
11 

 

Webudgave af artikel af Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen & Peder Dam 

udgivet i Kystkultur - Fra Nordvestsjælland 2009, s. 11-45,  

af Historisk Samfund for Nordvestsjælland, 2010. 

(Opsætningen af webartiklen er anderledes end i den trykte udgave, men tekst og figurers placering i forhold til sidetal er den samme.) 

 

Nordvestsjællands kystbebyggelse fra vikingetid til ca. 1700 

Danmark har som bekendt i forhold til sin beskedne størrelse en imponerende lang kystlinie. Dette 

gælder måske i særlig udtalt grad her i vores region, hvor vi ikke blot er omkranset af vand på tre 

sider, med Storebælt i vest, Kattegat i nord og Isefjorden i øst, men dertil på alle tre sider er 

begunstiget med adskillige langt ud stikkende næs. I en region som Nordvestsjælland kan derfor en 

forholdsvis stor andel af landskabet betegnes som kystlandskab, og dette kystlandskabs 

kulturgeografiske udvikling må således tildeles en ganske betydelig rolle i regionens generelle 

bebyggelseshistorie. Vi vil i det følgende prøve at se nærmere på, i hvilket omfang det er muligt at 

sige noget om udviklingen af det historiske bebyggelsesmønster i Nordvestsjællands kystområder, 

med fokus på perioden ca. 1000-1700, dvs. fra slutningen af vikingetiden og op gennem 

middelalderen til det historikerne kalder tidlig moderne tid. Til det formål vil vi benytte en række 

forskellige kildetyper, som vil blive præsenteret kort undervejs. Vi kommer ikke til at dvæle så 

meget ved regionens individuelle kystlokaliteter, idet der i højere grad er tale om en overordnet 

regional undersøgelse af bebyggelsesudviklingen i Nordvestsjælland, der undervejs vil blive sat ind 

i en større østdansk sammenhæng. Artiklen bygger på en efterhånden årelang serie af undersøgelser 

af dansk landskabs- og bebyggelseshistorie, bl.a. i forbindelse med vore kandidatspecialer i 

historisk geografi fra 2004.
1
 

Kystlandskabstyper i Nordvestsjælland 

Kyst er ikke bare kyst. Selv inden for et så geografisk begrænset område som Nordvestsjælland 

råder vi faktisk over ganske mange forskellige slags kystlandskaber. Fig. 1 viser regionens 

terrænforhold med en rekonstrueret kystlinie som den så ud inden inddæmningerne af bl.a. Saltbæk 

Vig, Sidinge Fjord og Lammefjorden. Hvis vi begynder sydligst nede ved Tude Å’s udløb i 

Storebælt, så har vi op til Asnæs hvad vi kan betegne en “fast slettekyst”, dvs. en forholdsvis fast 

kystlinie bestående af smal sand- eller stenstrand med et relativt fladt bagland. Omkring 

Kalundborg Fjord ændrer dette sig med Asnæs og Røsnæs, to smalle og forholdsvis kuperede 

kystnæs. Mellem Røsnæs og Sjællands Odde varierer Sejerøbugtens kystlandskab sig ganske 

betydeligt. I syd og nordøst har vi omkring Saltbæk Vig og Højby Lyng det geograferne kalder et 

“bredt marint forland”, hvor lavvandede, sumpede strandenge strækker sig langt ind i landet. 

Imellem de to flade strandengskyster har vi dels et lille stykke med slettestrand (omkring 

http://www.jggj.dk/
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Vesterlyng og Havnsø Strand op til Dragsholm), dels en skarp erosionsklintekyst med stærkt 

kuperet bagland langs Bjergene. Regionens nordkyst består dels af den lange smalle Sjællands 

Odde, Nyrup Bugt med slettebagland og Rørvig Næs, tre lokaliteter, der naturgeografisk har et 

forholdsvis fladt terræn til fælles, samt det forhold, at hele kystlinien i historisk tid har været stærkt 

præget af flyvesand. Fra Rørvig bevæger vi os fra Kattegat ind i Isefjorden, hvorved også 

kystlandskabet ændres fra den åbne, udsatte havkyst til den langt mere rolige og beskyttede 

fjordkyst. Landskabsmæssigt er hele strækket ned til fjordens inderste del ved Elverdamsåens udløb 

i Tempelkrogen præget af de mange forholdsvis brede næs med et relativt kuperet indland adskilte 

af Sidinge Fjord, Lammefjord og Holbæk Fjord. På Lammefjordens sydkyst fandt vi inden 

inddæmningen en forholdsvis fast fjordstrand med slettebagland på begge sider af Svinninge Vejles 

indhug ned mod Bjergsted Bakker. Selv inden for vores lille region kan vi altså i geografisk 

henseende tale om i hvert fald fire forskellige kystlandskabstyper (fast slettekyst; klintekyst med 

kuperet bagland; strandeng; flyvesandskyst), seks hvis vi skelner imellem havkyst og fjordkyst. 

 

 

Fig. 1. Terrænforhold i Nordvestsjælland (før inddæmningerne) med søer, vandløb og 

vådbundsområder indtegnet, samt de vigtigste landskabsnavne. Kortet er baseret på 

højdemodelkortet fra Kort & Matrikelstyrelsen og jordartskortet fra GEUS. 
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Stednavne i middelalderens Nordvestsjælland 

Hvordan har vore nordvestsjællandske forfædre og -mødre så bosat sig i dette varierede 

kystlandskab, har de gjort det forskelligt afhængigt af kystlandskabets type og anderledes end 

længere inde i landet, og hvordan har dette ændret sig over tid? En indledende måde at tage fat på 

disse spørgsmål er at se nærmere på regionens stednavnefordeling. Mange af vore landsbyer kan til 

en vis grad dateres ud fra deres navn. Dateringerne bygger som udgangspunkt på sproglige 

overvejelser, herunder forekomsten af hedenske og kristne begreber og navne i stednavnene. Dertil 

er endelsestypernes forekomst eller mangel på samme i områder koloniseret af skandinaviske 

vikinger blevet anvendt til at datere endelsestypen. Det kan endvidere konstateres, at nogle 

stednavnetyper i højere grad end andre knytter sig til arkæologiske fund fra jernalder og vikingetid. 

