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"Den gennemsnitlige torp"
Eksempler på statistiske og spatiale analysemetoder til regionale
studier af torp-bebyggelser

"The average torp"
Examples of statistical and spatial methods of analysis for regional studies of torpsettlements
With perhaps more than 4,000 torp-settlements in medieval Denmark, obviously of many internal differences
and characteristics, it may seem ludicrous to spend time searching for “the average torp”, that is some average
features or quantitative values characterising the whole group of torp-settlements. Nevertheless, in my paper I
have argued that quantitatively based studies of “the average torp” and “average torp behaviour” can indeed be
an approach worth while as a supplement to more qualitatively based studies on individual torp-settlements, for
instance by letting us know how one particular torp may ‘fit in’ or ‘stand out’ from torp-settlements in general.
Furthermore, studies of the average torp may increase our understanding of this important place-name
type of Southern Scandinavia by comparing its average values and 'behaviour’ with that of other place-name
types. In my paper, I have therefore presented a number of approaches and methods to perform such comparative studies of the average torp, especially on a regional scale with examples from northern and north-western
Sjælland. These include analyses of earliest written evidence, “church frequency” (percentage of villages of
each name-type becoming parochial centres), correlation with medieval existence of manorial demesnes and
other seats of high-ranking noblemen, economical size recorded in the Land Register of 1688 (i.e. number of
farms, size of vill area, size of arable land, taxation of vill), spatial structure of the vill, internal location of
settlements and their general distribution patterns compared to other place-name types and to the physical
geography, not least with focus on soil types.
By doing this type of analyses, I believe that I have been able to bring about new evidence to some old
scholarly torp-discussions as well as pointing out some new aspects worth considering, not least in concern of
the rather well-established view upon Danish torp-settlements as mainly being a matter of decentralization in
form of people moving out from an old “adelby” to the periphery of its already cultivated land, whereas I would
claim that a significant part of the Danish torp-settlements more appear like actual clearance-settlements, perhaps even secondary to other such settlements bearing name types as tved, rød and holt. However, my main
point with this paper has been to promote my approach and methods, not my interpretations. And it is in this
light that I hope that my search for “the average torp” may inspire my colleagues, fellow torp-enthusiasts and
other weirdoes within the broad field of historical geography to join the quest. If nothing else, then to prove me
wrong.

Man behøver ikke lede længe efter en torp i
Danmark. Bebyggelser med forskellige afledningsformer af stednavneendelsen ‐torp (i dag
typisk ‐rup, ‐strup og ‐drup) har siden middelal-

deren været landets ubetinget største navnetype både hvad angår antal og udbredelse. Inden for det middelalderdanske område anslås
antallet af torp-bebyggelser ved middelalderens
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udgang traditionelt til ca. 3.500, og for Syd- og
Mellemskandinavien som helhed kendes rundt
regnet 10.000 torper (Hald 1950: 120–121;
Eriksson 1982), hvortil sandsynligvis skal regnes et ikke uanseeligt antal “forsvundne
torper”, dvs. torp-bebyggelser nedlagt i løbet af
middelalderen eller i tidlig moderne tid. I Nordvestsjælland fandtes eksempelvis 179 torplandsbyer ved Matriklen 1688, men hertil afslører ældre kilder eksistensen af yderligere 32
torp-bebyggelser i regionen, der af forskellige
årsager var blevet nedlagt før 1688. Hvis samme proportionsforhold bare tilnærmelsesvis kan
overføres på resten af landet, kan vi altså meget vel have haft over 4.000 torp-bebyggelser i
middelalderens Danmark.
Med så mange repræsentanter for navnetypen alene i Danmark kan studiet af torp let
blive en anelse uoverskueligt, og for nogle af
os ville det være svært fristende, om man til
studierne kunne finde nogle generelt repræsentative repræsentanter for denne enorme population. Ja, måske ligefrem koge hele materialet
ned til ét gældende gennemsnit – eller populært sagt finde “den gennemsnitlige torp”. Eksempelvis kunne man lede sit materiale igennem efter en enkelt bebyggelse, der ud fra de
undersøgte forhold så at sige “ligger i midten af
feltet”. I førnævnte nordvestsjællandske region
kan en sådan potentiel gennemsnits-torp f.eks.
udpeges i form af landsbyen Jonstrup (Ugerløse s., Merløse h.) for så vidt angår bebyggelsens økonomiske data opgjort ved Matriklen
1688. Her talte landsbyen således 7 gårde,
havde et tilhørende ejerlav på 235,51 ha, hvoraf 94,5 ha (40%) var opdyrket, og hartkornet
var sat til 38,23 tdr., hvilket giver en gennemsnitlig hartkornsværdi for hele ejerlavet på 11
tdr. land pr. td. hartkorn. En anden metode kunne være til sin analyse at konstruere en kunstig
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gennemsnits-torp ud fra de samlede værdier
for hele torp-mængden.
Men giver dette overhovedet nogen mening? Selv uden at have arbejdet specielt meget med torper vil man sikkert kunne forudse,
at 3.500–4.000 bebyggelser spredt rundt i Danmark hver for sig vil opføre sig yderst forskelligt
og sammenlagt dække et meget bredt spektrum – hvilket de da bestemt også gør. Så
hvorfor bruge tid på at forholde sig til gennemsnitsstørrelser, der jo ikke engang behøver at
være særlig repræsentative? Har man eksempelvis 10 torp-bebyggelser, hvoraf de fem er
enkeltgårde, og de resterende er landsbyer
med 4–8 gårde, bliver gennemsnits-torpens 3,5
gårde jo ikke specielt repræsentative for gruppen som helhed. Alligevel vil jeg hævde, at det
kan bibringe torp-forskningen værdi at operere
med gennemsnitsstørrelser, f.eks. som med
den faktisk eksisterende Jonstrup eller med rene mængdegennemsnit, idet man ved sammenligning med det øvrige materiale da kan
vurdere en mængde interessante faktorer, som
ellers let mistes i “de 4.000 torpers uoverskuelighed”. Jeg vil i det efterfølgende prøve at give
nogle eksempler på, hvad den slags kvantitative undersøgelser af gennemsnits-torper kan
frembringe, specielt på et “regional-komparativt” analyseplan.
Den første eksempelrække er hentet fra
en analyse, som jeg udførte sammen med Peder Dam i forbindelse med en komparativ analyse af landsbyer med rydningsindikerende
stednavnetyper (Dam & Jakobsen 2008a). Den
pågældende del af analysen tager udgangspunkt i to nordsjællandske undersøgelsesregioner med relativt store forekomster af såvel torp
som skovindikerende navneelementer som
tved, rød og holt (figur 2).
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Figur 1. Udbredelseskort for danske landsbyer med navneelementet torp i 1688 med udpegning af en potentiel
“gennemsnits-torp”: Jonstrup.
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Figur 2. Fordeling af landsbyer i 1688 med navneelementerne tved, rød, holt og torp på det nordlige Sjælland
med markering af analysens to udvalgte regioner i Nordvestsjælland og Nordøstsjælland.

