebyggelser i skovområderne gennemsnitligt tæller et par gårde mindre. Også i Nordøstsjælland udgør -torp'erne regionens mindste bebyggelser med
gennemsnitligt 3,8 gårde, mod 5-6 gårde pr. bebyggelse for -rød og
-holt.
Præcis samme indbyrdes størrelsesrelation findes for de gennemsnitlige ejerlavsstørrelser. I begge regioner er -torp'erne klart
mindst, hvilket især er markant i Nordøstsjælland. Hvis man sætter de to størrelser (gårde og ejerlav) op mod hinanden, fremgår
det endvidere, at gårdene på alle navnetyper generelt har betydeligt større ejerlavsandele til deres rådighed i nordøst (93,8–110,3
tdr. land) end i nordvest (72,0–79,3 tdr. land), hvilket formentlig
hænger sammen med den generelt lavere bebyggelsestæthed i
Nordøstsjælland pga. nogle for Sjælland relativt ufrugtbare jordbundsforhold. Beregningen viser endvidere, at -rød-gårdene ved
denne opstilling i begge regioner har haft de største arealer til deres rådighed. Samme fortrin for begge regioners -rød-bebyggelser
gælder på de gennemsnitlige hartkornstakseringer og de opdyrkede arealer, hvor -torp'erne nok engang halter langt bagefter. Forskellen på de to regioners jordbundsforhold fremgår tydeligt af
den såkaldte "bonitetsværdi", der i henhold til matriklens egen
model er beregnet ud fra, hvor mange tønder land der går til at
modsvare én tønde hartkorn; små "bonitetsværdier" udtrykker
dermed en bedre jord end høje værdier. I Nordvestsjælland ses det,
at de tre undersøgte bebyggelsesgrupper ligger ret tæt, hvad angår
deres gennemsnitlige bonitetsværdier, der samler sig i intervallet
11,2–12,4 tdr. land pr. td. htk. Nu dækker de beregnede gennem-
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snitsstørrelser typisk over ret forskellige jordboniteter inden for
ejerlavet, og på regionalt niveau skal man op på en værdiforskel
omkring 1 td. land pr. td. htk., for at forskellen kan siges at være af
betydning. På den baggrund kan det for Nordvestsjælland vurderes, at regionens -tved-bebyggelser generelt er blevet vurderet til at
ligge på noget bedre jorder end -rød- og -torp-bebyggelserne, hvis
gennemsnitsværdier til gengæld ligger ekstremt tæt. I Nordøstsjælland finder vi nogle for Sjælland usædvanligt høje (dvs. dårlige)
gennemsnitsbonitetsværdier i intervallet 14,4–17,7 tdr. land pr. td.
htk. med en markant forskel mellem -rød på de bedste jorder, -torp
på de mellemste jorder og -holt på de ringeste jorder. På bonitetsparameteret skiller de nordøstsjællandske -holt-bebyggelser sig
altså ud med de tilsyneladende mindst produktive jorder, hvor
selv -torp'erne er bedre fordelte. Dette forhold viser sig også ved
analysens sidste undersøgte parameter, nemlig landsbygruppernes
gennemsnitlige opdyrkningsgrad (dvs. andelen af ejerlavet opdyrket i 1688), hvor Nordøstsjællands -holt-gruppe med blot 25,2 %
udgør de gennemsnitligt mindst opdyrkede ejerlav. For alle de
undersøgte navnetyper i Nordøstsjælland er de gennemsnitlige
opdyrkningsgrader nede på beskedne 25-29 %, hvor vi i Nordvestsjælland finder opdyrkede ejerlavsandele på 38-45 %. I begge regioner er de relativt højeste agerandele – måske lidt overraskende –
at finde omkring -rød-bebyggelserne.
For flere af de ovenfor undersøgte parametre kan det med rette
fremføres, at så relativt små forskelle på gennemsnitsværdier ikke
bør tillægges overdreven betydning hver for sig. Alligevel vil vi
dog hævde, at de komparative, kvantitative analyser afslører en
række systematiske tendenser, der til sammen og på grund af
mængden af undersøgte bebyggelsesenheder med en vis rimelighed kan tages til indtægt for nogle ligeledes systematiske variationer de undersøgte bebyggelsesnavnetyper imellem. Vores bud på,
hvad materialet og de forskellige analyser kan bære af tolkninger
om sådanne variationer, er sammenfattet i det følgende.