Disse forholdsvis absolutte dateringskriterier er blevet udbygget med mere relative 

dateringsmetoder, hvor det relative aldersforhold stednavnetyperne imellem er blevet vurderet ud 

fra bebyggelsesgeografiske overvejelser, f.eks. med hensyn til stednavnetypernes indbyrdes 

størrelsesforskelle opgjort ved den store matrikel i 1688 (store byer = høj alder), samt 

stednavnetypernes kirkebyfrekvens, dvs. andelen af byer af hver enkelt stednavnetype, der er blevet 

kirkebyer (mange kirkebyer = høj alder). På baggrund af ovennævnte dateringsmetoder er der i dag 

almindelig enighed om, at landsbyer med navneendelser som f.eks. -inge, -lev, -løse og -sted 

overvejende er dannet i jernalderen. Fra vikingetiden stammer navnetyper som -by og -tofte, mens 

den i Danmark og ikke mindst i Nordvestsjælland særdeles udbredte navnetype -torp (i nutiden 

typisk forandret til -drup, -rup eller -strup) tidsmæssigt kan henføres til både vikingetid og 

middelalder, hvor den primært synes anvendt på udflytter- og rydningsbebyggelser. Fra samme 

periode stammer formentlig også navneendelserne -tved og -with, mens de beslægtede endelser 

-holt og -rød i overvejende grad menes kun at henhøre middelalderen; den sproglige betydning af 

alle fire endelsestyper indikerer, at landsbyerne er anlagt i forbindelse med rydning af skov. Mere 

kompliceret er gruppen af bebyggelser med såkaldte naturnavne, altså stednavne hvis endelse 

refererer til et naturfænomen (f.eks. -vig, -bæk, -holm og -bjerg). Dels er naturnavnetyperne rent 

filologisk ofte svære at datere, dels kan deres anvendelse som bebyggelsesnavne være sekundær, 

således at eksempelvis en nydannet bebyggelse ved en bakke, på et næs, ved en sø eller lignende er 

blevet opkaldt efter denne, og altså dermed er yngre end selve navnet.
2
 Mange af disse “naturnavne-

byer” har vitterligt præg af at være jævngamle med bebyggelser af de jernalderlige navnetyper, 

hvilket her i regionen f.eks. gælder mange af bjerg-byerne og generelt for de store naturnavne-byer 

i Odsherred og Skippinge herred (som Vig og Hørve). Omvendt fremtræder en mindst lige så stor 

andel af naturnavne-bebyggelserne som forholdsvis unge, dvs. omtrent jævngamle med holt- og 

rød-byerne, samt det yngre lag af torp-bebyggelserne. 
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I Nordvestsjælland kan der i vores berammede undersøgelsesperiode, dvs. fra ca. 1000 til slutningen 

af 1600-tallet, identificeres i alt 395 bebyggelser med landsbypræg, dvs. mindst to gårde i et 

dyrkningsfællesskab. Blandt disse optræder 54 med jernalderlige stednavnetyper (12 -lev, 18 -løse, 

1 -sted og 23 -inge), 24 med den formodet vikingetidige endelse -by, hele 179 landsbyer med 

endelsen -torp, samt 39 med skovnavne (heraf 21 -tved og 9 -rød). I gruppen af byer med natur-

navneendelser (ekskl. skovnavne) kan optælles 46. Det bemærkes, at torp-landsbyerne altså næsten 

udgør halvdelen af samtlige kendte landsbybebyggelser i middelalderens Nordvestsjælland. 

 

Baseret på stednavnematerialet kan bebyggelsesudviklingen i Nordvestsjælland illustreres med 

kortserien i fig. 2. Der har utvivlsomt også været andre bebyggelser i området i jernalderen end de 

inkluderede på kortet i fig. 2a, men de blå prikker giver formentlig et ganske godt billede af, hvor 

man har valgt at bosætte sig i jernalderen, hvilket her vil sige tiden frem til omkring 800 e.Kr. Som 

det fremgår, har hovedparten af regionen været beboet ved indgangen til vikingetiden, omend ikke 

lige tæt. I Odsherred og det nordlige Skippinge herred skal de traditionelle jernalderlige 

stednavnetyper sandsynligvis suppleres med naturnavnetyperne for at give et komplet billede af 

tidens bebyggelsesforhold (medtaget i fig. 2b-c). Gør man det, finder man en langstrakt bygd langs 

Lammefjordens vestbred og op gennem Odsherreds vestlige del, mens de to næs omkring Sidinge 

Fjord er mere sparsomt bebyggede med enkelte jernalderbyer på næssenes sydlige del; det samme 

gælder Tuse Næs syd for Lammefjorden. Forholdsvis ubebyggede områder kan dels lokaliseres i 

den centrale del af regionen, dels i et ca. 5 km bredt bælte langs det meste af kystlinien – inde i 

Isefjorden findes det bebyggelsestomme bælte typisk kun på den udadvendte nordside af næssene. 

  

Som repræsentant for den vikingetidige nybebyggelse er her valgt landsbyer med endelsen -by (fig. 

2b). 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. 