Som det fremgår af figur 2, findes bebyggelser
med navneelementet torp i stort antal næsten
overalt på det nordlige Sjælland. 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-fænomenet) også omfatter egentlige kolonisationsbebyggelser i hidtil uopdyrkede (og derfor formodentlig ofte skovdækkede)
områder. I den anledning har vi derfor prøvet at
se nærmere på torper, der ligger i udprægede
skovområder og/eller i sogne, hvor der tillige
findes tved-, rød- eller holt-bebyggelser. Af sådanne potentielle “skov-torper” kan findes 88
og 95 i henholdsvis Nordvestsjælland og Nordøstsjælland (tabel 1).

Et traditionelt diskussionspunkt inden for
stednavnebaseret bebyggelseshistorie er de
enkelte navnetypers alder. Ved f.eks. at registrere tidspunktet for den første skriftlige omtale af en bebyggelse (“første belæg”), kan
man godtgøre, at bebyggelsen senest på dette
tidspunkt har eksisteret. Gør man nu dette for
f.eks. alle de her udvalgte “skov-torper”, så kan
man beregne et gennemsnitligt årstal for gruppens første belæg, der i sig selv er ganske intetsigende, men det begynder at blive interessant, når noget tilsvarende gøres for andre
navnetyper. En statistisk-komparativ analyse
som denne kan ikke sige noget direkte om eksempelvis de nordøstsjællandske torp-byers
gennemsnitsalder eller aktivitetsperiode, men
den kan bruges til at indikere gruppens relative

171

"Den gennemsnitlige torp"

Nordvestsjælland
Antal kendte bebyggelser til og med 1688
Gennemsnitlig alder af første belæg
Antal kirkebyer
“Kirkebyfrekvens”

Nordøstsjælland

tved

rød

torp

rød

holt

30

8

88

41

30

torp
95

1356

1347

1404

1329

1362

1405

2

0

8

5

2

3

6,7%

0,0%

9,1%

12,2%

6,7%

3,2%

Tabel 1. Aldersindikerende værdier for alle bebyggelser kendt til og med 1688 med de undersøgte stednavnetyper i to nordsjællandske regioner (torp-grupperne omfatter dog kun bebyggelser i sogne med tved-, rød- eller
holt-bebyggelser). “Kirkebyfrekvensen” er beregnet som antallet af kirkebyer i forhold til det samlede antal bebyggelser i navnegruppen.

alder i forhold til regionens øvrige navnetyper. I
Nordvestsjælland kan vi således jf. tabel 1 konstatere, at mens både regionens tved- og rødgruppe har gennemsnitlige førstebelæg omkring midten af 1300-tallet, så falder skovtorpernes gennemsnitlige førstebelæg betydeligt senere. Et omtrent tilsvarende mønster kan
noteres for de undersøgte skovnavnetyper i
Nordøstsjælland. Dette kunne dermed indikere,
at anvendelsen af navnetypen torp for skovrydningsbebyggelser i begge nordsjællandske regioner generelt er yngre end brugen af de øvrige undersøgte navnetyper. Derimod skal man
være yderst varsom med at bruge analysen til
at slutte noget om aldersforskelle de to regioner imellem, hvor skov-torperne som grupper jo
ellers kunne fremstå ganske jævnaldrende, og
de nordøstsjællandske rød-bebyggelser kunne
synes en smule ældre end de nordvestsjællandske, men her må man tage de ofte forekommende regionale forskelle i kildeoverleveringen med i betragtning.
En mere traditionel måde at vurdere
navnetypernes interne alderskronologi på er at
se på “kirkebyfrekvensen”, dvs. andelen af
landsbyer inden for hver navnegruppe, der er
blevet “sognebærende” med anlæggelsen af en
sognekirke; en proces, der i Danmark overve-