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Sammenfattende hovedkonklusion
På landsplan kunne der findes indikationer på, at etymologien for
stednavneendelserne kunne være en del af forklaringen på de store
og forskellige regionale koncentrationer navneendelserne imellem.
Endelserne -rød og -tved lå primært i egne, som omkring år 1800 var
kendetegnet ved større og sammenhængende skove; måske ikke
overraskende da disse to ord netop havde betydningen 'rydning i
en skov'.
Både -holt og -skov havde også klare regionale koncentrationsområder, men disse to stednavneendelser fandtes, i modsætning til
-rød og -tved, over hele landet og i alle kulturlandskabstyper. Her er
det særlig karakteristisk, at -holt og -skov også var at finde i stort tal
i Vestjylland, hvor der heller ikke i middelalderen har været storskove; træklynger og mindre skove måske, men intet tyder på storskove i disse meget sandede hedeegne. Selvom vi ikke på nogen
måde kan modsige Bent Jørgensens skelnen mellem -holt (lille
skov) og -skov (større skov), sætter vi alligevel spørgsmålstegn ved,
hvor stor "større" nødvendigvis var.
Det skal pointeres, at -holt og -skov både fandtes i skovfattige
områder, men også i skovrige egne; her ikke mindst -holt i Nordsjælland. Men også skovrige egne har haft både agerområder og
mindre skove i en usystematisk blanding med storskovene – ikke
mindst før fredskovsforordningen 1805, hvor grænserne mellem
ager, kratskov/underskov og overskov var flydende.
Navnegruppen -torp fandtes over hele landet, og selvom der
kan findes særlige koncentrationsområder, må fordelingen siges at
være relativt jævn. Da betydningen netop er så bred – strengt taget
var alle nye bebyggelser udflytterbebyggelser – kan den store udbredelse ikke overraske.
I de to undersøgte sjællandske regioner fremstår bebyggelser
med endelsestyperne -rød og -tved relativt ens i alder og størrelse.
At dømme efter dateringerne af de første skriftlige kildebelæg
dukker de begge gennemgående især op i kilderne i 1200- og 1300
tallet. De af de nordsjællandske -torp-bebyggelser, der er blevet
anlagt i hidtidige skovområder, fremstår derimod markant sekundære i forhold til -rød og -tved, med en mere jævnt spredt "aktivi-
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tetsperiode" hvad førstebelæg angår frem til det 16.-17. århundrede. Navnetypen -holt fremviser noget forskellige tendenser i analysen, idet vi mener, at bebyggelsesgruppen i økonomisk sammenhæng (jf. Matriklen 1688) minder mest om -rød og -tved, mens den i
aldersmæssig sammenhæng udviser størst lighed med -torp.
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Summary
Medieval Danish settlements established after clearing
This article deals with the Danish settlements that have names
containing the generics -tved, -rød, -holt and -skov. The settlements
are thought to have been the result of a medieval clearance of
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woodland and the relevant names are often referred to as clearance
settlements. This is why the torp-settlements are also included in
the article, since some of these were also established in wooded
areas in the course of the expansion of settlement in the medieval
period.
The dissemination of the groups of names and the areas where
they are concentrated are analysed primarily from a culturalgeographical and historical-geographical point of view, based on
both a countrywide assessment and two regional investigations
from north-west and north Sjælland respectively.
The dissemination of the groups of names in 1688 is revealed in
figures 2-6. Part of the explanation of the great differences between
names in -rød and -tved on the one hand and those in -holt and -skov
on the other may perhaps be interpreted as a result of the fact that
the first group – because of the meaning of their generics – were
primarily employed in areas with extensive and coherent woodland. The groups of names in -holt and -skov on the other hand
would seem to have been employed more widely as settlement
names and it can hardly have been necessarily more extensive
woodland or groups of trees that gave their names to the settlements. Both -holt and -skov, however, do occur in wooded areas.
In the two areas examined in northern Sjælland a number of
cadastral surveys and other written sources have been exploited
with the aim of assessing more closely the age of the settlements.
While it can be concluded that the -rød-settlements and the -tvedsettlements appear to be relatively alike with respect to age and
size, the -torp-settlements in north Sjælland that have been established in areas of former woodland would seem to be markedly
younger and secondary in respect to -rød and -tved. The group of
names in -holt display rather differing tendencies in the analysis,
since we consider that this group of settlements in the economic
context in 1688 resemble more closely those with names in -rød and
-tved, while with respect to their age they show greater similarity
with the names in -torp.