Muligvis har der oprindeligt være tale om store høvdingegårde, placeret i det udsatte kystland, 

hvorom  mindre  gårde  med  tiden  samledes.  Mange  by-bebyggelser udviklede sig til ganske store  
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Fig. 2a-c. Kendte landsbybebyggelser i Nordvestsjælland ved tre tidssnit repræsenteret ved 

forskellige stednavnetyper: 2a) regionens landsbybebyggelse ved udgangen af jernalderen (ca. 800 

e.Kr.) repræsenteret ved landsbyer med de jernalderlige endelsestyper -lev, -løse, -sted og -inge. 
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Fig. 2a-c. Kendte landsbybebyggelser i Nordvestsjælland ved tre tidssnit repræsenteret ved 

forskellige stednavnetyper: 2b) situationen ved udgangen af vikingetiden (ca. 1000) repræsenteret 

ved landsbyer med de fornævnte endelsestyper og den vikingetidige endelsestype -by, samt for 

Skippinge og Ods herreder tillige naturnavne-bebyggelser med ældre præg. 
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Fig. 2a-c. Kendte landsbybebyggelser i Nordvestsjælland ved tre tidssnit repræsenteret ved 

forskellige stednavnetyper: 2c) situationen ved udgangen af højmiddelalderen (ca. 1350) 

repræsenteret ved landsbyer med de fornævnte endelsestyper, samt -torp, -tved og -rød. 
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landsbyer, ofte med sognekirker, og meget ofte med middelalderlige hovedgårde. Det tredje og 

sidste lag af bebyggelser i denne analyse er senvikingetidens og højmiddelalderens udflyttertorper 

og rydningsbyer, der til sammen givetvis lader sig godt repræsentere af stednavnetypen -torp og af 

gruppen af skovnavne, her primært -tved og -rød. Antallet af torp-byer og skovnavne-byer i 

Nordvestsjælland, til sammen 218, kan ved første indtryk virke lidt overvældende, hvor det 

nærmest synes, at de dækker hele kortet i fig. 2c. Det kan da også konstateres, at -torp’erne både er 

blevet anlagt i de gamle kulturområder imellem de jernalderlige landsbyer, omkring de 

vikingetidige by-anlæggelser og ude i hidtil ubeboede skovdækkede områder. Bebyggelserne med 

skovnavne følger i vidt omfang torp-byerne, men generelt kan man sige, at skovnavne-byerne er 

mere indlandsk orienterede end de næsten allestedsnærværende torp-byer.
3
 Der har været andre 

landsbyer i middelalderens Nordvestsjælland end de her inddragne, men ved i første omgang at 

holde dem ude af billedet kan man få et ganske godt indtryk af bebyggelsesudviklingen i området. 

For kystlandskabets vedkommende tyder undersøgelsen på, at det generelt først var i sen vikingetid 

og middelalder, at disse områder for alvor blev bebyggede. Det gælder også landet omkring 

Isefjorden bl.a. på Tuse Næs og i Odsherred, hvor den meget store mængde torp-bebyggelser på 

især fjordnæssene indikerer en decideret nykolonisation (fig. 3). 

Skov i 1500- og 1600-tallets Nordvestsjælland 

Som et supplement til analysen af regionens stednavnebaserede bebyggelsesudvikling kan det være 

interessant at sammenligne de forudgående kort med et rekonstrueret kort over skovens udbredelse i 

Nordvestsjælland ved middelalderens slutning. “Skovkortet” er som udgangspunkt baseret på 

oplysninger indsamlet af Svend Gissel, der for Sjælland har gennemgået et særdeles omfattende 

skriftligt materiale fra det 16. og 17. århundrede, og i den forbindelse noteret sig i hvilke ejerlav, 

der omtales skovbevoksninger.
4
 De skriftlige skovbelæg er på kortet i fig. 4 suppleret med 

oplysning om skovenes udbredelse på Videnskabernes Selskabs Kort fra 1771, idet større skove på 

dette tidspunkt formodentlig også må have eksisteret i de forudgående århundreder; bortset fra et 

større skovområde på Asnæs gælder suppleringerne fra 1771-kortlægningen kun mindre 

skovpartier. Det skal understreges, at skovkortet kun viser, at der fandtes skov i ejerlavet, men intet 

siger om omfanget eller beliggenheden af skovdækket, og kortet bør heller ikke tages til indtægt for, 

at der med sikkerhed ikke fandtes skov uden for de markerede ejerlav. Men som helhed giver det 

formentlig et ganske godt overordnet billede af skovlandets udbredelse ved middelalderens udgang. 

Som det fremgår, præger skovene især regionens centrale dele, nærmere bestemt Tuse herred (på 

nær Tuse Næs), det sydlige og centrale Merløse herred, det østlige Løve herred, Skippinge herred 

og flere områder i Ars herred. Foruden Odsherred og det ydre Tuse Næs, samt dele af Merløse 

herred,   kan  der  noteres  en  stor  skovløs  egn  i  regionens  vestlige  del  langs  Storebælt  mellem 
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Fig. 3. Lammefjordsområdet er pga. de omfattende inddæmninger et af de steder i Danmark, hvor 

der er sket de største forandringer af kulturlandskabet i historisk tid. Men også tilbage i 

middelalderen hører området til blandt regionens mest foranderlige. På dette nutidige kort er 

landsbyerne anno 1688 markeret med samme stednavneindikerende farver som på kortserien i fig. 