jende synes at være foregået i 1100-tallet. I figur 3 er dette vist med et søjlediagram for
Nordvestsjælland, hvoraf det fremgår, at mens
67–72% af ‐lev- og ‐løse-byerne blev kirkebyer,
skete det samme kun for hver anden ‐by-by og
hver tiende torp- og tved-by (Jakobsen 2004:
88–89). Omtrent tilsvarende forhold imellem
kirkebyfrekvenser og stednavne kan findes i
andre dele af landet (Steenstrup 1894–95: 318;
Hald 1982: 385–386; Porsmose 1987: 66; Anglert 1995: 27–28; Dam & Jakobsen 2006: 53–
54). Denne markante forskel afspejler utvivlsomt bl.a. en aldersforskel navnetyperne imellem, hvor ‐lev og ‐løse da også traditionelt regnes for ældst (jernalder), ‐by for mellemliggende (vikingetid) og torp og tved for yngst (senvikingetid og højmiddelalder). Vender vi blikket
tilbage til den regional-komparative analyse i
tabel 1, viser der sig i Nordøstsjælland at være
en nøje korrelation for de to aldersindikatorer
navnetyperne imellem, hvor ‐rød både på førstebelæg (1329) og kirkebyfrekvens (12,2%)
fremstår ældst, mens regionens skov-torper
fremstår yngst (1405 og 3,2%). Derimod halter
korrelationen fælt i den nordvestsjællandske region, hvor torp har den største kirkebyfrekvens,
og rød slet ikke har nogen kirkebyer.
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Figur 3. Andelen af kirkebyer blandt de primære stednavnetyper i Nordvestsjælland (her hele regionen, ikke kun
skovområderne i fig. 2). Tallet foran endelsestypen angiver antallet af kirkebyer, mens tallet over søjlen angiver
kirkebyernes andel af typens samlede antal landsbyer i regionen.

At bebyggelsens alder ikke har været den eneste udslagsgivende faktor for 1100-tallets kirkebyggeri, fremgår også ved en nærmere analyse
af forholdene i Nordvestsjælland. Jævnfør figur
3 har de formodet jernalderlige ‐inge-byer således en overraskende lav kirkebyfrekvens, ligesom flere kirkeløse jernalderbyer har måttet se
en nærliggende torp løbe af med sognekirken.
Det har i Torp-forum været foreslået, at mange
‐torp-kirkebyer da heller ikke skylder det deres
alder, at de er blevet udvalgt til kirkeanlæggelser, men derimod forekomsten af gamle hovedgårde, hvis ejere kan have forestået byggeriet.
For at efterprøve denne opfattelse har
jeg sammenholdt udbredelsen af landsognekirker i Nordvestsjælland med kendte højmiddelalderlige stormandssæder i regionen. Til sådanne er regnet, hvad der i de skriftlige kilder
fra 1100- til og med 1300-tallet er omtalt som
hovedgårde (curiæ principalis) eller som hjemsted for en stormand af ridderstand; i enkelte
tilfælde er tillige inkluderet arkæologiske rester
af borganlæg med tidligmiddelalderligt præg
uden skriftlige kildebelæg.
Det har på ovennævnte baggrund været
muligt at identificere 99 højmiddelalderlige hovedgårde i regionen. 30 af disse lå ved kirke-

byer, hvorved det kan konstateres, at 39% af
regionens 77 sognekirker lå ved hovedgårde.
Umiddelbart kan man således ikke ud fra det
nordvestsjællandske materiale forsvare en påstand om, at regionens kirker generelt opførtes
ved hovedgårde. Sammenhængen imellem hovedgårde og sognekirker viser sig imidlertid at
afhænge meget af, hvilken stednavnetype der
gælder for de bebyggelser, som hovedgårde og
sognekirker lå ved. Således lå der jf. figur 4 hovedgårde ved langt de fleste af ‐lev-, ‐bjerg-,
‐løse- og ‐by-kirkerne (78–100%), mens der for
regionens ‐inge-, ‐torp- og ‐tved-kirker ligefrem
kunne konstateres en tydelig negativ kirkebyhovedgård-korrelation: selvom f.eks. mere end
20% af de nordvestsjællandske hovedgårdsbelæg findes ved torp-bebyggelser, så er der i regionen ikke ét eneste belæg for en hovedgård
ved en ‐torp-sognekirke!
En anden måde at foretage komparative
analyser af navnetypernes mulige indbyrdes
position på er ved at se på bebyggelsernes
økonomiske størrelse opgjort ved Matriklen
1688. Til dette formål er der i tabel 2 beregnet
gennemsnitsværdier på en række potentielt interessante parametre for de undersøgte bebyggelsesgrupper.
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Figur 4. Antalsmæssig fordeling på stednavnetyper af kendte højmiddelalderlige hovedgårde i Nordvestsjælland
i alt og beliggende i kirkebyer.

Nordvestsjælland

Nordøstsjælland

tved

rød

torp

rød

holt

Antal bebyggelser 1688

25

8

61

31

21

torp
59

Gen. antal gårde

7,5

8,3

6,1

5,6

6,0

3,8

Gen. ejerlavsareal (tdr. land)

550,3

654,3

442,7

619,2

643,0

352,9

Gen. ejerlavsareal pr. gård (tdr. land)

73,2

79,3

72,0

110,3

106,3

93,8

Gen. hartkorn (tdr. htk.)

49,1

52,9

35,7

43,0

36,4

21,8

Gen. dyrket areal (tdr. land)

231,1

291,5

169,8

175,2

162,4

94,5

Gen. “bonitet” (tdr. land pr. td. htk.)