2a-c. Ved slutningen af vikingetiden synes bebyggelsen at have koncentreret sig til den vestlige 

højderyg (med bl.a. Veddinge, Høve og Hønsinge) og de sydvestlige dele af datidens fjordnæs, som 

her på næsset mellem Lammefjord og Sidinge Fjord med landsbyerne Asnæs og Grevinge. At 

dømme efter stednavnematerialet lå de nordlige og østlige dele af næssene da endnu ubebyggede 

hen, indtil en betydelig kolonisation tog form i løbet af høj- og senmiddelalderen med især en masse 

torp-bebyggelser. Baggrundskort: Topografisk 1.100.000 digitalt. Kort & Matrikelstyrelsen. 
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Kalundborg og Slagelse, der både betegnes som “slette” og “hede” i historiske kilder, hvor hede på 

Sjælland netop refererer til skovløst jævnt terræn. Skovkortet korrelerer i vekslende grad med 

landskabsbilledet fra stednavnekortene (fig. 2). De skovløse områder ved middelalderens slutning er 

i et vist omfang identiske med de bebyggede områder fra middelalderens begyndelse, således at 

skovrydningen ved periodens udgang synes mest udtalt i de gamle kulturområder. Der er dog 

tydeligvis også sket forandringer i mellemtiden. Flere “torp-egne” fremstår således efterhånden 

næsten  skovløse,  såsom  store  dele  af  Odsherred  og  det  østlige  Merløse  herred,  samt Røsnæs.  

 

Fig. 4. Udbredelsen af skov i 1500- og 1600-tallets Nordvestsjælland. Kortet er baseret på skriftlige 

oplysninger om eksistensen af skov eller ris i de enkelte ejerlav (Gissel 1968, 226-229), samt 

registrering af skovområder på Videnskabernes Selskabs Kort (VSK). Ifølge denne rekonstruktion 

var ‘Sletten’ i regionens vestlige del langs Storebæltskysten ved middelalderens udgang relativ 

skovløs, hvilket også gjaldt Odsherred. Derimod fremstår regionens centrale dele fortsat forholds-

vis skovprægede. Kortet viser ingen entydig sammenhæng med landsbystørrelser eller stednavne, 

med de skovindikerende stednavnetyper -rød og -tved som de primære undtagelser (se fig. 2c). 
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Omvendt indikerer kortet forbavsende meget skov langs Lammefjordens sydkyst, der ud fra 

stednavneanalysen allerede ved vikingetidens slutning var ganske velbebygget. Denne iagttagelse 

bliver ikke mindre interessant af, at netop Skippinge herred og det nordlige Tuse herred hører til 

regionens “torp-fattigste” egne. 

Kystbebyggelsesstruktur i 1600-tallets Nordvestsjælland og Østdanmark 

Ved middelalderens slutning så bebyggelsesstrukturen i Nordvestsjælland meget anderledes ud end 

ved periodens begyndelse. Hele regionen var nu befolket og landsbyer fandtes overalt, men der var 

stor forskel på, hvor store disse landsbyer var. Den første opgørelse over samtlige landsbyer og 

gårde findes i Matriklen 1662, og på baggrund af oplysningerne i denne er det muligt at tegne et 

overordnet billede af den nordvestsjællandske bebyggelsesstruktur ved udgangen af middelalderen. 

På kortet i fig. 5 er samtlige de i 1662-matriklen omtalte bebyggelser med udsædsjord i 

Nordvestsjælland indtegnet i klasser efter bebyggelsens type og størrelse. Som det fremgår, er langt 

den mest dominerende bebyggelsestype på dette tidspunkt landsbyer. Antallet af gårde i 

landsbyerne veksler over hele regionen, men der kan dog alligevel findes flere påfaldende 

tendenser. Således findes adskillige af de helt store landsbyer med over 20 gårde i regionens 

kystzoner. Dels i et bælte langs Lammefjordens sydkyst fra Tuse Næs til Bregninge Å, dels i et 

vestligt bælte langs Storebæltskysten, mens der findes flere grupper af store landsbyer i Odsherred. 

De små landsbyer med op til 10 gårde koncentrerer sig på indlandssiden især til Merløse herred og 

området omkring Tissø, men derudover udgør også de ikke mindst et kystfænomen, f.eks. på Tuse 

Næs, i det østlige og nordlige Odsherred og på Røsnæs. Det kan endvidere konstateres, at mens de 

store byer i det centrale Odsherred og på Tuse Næs ligger mellem mange småbyer, så fremstår de 

store landsbyer andre steder ganske enerådende; dette gælder tydeligst i det nordlige Tuse herred 

(næsset fraregnet), i Åmosen og på de to Kattegatnæs i det nordligste Odsherred. Regionens 

enkeltgårde, såvel fæstegårde som hovedgårde, var i 1662 først og fremmest et indlandsfænomen. 

 

Vi vil nu prøve at zoome lidt ud og se på Østdanmark som helhed, for at kunne sætte de 

nordvestsjællandske observationer ind i en større forståelsesramme. Det vil blive gjort ved først at 

beskrive fem hovedtyper af bebyggelser ved kystzonen, for derefter at kortlægge deres fordeling på 

Fyn, Sjælland og Lolland-Falster, som den kommer til udtryk i en anden af 1600-tallets store 

matrikler fra 1688. 

 

1) Den første kystbebyggelsestype er karakteriseret ved landsbyer med mange gårde, store ejerlav 

(dvs. de arealer med marker, enge, overdrev, skov osv., der hørte til de enkelte bebyggelser) og 

“indlandsvendte bebyggelser”, dvs. landsbyer i kystejerlav, hvor selve landsbyen ligger relativt 

langt fra kysten. I Nordvestsjælland kan denne type bl.a. ses tydeligt langs Storebælt mellem Korsør  
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Fig. 5. Bebyggelsesstrukturen i Nordvestsjælland anno 1662. De store landsbyer dominerer langs 

Storebæltskysten i vest og omkring Lammefjorden, samt i det indre af Tuse herred, i Åmosen og på 

Kattegatnæssene. Særlig store koncentrationer af smålandsbyer findes på Røsnæs og i de østlige og 

nordlige dele af Merløse herred, samt på de nordvendte dele af Isefjordsnæssene. Hvis man 

sammenligner med stednavnekortene i fig. 2 fremgår det, at fordelingen af store landsbyer langs 

kysten især korrelerer med navnetyperne -by, -inge og naturnavne, mens koncentrationen af 

smålandsbyer især falder sammen med torp-områderne. Regionens primære enkeltgårdsområde 

findes i det østlige Ars herred omkring Skarresø. 

 

og Kalundborg, hvor næsten alle landsbyer i 1688 havde over 10 gårde og de fleste over 20 gårde 

(fig. 6a). Men også på den anden side af Storebælt, på Fyn syd for Nyborg (fig. 6b), og langs den 

nordlige del af Køge Bugt (fig. 6c) ses det samme fænomen. I alle tre egne findes de store landsbyer 

placeret næsten så langt fra kysten, som ejerlavet skabte rum for. 
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Fig. 6a-c. Indlandsvendte kystbebyggelser 1688, henholdsvis a) i Nordvestsjælland mellem Korsør 

og Kalundborg, b) på Fyn syd for Nyborg og c) langs den nordlige del af Køge Bugt. De 

fremhævede ejerlav er udvalgt efter kystlinie, og efter om ejerlavene lå væk fra kysten. 17 af 

bebyggelserne havde i 1688 over 20 gårde (stor rød prik), mens andre 17 havde 10-20 gårde (lille 

rød prik). Derudover var der en landsby med 8 gårde, en landsby med 2 gårde, samt 12 

fiskerhuse/-gårde inden for disse ejerlav. De sidstnævnte var sandsynligvis relativt sene 

anlæggelser – i hvert fald udgjorde de ikke noget selvstændigt ejerlav i 1688. 

 

Langt fra alle 1600-tallets bebyggelser langs de østdanske kyster var store, men omvendt kan det 

konstateres, at hovedparten af periodens helt store bebyggelser i Østdanmark vitterligt lå langs 

kysten: 53% af alle landsbyer med mere end 20 gårde lå således i et kystejerlav og jo større 

landsbyerne var, desto større andel af dem lå langs kysten (se fig. 7). 
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X Landsbyer med mere end 

 XI alt 20 gårde 30 gårde 40 gårde 50 gårde 

KystejerlavX  861  162 42 10 3 

IndlandsejerlavX 2091 143 18 2 0 

I altX 2952 305 60 12 3 

Andel beliggende i kystejerlav (%) X29 53 70 83 100 

 

Fig. 7. Antal og andele af ejerlav/landsbyer beliggende i henholdsvis ejerlav ved kysten og ejerlav 

uden kyststrækning i Østdanmark. 

 

 

Forklaringen på den tydelige tendens til, at de helt store landsbyer lå i kystejerlav, må skulle tolkes i 

samspil med den ligeså tydelige tendens til, at selve landsbyens placering inden for ejerlavet ofte er 

så langt væk fra kystlinien som muligt. Den indlandsvendte beliggenhed af bebyggelserne kan kun i 

ganske få tilfælde forklares med jordbunden eller andre naturgeografiske forhold. Gennemsnitligt 

var andelen af ager i kystejerlav anno 1688 næsten lige høj som i indlandsejerlavene (41% mod 

42%), og den en anelse mindre agerandel skyldes primært, at nogle få kystejerlav særligt domineret 

af lavtliggende strandenge trækker det samlede gennemsnit ned. Hvis der ses bort fra de få 

strandengsejerlav, var kystejerlavene altså ligeså agerbrugsorienterede og opdyrkede som 

indlandsejerlavene. Oftest var kystejerlavenes jorde opdyrket helt ud til stranden, så der syntes 

umiddelbart ud fra det fysiske landskab intet til hinder for, at der kunne anlægges en ny bebyggelse 

i de store kystejerlav; faktisk virker det umiddelbart slet ikke rationelt, at der var så langt ud til de 

fjerneste agre, ofte 2-4 km (se f.eks. fig. 8). 
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Fig. 8. Såkaldt ‘rytterdistriktskort’ over landsbyens Bildsøs ejerlav, nord for Korsør, fra 1768. 

Kortet viser agersystemet i dyrkningsfællesskabets tid med alle gårdene beliggende i landsbyen i 

det fjerneste østlige hjørne af ejerlavet, mens agrene strakte sig helt ud til Storebælt mod vest. 

 

 

2) Som modsætning til ovenstående kystbebyggelsestype fandtes i 1600-tallet en mængde 

arealmæssigt små ejerlav med små bebyggelser (opgjort i antal gårde), der oftest lå placeret centralt 

i ejerlavet. Et af de tydeligste eksempler herpå findes i Nordvestsjælland, nemlig Røsnæs-halvøen, 

hvor alle ejerlavene er relativt små, og hvor landsbyerne i 1688 alle havde 10 eller færre gårde (se 

fig. 9). Her “gemmer” bebyggelserne sig ikke for kysten, som vi ser ved de store indlandsvendte 

bebyggelser f.eks. langs Storebælt. For de små kystejerlav er det i øvrigt også svært at være særligt 

tilbagetrukket, da ejerlavene arealmæssigt er så små, at kysten vil ligge tæt på, uanset hvor man 

placerer landsbykernen. 
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Fig. 9. Udsnit af ejerlavskort for Røsnæs 1682. Frandsen 1984, 10. 