11,2

12,4

12,4

14,4

17,7

16,2

Opdyrkningsgrad (%)

42,0

44,6

38,4

28,3

25,2

26,8

Tabel 2. Økonomiske gennemsnitsværdier for bebyggelser 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 ift. deres samlede taksering, hvorved
lave værdier udtrykker en relativ højt takseret jord. Opdyrkningsgraden udtrykker de opdyrkede arealer ift. de
samlede ejerlavsarealer.
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Figur 5. Jernløsebygden: bebyggelsesstruktur, ejerlavsforhold og jordbundsfordeling. Landsbyer nedlagt før
1688 indgår ikke i gennemsnitsberegningerne. Baggrundskort baseret på det digitale kombinationskort; Peder
Dam, GEUS og Dansk Jordbrugsforskning.

Figur 6. Åmosebygden: bebyggelsesstruktur, ejerlavsforhold og jordbundsfordeling. Landsbyer nedlagt før 1688
indgår ikke i gennemsnitsberegningerne. Baggrundskort baseret på det digitale kombinationskort; Peder Dam,
GEUS og Dansk Jordbrugsforskning.
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I Nordvestsjælland kan man ved denne analyse
konstatere, at gruppen af skov-torper konsekvent markerer sig med lavere gennemsnitsværdier end regionens tved- og rød-byer, både
hvad angår antal gårde, ejerlavsareal, ejerlavsareal pr. gård, hartkornsvurdering, dyrket
areal og opdyrkningsgrad. Kun på “bonitet”
markerer torp sig med regionens højeste gennemsnit, men det underbygger faktisk kun
yderligere de nordvestsjællandske skov-torpers
underlegenhed, idet værdien udtrykker jordens
relative dyrkningsværdi opgjort ved antallet af
tønder land, der modsvarer skyldsætningen ‘en
tønde hartkorn’; dvs. jo flere tønder land, der
går til én tønde hartkorn, desto ringere er
jorden blevet vurderet.
En tilsvarende underlegenhed kan generelt findes for skov-torperne i Nordøstsjælland.
På de fleste faktorer er forskellen op til de gennemsnitligt bedre aflagte rød- og holt-bebyggelser endda betydelig mere markant end i Nordvestsjælland, men på opdyrkningsgrad og bonitet formår regionens skov-torper at klemme sig
op foran holt-gruppen.
I modsætning til ved analysen af førstebelæg er det her fuldt ud forsvarligt at sammenligne resultaterne de to nordsjællandske regioner imellem, eftersom dataene stammer fra
samme kilde. Herved fremgår det, at skovlandsbyerne uanset navnetype gennemgående
havde lidt flere gårde i nordvest end i nordøst
(6,1–8,3 gårde mod 3,8–6,0). Eftersom ejerlavsarealerne ikke var markant forskellige, betød det, at der til hver enkelt gård i gennemsnit
hørte betydelig mere jord i Nordøstsjælland
end i Nordvestsjælland (93,8–110,3 tdr. land
mod 72,0–79,3). Såvel på den gennemsnitlige
hartkornssætning af ejerlavene (35,7–52,9 tdr.
htk. mod 21,8–43,0), det opdyrkede ejerlavsareal (169,8–291,5 tdr. land mod 94,5–175,2)
og dermed også opdyrkningsgraden (38,4–
44,6% mod 25,2–28,3%) er der tillige tydelige
systematiske forskelle imellem de to regioner.
Denne generelle, regionale forskel hænger givetvis sammen med en generelt lavere bebyg-
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gelsestæthed i datidens Nordøstsjælland pga.
nogle for Sjælland relativt ufrugtbare terræn- og
jordbundsforhold. Dette viser sig ikke mindst i
navnegruppernes gennemsnitlige bonitetsfaktorer, der for Nordvestsjælland ligger ret tæt omkring 11,2–12,4 tdr. land pr. td. htk., mens man
på de dårligere agerjorder i Nordøstsjælland
skulle op på 14,4–17,7 tdr. land for at kunne
modsvare en tønde hartkorn.
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. Imidlertid vil jeg 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 faktiske variationer de undersøgte bebyggelsesnavnetyper imellem.
Gennemsnitsværdierne er således gennemgående i sig selv ikke særlig oplysende,
deres analyseværdi fremkommer først, når de
sættes i forhold til andre sammenlignelige gennemsnitsværdier. Dette kan som i ovenstående
eksempel gøres imellem flere navnetyper i en
afgrænset region og for samme navnetype(r) to
regioner imellem, alt efter kildematerialets sammenlignelighed. En undersøgt region kan desuden ofte med fordel brydes op i flere delregioner til en supplerende analyse, for at få indblik i
de variationer, som regionsgennemsnittene
dækker over. I Nordvestsjælland har jeg i forbindelse med mit speciale bl.a. gjort dette for to
naboområder i Merløse herred, henholdsvis
den nordvestlige del (her kaldt “Jernløsebygden”, figur 5) og den sydvestlige del (“Åmosebygden”, figur 6) (Jakobsen 2004: 74–80; Dam
& Jakobsen 2008b: 152–155).
Hvis vi i første omgang nøjes med at se
på de gennemsnitlige talstørrelser i de to tabeller i figurernes nederste højre hjørne, kan det
konstateres, at der også inden for den nordvestsjællandske region er markante, systematiske variationer for torp-bebyggelsernes stør-
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relse. I begge bygder talte torp-landsbyerne i
1688 gennemsnitligt lidt over 6 gårde, men da
de gennemsnitlige ejerlavsarealer var mere
end dobbelt så store for torp'erne i Åmosen
som i Jernløsebygden (534 mod 210 ha), vidner tallene fra Åmosen om en betydelig mere
ekstensiv landbrugsdrift med markant mere
jord til hver torp-gård end i Jernløsebygden
(81,1 mod 33,0 ha pr. gård). Denne forskel harmonerer med oplysninger fra den tidligere matrikel af 1662, hvoraf vi kan læse, at mens gårdene (uanset navnetype) i Jernløsebygden da
primært betalte deres landgilde i korn, så var
den økonomisk vigtigste landgildeydelse i
1600-tallets Åmose smør, der kom fra områdets betydelige kvæghold – en driftsform, der
netop opfordrer til store, åbne græsningsarealer omkring relativt få gårde i modsætning til de
intensivt dyrkede agerbygder (Jakobsen 2004:
58–59; Jakobsen 2005: 31–35).
I den resterende del af artiklen vil jeg
forlade de rent statistiske analyser til fordel for
spatiale torp-analyser, dvs. metoder til at studere torp-bebyggelsernes rumlige placering i
landskabet. En oplagt spatial analysevinkel, når
det gælder torper, er deres geografiske beliggenhed i forhold til de adelbyer, som de ofte
formodes at være udflyttet fra. Kortet i figur 6
viser bebyggelsernes geografiske fordeling i
Åmosebygden, hvor de forskellige stednavnegrupper er markeret med forskellig farve, og
hvor tillige de ældst kendte ejerlavs- og sognegrænser er indtegnet (sognegrænserne udgør
næsten altid også ejerlavsgrænser). Som det
fremgår, er ejerlavene omkring de røde torplandsbyer generelt mindre end ejerlavene omkring de blå ‐løse-byer, hvilket jf. tabellen også
afspejler sig i de to gruppers gennemsnitlige
ejerlavsarealer. Men dertil kan det tillige konstateres, at mens nogle ejerlavsgrænser bugter
sig gennem landskabet, hvor de typisk følger
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særlige naturforhold (her primært vandløb og
vådområder), så antager de andre steder et anderledes lineært forløb. Ofte viser det sig, at
sådanne lineære eller “unaturlige” grænser går
mellem en potentiel adelby med ældre navneform og en yngre bebyggelse – f.eks. med torpnavn. I Åmosebygden kan dette fænomen især
identificeres i områdets østlige del, f.eks.
øverst til højre, hvor den kantede ejerlavsform
omkring landsbyen Jonstrup indikerer, at der er
tale om en udflyttertorp fra adelbyen Ugerløse,
fra hvis ejerlav Jonstrup-ejerlavet en gang efter
udflytningen synes udskilt. Spatiale studier af
ejerlavsgrænserne sammenholdt med landskabet kan dermed nogle gange, men langt fra altid, benyttes til overvejelser omkring bebyggelsernes indbyrdes relationer, ikke mindst eventuelle ‘torp/adelby’-forbindelser (f.eks. Porsmose 1987; Møller 2000; Dams artikel i nærværende bog).
En anden markant beliggenhedsrelation
imellem formodede adelbyer og udflyttertorper
kan iagttages på figur 5, analysens såkaldte
Jernløsebygd, hvor fire jernalderlige ‐løse-byer
(bl.a. Nørre- og Sønder Jernløse) ligger tæt
samlet med kun 1½–2 km imellem sig, mens
der omkring dette ‘adelby-center’ kan observeres en veritabel ring af især torp-bebyggelser.
Tilsvarende tendenser kan genfindes mange
andre steder i landet, men sjældent så rendyrket som her. Den bebyggelseshistoriske forklaring synes at være, at i “torp-tiden”, dvs. formentlig engang i perioden 900–1300, har bønderne i Jernløsebygden gradvist udvidet det
opdyrkede agerland omkring adelbycenteret,
omkring hvilket der med tiden er blevet anlagt
decentrale udflytterbebyggelser, hvorfra man
dyrkede bygdens ‘ydre jorder’. Efterhånden anlagdes nye udflytter- og rydningsbebyggelser
på ydersiden af denne ‘torp-ring’, hvoraf enkelte senere nedlagdes igen.
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Figur 7a. Kendte landsbybebyggelser
i Nordvestsjælland ved udgangen af
jernalderen (ca. 800 e.Kr.).