 

Udover de to hovedtyper skitseret herover skal tre andre, men ikke så hyppige, 

kystbebyggelsestyper nævnes: 3) Større ejerlav med kystvendte bebyggelser. De er ikke hyppige, 

men da de har særlige interessante regionale koncentrationer, vil de blive inddraget og kommenteret 

nærmere i det efterfølgende; 4) Ejerlav, ofte større, som er dominerede af strandenge eller andre 

ikke-opdyrkede områder. Heller ikke disse er talrige; 5) Mindre, ofte meget sene, huse og 

enkeltgårde typisk beliggende helt ud til havet. Disse småbebyggelser havde i 1688 ofte lidt 

landbrug, men erhvervsmæssigt må de primært have ernæret sig ved fiskeri og/eller færgefart. De 

vil ikke blive inddraget i undersøgelsen, da de primært må forventes at høre en senere periode til og 

forklaringen på deres placering under alle omstændigheder synes at skulle søges andetsteds. 

 

De tre førstnævnte hovedtyper af kystbebyggelse (1. Store indlandsvendte landsbyer; 2. Små 

bebyggelser placeret centralt i ejerlavet; 3. Store kystvendte landsbyer) fordeler sig med 

karakteristiske forskelle langs de østdanske kyster. På kortet i fig. 10 er ejerlavene til type-1-

bebyggelser, placeret i ejerlavets indlandsvendte halvdel med over en kilometer til kysten, markeret 

med rødt. Modsvarende er type-3-bebyggelser, placeret i ejerlavets kystvendte halvdel med mindre 

end en kilometer til kysten, markeret med blåt. Markeringen af disse to bebyggelsestyper er 

yderligere nuanceret ved, at en klar rød eller blå farve angiver landsbyer på over 20 gårde, mens 

ejerlav med lys farve angiver bebyggelser med 11-20 gårde. De gule ejerlav er tilknyttet små 

landsbyer af type 2 med højst 10 gårde. Det overordnede billede i fordelingen er, at indlandsvendte 

bebyggelser (rød farve) helt dominerer ud mod Storebælt, langs Køge Bugt, samt generelt mod syd. 

De kystvendte bebyggelser (blå farve) og de mindre landsbyer tæt på kysten (gul farve) findes 

primært mod nord og i de indre/mindre fjorde og sunde; f.eks. Isefjorden, Odense Fjord og flere 

steder i Smålandshavet. 
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Fig. 10. Østdanske kystejerlavstyper klassificeret efter definitioner beskrevet i teksten. Kystzonen er 

her defineret som ejerlav, hvis centrum ligger maksimalt 5 km fra kystlinien. Følgende områder 

indgår ikke i analysen: Købstadssogne, hovedgårdsejerlav, ejerlav med mere end én bebyggelse 

(ekskl. kysthuse og færgegårde) og i alt 172 strandengs-/overdrevsejerlav. Sidstnævnte er defineret 

som ejerlav med under 25% ager (jf. Matriklen 1688) eller hvor over 25% af landgilden (jf. 

Matriklen 1662) blev ydet i smør – årsagen til udeladelsen af strandengs- og overdrevsejerlavene 

er, at helt særlige forhold gjorde sig gældende her. 
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Kriterierne for kortlægningen i fig. 10 kan diskuteres, men selvom der justeres på kriterierne, 

hvilket er blevet forsøgt ved flere kontrolanalyser, bliver det overordnede billede det samme. En 

anden og større problemstilling er, at der ved kortlægningen ikke er skelnet imellem kystliniernes 

type. Som eksempel på en konsekvens af dette problem kan peges på sydspidsen af Langeland, der 

udgør den tydeligste undtagelse fra reglen om, at de kystvendte bebyggelser findes mod nord og i 

beskyttede småfjorde. Faktisk ligger bebyggelsen, Søndenbro, også her helt tilbagetrukket fra det 

åbne hav, men til gengæld ligger landsbyen tæt ved den nu inddæmmede lille indre fjord, Magleby 

Nor, hvorfor ejerlavet ud fra analysens definitioner er klassificeret som kystorienteret. 

 

For at få en mere overskuelig oversigt over bebyggelsernes orientering i forhold til kyst og indland 

har vi foretaget yderligere en mere overordnet klassifikation, vist i fig. 11. Her skelnes kun imellem 

to typer af kystzoner, dels en hvor der overvejende findes tilbagetrukne indlandsvendte bebyggelser 

(type 1), dels en hvor en sådan indlandsorientering ikke præger bebyggelsesstrukturen (alle andre 

typer). I sagens natur må denne kortlægning blive ret generaliserende, men til gengæld kan den 

bruges til at sammenfatte flere af delanalysens observationer. 

 

Generelt fremstår kystlinien langs de store bælter og mod syd at være klart domineret af 

tilbagetrukne og indlandsvendte bebyggelser. Mod nord og i de indre småfarvande og fjorde er det 

generelt mere blandet; nogle bebyggelser er indlandsorienterede, andre er klart placeret tæt på 

kysten, mens andre igen ikke viser noget klart billede. Bebyggelserne i fig. 11’s blå kystzoner, som 

f.eks. i Isefjorden, er i de fleste tilfælde ikke decideret kystvendte, men de udviser ikke på samme 

måde som f.eks. bebyggelserne langs Storebælt en klar tendens til at ville ligge skjult for kysten. 

En mulig forklaring på “indlandsorienteringen” i østdansk bebyggelsesgeografi 

De ovenfor præsenterede undersøgelser indikerer alle på forskellig vis, at kystlandskabet i 

Nordvestsjælland synes at have oplevet en lidt anderledes bebyggelsesudvikling i perioden ca. 