Figur 7b. Kendte landsbybebyggelser
i Nordvestsjælland ved udgangen af
vikingetiden (ca. 1000).
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Figur 7c. Kendte landsbybebyggelser i
Nordvestsjælland ved udgangen af
højmiddelalderen (ca. 1350).

Figur 7d. kort over regionens terrænforhold med søer, vandløb og vådbundsområder indtegnet, samt de vigtigste landskabsnavne. Terrænkortet
er baseret på højdemodelkortet fra
Kort & Matrikelstyrelsen og jordartskortet fra GEUS.
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Beliggenhedsrelationer imellem forskellige
stednavnetyper kan være værd at studere på
flere niveauer, f.eks. som ovenfor beskrevet individuelt og lokalt, men også på regionalt og
sågar nationalt niveau kan der ofte observeres
interessante fordelingsmønstre. I figur 7a–c har
jeg på tre kort forsøgt at rekonstruere tre tidssnit af bebyggelsessituationen i Nordvestsjælland omkring henholdsvis ca. 800, 1000 og
1350 (Jakobsen 2004: 67–70). Der har været
andre landsbyer i middelalderens Nordvestsjælland end de her viste, men ved at holde
dem ude af billedet, kan man få et mere klart
indtryk af bebyggelsesudviklingen i området,
især hvis man tillige sammenholder fordelingen
med regionens naturgeografiske forhold, der
her er vist i figur 7d.
En bebyggelseshistorisk-geografisk analyse baseret på denne kortserie kunne altså indikere, at regionens ældst bevarede bebyggelse findes på sletteområderne i vest langs Storebæltskysten og syd for Lammefjorden. I regionens sydlige og vestlige del skete desuden allerede i jernalderen en begyndende kolonisation af de kuperede skov- og vådområder i det
sydlige Merløse herred og det østlige Løve herred. Vikingetidens ‐by-anlæggelser synes først
og fremmest at have udvidet det allerede bebyggede område ud mod kysten, hvilket især
skete i det nordlige Odsherred og langs sydkysten af Lammefjorden. I regionens to vestlige
herreder optræder også ‐by-byer langs Storebæltskysten, men dertil findes her en del indlandsk orienterede ‐by-bebyggelser inde imellem de gamle jernalderbyer. Det tredje og sidste lag af bebyggelser i denne analyse er senvikingetidens og højmiddelalderens bebyggelser, her repræsenteret ved stednavnetyperne
torp, tved og rød. Det kan konstateres, at
torperne både er blevet anlagt i de gamle kulturområder imellem de jernalderlige landsbyer,
omkring de vikingetidige ‐by-anlæggelser og
ude i hidtil ubeboede, skovdækkede områder.
Ikke mindst på flere af regionens næs indikerer
store mængder af torp-bebyggelser en decide-
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ret nykolonisation. Torp-byerne mangler derimod i de centrale dele af Skippinge og Tuse
herreder, samt nord for Tissø i Ars herred. I sådanne “torp-løse” områder, hvor der heller ikke
optræder andre navnetyper på kortserien, kan
man formode, at der endnu ved indgangen til
senmiddelalderen har været relativt ubebygget.
Hvor der derimod kun findes ældre bebyggelsestyper, kan man i stedet benytte den spatiale
analyse som afsæt for spekulationer om, hvorfor man netop her ikke har set fordel i at anlægge torper?
I stedet vil jeg holde fokus på de steder,
hvor man rent faktisk anlagde torper. Sådanne
er der da også nok at tage af i Nordvestsjælland, men som allerede antydet ved de forudgående analyser, så synes de langt fra alle at
være blevet anlagt under samme omstændigheder. På figur 8 har jeg igen zoomet ind på regionens østlige del, nærmere betegnet Merløse
herred, hvor der generelt findes rigtig mange
torp-bebyggelser, men hvor de især i herredets
vestlige del ofte findes i umiddelbar nærhed af
jernalderlige landsbyer (her alle med endelsen
‐løse) og dermed ligner mulige udflytterbebyggelser fra disse, så er der i herredets mindst
lige så torp-tætte østlige dele ofte meget langt
til nærmeste potentielle adelby. Selv inden for
Merløse herred vil jeg derfor vove at hævde, at
spatiale analyser af torp-bebyggelserne i forhold til ældre navnetyper kunne indikere, at
torp-gruppen som helhed både dækker over
decentrale anlæggelser tæt ved adelbyerne
(“udflyttertorper”) og deciderede rydningsbebyggelser anlagt ude i hidtidige skovområder
(“kolonisationstorper”). Især i sidstnævnte undergruppe synes de ældste torp-bebyggelser
ofte selv at have fungeret som adelbyer for senere torp-anlæggelser.
For middelalderens Danmark er tilsvarende tendenser blevet fundet i Skåne og
Vendsyssel, hvor torperne netop både optræder i stort antal som potentielle udflytterbebyggelser imellem adelbyerne på slettelandets morænejorder, og dertil flere steder i “adelby-løse”
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Figur 8. Sogne- og bebyggelseskort for Merløse herred i Nordvestsjælland med alle herredets
kendte middelalderlige landsbybebyggelser og hovedgårde med farvemarkering af landsbyernes
stednavnetype. De farvede ringe markerer delområder i herredet, hvor torperne ud fra den øvrige
bebyggelse bærer præg af enten at være “udflyttertorper” (røde ringe) eller “kolonisationstorper”
(grønne ringe).

områder med mere sandede jorder og/eller kuperet terræn (Dahl 1942; Hansen 1964).
Torp-studiets relation til naturgeografiske
faktorer fører frem til mit afsluttende eksempel
på metoder til belysning af torpernes gennemsnitlige opførsel med en kombination af den
statistiske og den spatiale analysetilgang. Siden historikerne i slutningen af 1800-tallet begyndte at interessere sig for torp-bebyggelsernes opkomst og udbredelse i ældre tider, har
der været fremlagt mange bud på baggrunden
for dette tilsyneladende bebyggelsesboom.
Den traditionelle tese har været, at torp-anlæggelserne skete i forbindelse med en betydelig

befolkningstilvækst i højmiddelalderen, hvor
stadig mere land blev ryddet og taget under
plov, ligesom det gamle agerland blev dyrket
stadig mere intensivt. Denne udvikling fremmede anlæggelsen af nye landsbyer og gårdsamfund, der imidlertid gennemgående anlagdes
på stadig mere marginale jorder, efterhånden
som alle de bedste agerjorder var optaget. I
1300-tallet skulle denne overudnyttelse have
ført til et økologisk sammenbrud, der var kraftigt medvirkende til den såkaldte “senmiddelalderlige krise”, hvorefter især mange torper på
de udpinte, marginale jorder blev nedlagt igen
(bl.a. Christensen 1963–66). Grundidéen i den-
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Figur 9. Tølløsebygden: bebyggelsesstruktur, ejerlavsforhold og jordbundsfordeling. Landsbyer nedlagt før 1688
indgår ikke i gennemsnitsberegningerne. De gule cirkler omkring ‐løse- og torp-landsbyer markerer den 1000 mradiuszone omkring hver landsby, hvor jordbundsfordelingen er blevet målt for anvendelse til landsbygruppernes aggregerede jordbundsfordeling vist i søjlediagrammet øverst til højre. Baggrundskort baseret på det digitale kombinationskort; Peder Dam, GEUS og Dansk Jordbrugsforskning.

ne tese skulle altså være, at når torp-bønderne
flyttede ud fra de gamle adelbyer, fik de gennemgående udskilt både mindre og ringere
agerjorder, end hvad bønderne i adelbyen beholdt til sig selv. Lokalt kunne der naturligvis
være mange afvigelser fra denne hovedregel,
men i princippet burde “den gennemsnitlige
torp” derfor være dårligere aflagt end “den gennemsnitlige adelby” for så vidt angår de naturgeografiske ressourcer i det tilhørende ejerlav.
Denne opfattelse har imidlertid ikke fået
lov at stå uimodsagt. I sine omfattende studier
af den fynske bebyggelseshistorie kunne Erland Porsmose (1979, 1981 og 1987) ganske
vist konstatere, at landsbyer med ældre navnetyper generelt havde større ejerlav end de yngre, men de fynske torp-byer adskilte sig ikke videre fra adelbyerne med hensyn til naturres-

sourcer. Faktisk havde ældre landsbytyper som
‐inge og ‐sted ifølge undersøgelsen generelt
dårligere jorder og dårligere adgang til eng og
skov end mange torp-byer. Porsmose gjorde
derfor helt op med marginaljordsteorien og
foreslog, at udflyttertorperne anlagdes på den
bedste agerjord og ligefrem var resultatet af en
organiseret udskiftningsreform orienteret på
agerbrug.
Ved hjælp af digitale kortlægninger og de
analytiske værktøjer i G.I.S. (Geographical Information System) er det muligt at komme nærmere et svar på ovenstående spørgsmål om
torp'ernes eventuelle anlæggelsesbaggrund.
En metode til dette er, som illustreret i figur 9,
at kombinere bebyggelses- og ejerlavskortet
med et kort over jordbundsforholdene og herpå
lade G.I.S.-programmet beregne jordbundsfor-
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Figur 10. Den aggregerede jordtypefordeling i en radius af 1000 m omkring alle Danmarks landsbyer med endelsestyperne ‐lev, ‐løse, ‐inge, ‐sted og ‐hem (til venstre) og torp (i midten); tallene angiver procentandele for
de primære jordtyper. Til sammenligning er Danmarks samlede jordtypefordeling afbildet i søjlen til højre. Som
det fremgår, er landsbyerne – uanset navnetype – generelt overrepræsenterede på de mere lerholdige jorder.

delingen omkring samtlige involverede landsbyer; i dette eksempel er radius af de individuelle analyseområder sat til 1000 m fra bebyggelsens centrum, idet Viggo Hansens studier
tyder på, at dette var den normale, gennemsnitlige ydergrænse for indmarken (Hansen
1973). Det var i øvrigt samme Hansens vurdering, at netop afstandsfaktoren var den primære begrundelse for torpernes anlæggelse,
således at en ny torp anlagdes dér, hvor det ud
fra en grænsenyttebetragtning ikke længere
kunne betale sig at dyrke jorden (med udkørsel
af plov og gødning) fra adelbyen. De gule
cirkler (med en 1000 m radius) på figur 9 viser,
at mange af bygdens torp-landsbyer faktisk
netop ligger på kanten af nabobyens 1000 mzone.
Hermed opnås et værktøj til direkte sammenligning af de potentielle jorddyrkningsmuligheder omkring individuelle landsbyer, hvilket
efterfølgende kan aggregeres til samlede gennemsnitsfordelinger inden for et udvalgt undersøgelsesområde – f.eks. som her “Tølløsebygden” i det østlige Merløse h. De aggregerede
værdier er i figur 9 afbildet i søjlediagrammet

øverst til højre, hvoraf det fremgår, at for bygdens tre ‐løse-byer udgør den frugtbare jordtype ‘sandblandet lerjord’ (FK4) hele 75% af
den samlede potentielle indmarkszone, suppleret med 22% vådbundsjord til potentiel høslæt
og græsning (Jakobsen 2004: 75–76). En
visuel kontrol med kortet viser, at dette gennemsnit synes at dække over forholdsvis homogene situationer i alle tre ‐løse-ejerlav. Til
sammenligning har bygdens 17 inkluderede
torp-landsbyer en gennemsnitlig indmarksandel
på 64,5% FK4-jord, 19,5% vådbundsjord og
7,5% ‘lerblandet sandjord’ på et underlag af
sandjord (FK3S); bygdens gennemsnitlige torp
har dermed ca. 10% mindre af den gode agerjord omkring sig end den gennemsnitlige ‐løseby, også lidt mindre vådbundsjord og til gengæld betydelig mere sandjord. Endnu en visuel
sammenligning med de enkelte torper på kortet
viser, at torp-gennemsnittet her dækker over en
vis spredning, men gennemgående har de
fleste torp-byer vitterligt haft sandjord inden for
deres potentielle indmarkszone.
Dette kunne naturligvis blot være en tilfældighed, hvis analysen alene var foretaget for