1000-1700 end hvad man finder længere inde i landet. Stednavnemæssigt fremtræder kystlandet 

forholdsvis ubebygget ved slutningen af jernalderen og endnu ved udgangen af middelalderen lå 

mange af landsbyerne langs kysten relativt langt inde i deres tilknyttede ejerlavsområder. Dette er et 

kystfænomen, der kan genfindes mange steder i Østdanmark. Mange af disse “indlandsvendte” 

kystbebyggelser var ved middelalderens slutning ganske store landsbyer, der havde opdyrkede jorde 

helt  ud tæt mod kysten;  det var altså ikke landskabets naturgeografi,  der gjorde,  at bebyggelserne  
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Fig. 11. Fordeling af kystzoner i Østdanmark med to hovedtyper af bebyggelse klassificeret ud fra 

selve bebyggelsens placering inden for ejerlavet. 
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ikke lå mere centralt placeret i ejerlavene. “Indlandsorienteringen” kan endvidere konstateres især 

at gælde i de dele af Østdanmarks kystzoner, der vender ud mod Øresund og Storebælt, samt 

generelt på alle sydvendte kyster. Mod nord og i de mere beskyttede fjorde ses fænomenet ikke. Her 

gælder derimod ofte - i hvert fald i Nordvestsjælland - at kystbebyggelsen er præget af mange 

arealmæssigt små ejerlav med små landsbyer, der såvel økonomisk som stednavnemæssigt tyder på 

at være anlagt i slutningen af vikingetiden eller i løbet af middelalderen. Kun på de inderste dele af 

fjordkysterne finder vi store landsbyer med gamle navnetyper beliggende helt ude ved vandet. Når 

der i store dele af Nordvestsjælland og Østdanmark tilsyneladende ikke har været bebyggelse på de 

yderste par kilometer ud mod kysten ved indgangen til middelalderen, og mange steder fortsat ikke 

var det ved middelalderens slutning, må man som bebyggelses- og landskabshistoriker formode, at 

der i stedet længe har stået skov. I så fald var hovedparten af denne kystskov imidlertid ryddet ved 

undersøgelsesperiodens slutning (jf. skovkortet i fig. 4). 

 

Nu er vi ikke de første til at påpege en sådan tilsyneladende “indlandsorientering” i ældre 

sydskandinavisk bebyggelsesgeografi, ej heller de første til at foreslå eksistensen af et 1-2 km bredt 

bælte af kystskov i den tidlige middelalders Danmark. Tilsvarende potentielle “kystskovsbælter” 

uden bebyggelse i vikingetid og tidlig middelalder er tidligere blevet identificeret i Skåne, på Fyn 

og langs Limfjorden; i Skåne tyder arkæologiske undersøgelser endvidere på, at en ældre 

kystbebyggelse typisk er blevet opgivet sidst i 800-tallet.
5
 Vi er dog nok de første til at konstatere, 

hvor systematisk den optræder - såvel udbredelsesmæssigt som kildemæssigt. Blandt mulige 

forklaringer er det blevet foreslået, at uvelkomne vikinger og senere vendere på plyndringstogt har 

fået folk til at forlade kystbebyggelserne for at søge længere ind i landet, efterladende et skærmende 

kilometerbredt bælte af kystskov. Umiddelbart mener vi, at denne tolkning finder ganske god støtte 

i vore analyser fra Nordvestsjælland og Østdanmark som helhed. Ved at placere bebyggelsen 

tilbagetrukket fra kysten blottede beboerne sig ikke så voldsomt for forbipasserende skibe, hvilket 

ikke mindst under vikingetidens og/eller vendernes tilbagevendende hærgen må have været ganske 

betryggende. Et efterladt bælte af skove eller kratskove langs kyststrækningen har foruden at give 

græsningsmuligheder kunnet yde yderligere afskærmning fra den potentielle trussel fra søsiden. 

Hvis de indlandsvendte landsbyer forklares som en sikkerhedsmæssig foranstaltning i de urolige 

tider i vikingetid og tidlig middelalder, kan opdyrkningen af ejerlavets kystvendte halvdel forklares 

ved, at sikkerhedssituationen blev forbedret i løbet af middelalderen, efterhånden som 

udefrakommende vikingeangreb og venderangreb stilnede af, samtidig med at kongemagten 

etablerede et stadig mere stabilt forsvarsværn. I en sådan periode, kombineret med periodisk gode 

økonomiske forhold, kunne de kystvendte områder opdyrkes. Også på de nordlige kyster og i de 

indre fjorde har man formentlig oprindeligt foretrukket at bo et stykke fra kysten, men i løbet af 
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undersøgelsesperioden vovede man i disse geografisk mere beskyttede kystegne (især med henblik 

på sydfrakommende vendertogter) ikke blot at rydde skoven, men også at anlægge nye bebyggelser 

tæt ud mod kysten, nu placeret centralt i ejerlavene eller sågar helt ude ved vandet. Denne tolkning 

støttes af, at en meget stor andel af bebyggelserne længst ude mod kysten bærer 

stednavneendelserne -by og især -torp eller diverse former for naturnavne-endelser, hvilket sammen 

med de øvrige iagttagelser taler for, at området er blevet koloniseret sent, dvs. i vikingetid eller 

middelalder. 

 

Vi mener altså ud fra de ovenfor beskrevne undersøgelser at kunne konstatere, at store dele af 

kyststrækningen i Nordvestsjælland ligesom i det øvrige Østdanmark først er blevet ryddet og nogle 

steder bebygget i løbet af undersøgelsesperioden ca. 1000-1700. Men er det ud fra de eksisterende 

kilder muligt at komme nærmere tidspunktet for og forløbet af denne bebyggelsesudvikling langs 

regionens kyster? Til at besvare dette spørgsmål tager vi i artiklens resterende del nogle andre 

kildetyper i brug: sogne og kirker, nærmere betegnet sognestrukturen og kirkebyggeriet. 