"Den gennemsnitlige torp"

183

Figur 11. Jordtypefordelingen i en radius af 1000 m fra midten af landsbyer inddelt i to hovedgrupper efter deres
navnetype (før-vikingetidige og torp) for tre regioner af Danmark med indbyrdes ret forskellige jordbundsforhold.
Baseret på Hedemand, Dam & Jakobsen 2003. Jordtypekortet fra Dansk Jordbrugsforskning, Foulum.

Tølløsebygden, men sagen er, at man konsekvent finder den samme tendens i Danmark,
næsten uanset hvor og i hvor store undersøgelsesområder man foretager analysen. Som det
fremgår af figur 5 og 6, er der således tilsvarende systematisk større FK4-jordandele omkring
“den gennemsnitlige adelby” i herredets to øvri‐
ge undersøgte bygder end omkring samme
bygders gennemsnitlige torp. Noget tilsvarende
gælder, hvis man gentager analysen for hele
Danmark, hvor den gennemsnitlige torp jf. figur
10 har signifikant mere sandede jorder omkring
sig end den gennemsnitlige adelby, på landsplan her repræsenteret med endelsestyperne
‐lev, ‐løse, ‐inge, ‐sted og ‐hem (Hedemand,
Dam & Jakobsen 2003).
I princippet kunne landsresultatet skyldes
et relativt større antal torper i de sandjordsdominerede dele af Danmark, men som det frem-

går af figur 11, så gentager forholdet sig, hvis
man ser på de enkelte hovedregioner af landet,
f.eks. som her Vestjylland, Østjylland og Sjælland. Regionerne imellem er der enorme forskelle i jordbundssammensætningen omkring
undersøgelsens to “gennemsnitsbyer”, men
alle steder har den gennemsnitlige torp mere
sandede jorder at gøre godt med end den gennemsnitlige adelby.
Den spatial-statistiske “jord- og landsby”analyse kunne altså indikere, at torp-bebyggelserne vitterligt – som hævdet af bl.a. C.A.
Christensen – generelt blev forfordelt i forhold
til adelbyerne hvad angår de tildelte jorders egnethed til agerdyrkning. En markant undtagelse
herfra er dog Sønderjylland, hvor nogle særegne bebyggelseshistoriske forhold synes at
have gjort, at stednavnetypen torp her udpræget dominerer på morænejorderne i øst, mens
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de jernalderlige navnetyper dominerer på
sandjorderne i vest. En anden systematisk afvigelse gælder en af de gamle navnetyper,
nemlig ‐inge, hvis bebyggelser lige så konsekvent afviger fra den øvrige “før-vikingetidige
gruppe” med jorder, der ofte er lige så sandede
som torpernes – hvis ikke mere. Dermed kan
analysen også bekræfte Erland Porsmoses
iagttagelse af netop denne navnetypes naturgeografiske underlegenhed på Fyn.

Konklusion
I det forudgående har jeg plæderet for brugen
af “den gennemsnitlige torp” som et supplement til studiet af denne for Skandinavien så
betydningsfulde bebyggelsestype. Selvom det
måske umiddelbart – ikke mindst i mange humanistisk skolede øren – kan lyde som det rene nonsens at operere med gennemsnitsbetragtninger inden for et fagområde som
dette, så vil jeg vove at påstå, at den slags betragtninger kan være med til at bibringe ny
viden og forståelse til eksempelvis torp-forskningen. Jeg har forsøgt at vise dette gennem
brug af en række foreslåede metoder til såvel
statistiske som spatiale analyser af datamaterialet, ikke mindst med eksempler fra mit eget
mangeårige undersøgelsesområde i Nordvestsjælland. Præsentationen hævder på ingen
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måde at være fuldstændig, idet mange andre
kildegrupper og metoder til deres belysning
kunne være inddraget, eksempelvis fra arkæologiens verden. I det hele taget vil jeg opfordre
mine torp-interesserede kolleger til at holde
deres sind og forskning åbent for nye idéer fra
andre fag, idet en sådan uformel og konstruktiv
tværfaglighed netop har været grundfundamentet i de forgangne års serie af Torp-fora; en
tværfaglig tilgang, der selvfølgelig også med
fordel kan bringes på bane i mange andre
forskningssammenhænge. Inden for den historiske geografi, som jeg repræsenterer, kan de
her foreslåede metoder til studiet af “den gennemsnitlige torp” siges at trække sine spor tilbage til den såkaldte Annales-skole, der efter
at have nydt stor fremgang især i tredje fjerdedel af 1900-tallet siden har slumret noget hen –
og ikke mindst på vore breddegrader efterhånden kan være svær at finde spor efter i historiefaget. Med tilgangen af nye teknologiske
hjælpemidler, herunder G.I.S. og den generelle
mulighed for elektronisk registrering og håndtering af store datamængder, kan folk som undertegnede dog nære håb for en ny generation
af kvantitativt orienterede studier inden for den
historiske geografis brede tværfaglige rammer.
Lad “den gennemsnitlige torp” være mit beskedne bidrag til denne udvikling.
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