Sognestrukturen som indikator for bebyggelsesudvikling i middelalderens 

Nordvestsjælland 

Langt hovedparten af Danmarks kirker har siden middelalderen fungeret som sognekirker og 

dermed haft et landområde tilknyttet som sit sogn. Både kirker og sogne har i eftertiden gennemgået 

visse forandringer, men faktisk er det langt hen ad vejen muligt at rekonstruere et ganske godt 

billede af, hvordan begge dele så ud tilbage i middelalderen. Og hvad kan man så bruge det til i en 

bebyggelseshistorisk undersøgelsessammenhæng? Jo, for det første kan man se nærmere på den 

mulige socio-geografiske betydning af kirkernes placering i sognenes indre bebyggelsesstruktur. 

Denne er her blevet undersøgt nærmere ud fra en rekonstrueret kortlægning af samtlige kendte 

landsognekirker, landsbyer og hovedgårde i højmiddelalderens Nordvestsjælland, hvor også de 

ældst kendte sogne- og ejerlavsgrænser er indtegnet. Som regel var der andre landsbyer i et sogn 

end kirkebyen. Dette gælder også i Nordvestsjælland, hvor kirkebyen kun i fire tilfælde er sognets 

eneste kendte middelalderlige landsbybebyggelse. Regionens største antal bebyggelser i ét sogn 

findes i Højby sogn med 14 landsbyer. De fleste steder er sognet afgrænset således, at kirken ligger 

forholdsvis centralt placeret, men i andre sogne synes kirkerne umiddelbart at ligge urimeligt skævt 

i forhold til bebyggelsen i det sogn, som de skulle betjene. Eksempler på begge dele kan ses i fig. 

12, hvor kirkerne i Egebjerg og Vig ligger ganske centralt i deres tilhørende sogne, mens f.eks. 

Vallekilde og Grevinge sogne har påfaldende decentralt placerede kirker. Sammenlagt kan 41 af 

regionens 77 landsogne vurderes at have centralt placerede kirkebyer, både i forhold til sognets 

arealmæssige  udstrækning  og  sognets  øvrige  bebyggelse.  Nærmere  studier  af  de resterende  36  
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Fig. 12. Senmiddelalderligt sogne- og bebyggelseskort for den nordlige del af Nordvestsjælland. 

Området rummer adskillige eksempler på systematisk “decentrale kirkebyer”, dvs. kirker (og 

kirkebyer), der ligger markant decentralt placeret i forhold til det sogn, som er knyttet til kirken. 

Det gælder især kyst- og fjordsognene (f.eks. Føllenslev, Vallekilde, Fårevejle, Grevinge, Hørby og 

Udby), hvor de to sidstnævnte næsten “slår krøller” på sognegrænsen for at ligge længere inde i 

landet end resten af sognet. Denne “kystafledte decentralitet” hænger formentlig sammen med, at 

de kirkemæssigt forfordelte kyststrækninger på sognedannelsestidspunktet lå relativt ubeboede hen 

– en tese, der støttes af stednavneforholdene. 
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“decentrale kirkebyer” indikerer, at placeringen af dem inden for sognet nok har været geografisk 

skæv, men næppe videre urimelig, idet de dele af sognet, der lå langt fra kirken, meget ofte bærer 

præg af at have ligget relativt ubeboede hen på sognedannelsestidspunktet. Således kan der 

konstateres en generel og tydelig tendens til, at kirker beliggende i kystsogne er anlagt så langt inde 

i landet som muligt. Dette ses f.eks. i Skippinge herred med sognekirkerne i Føllenslev og 

Vallekilde. Et andet eksempel haves i de to yderste kirker på Tuse Næs, Hørby og Udby, der næsten 

synes at slå folder på sognegrænsen for at ligge længere inde på næsset end sognet egentlig 

retfærdiggør. 

 

I den vestlige del af regionen kan en tilsvarende decentral kirkeplacering i kystsognene jf. fig. 13 

konstateres langs den sydlige del af Sejerøbugten og i de nordlige Storebæltssogne, især Årby, 

Rørby og Helsinge. Den samme indlandsorientering, som ovenfor blev konstateret for mange 

landsbybebyggelser inden for deres tilknyttede ejerlavsarealer, kan altså på et enhedsmæssigt højere 

niveau genfindes for sognekirkernes placering inden for de tilknyttede sognearealer - men 

interessant nok her både langs de havvendte kyster og inde i Isefjorden. Iagttagelsen af denne 

indlandsorientering eller “kystafledte decentralitet” blandt mange af regionens kirkebyer, der i 

øvrigt også er blevet observeret på Fyn,
6
 harmonerer ikke blot særdeles fint med stednavne- og 

ejerlavsanalyserne ovenfor og den heraf afledte opfattelse af, at et bælte af kystskov har afskærmet 

indlandet på Øerne i tidlig middelalder. Den kan også bringe os nærmere en datering af kystskovens 

rydning. Kirkebyggeriet og sognedannelsen synes nemlig i vidt omfang at være foregået i 1100-

tallet, og kirke-/sognestrukturen kan derfor med rimelighed formodes at afspejle 

bebyggelsesstrukturen på dette tidspunkt. I mange sogne med decentrale, indlandsorienterede 

placeringer af sognekirken eksisterer der også landsbyer i den fra kirken fjerne del af sognet ud mod 

stranden, men disse var ved matrikelopgørelserne i 1600-tallet typisk relativt små bebyggelser og de 

bærer næsten altid navnetyper, der endnu var aktive i 1200-tallet og senere, såsom -torp og 

naturnavne. Decentralt placerede sognekirker er i øvrigt ikke kun et kystfænomen, det kan også 

observeres i indlandssogne, f.eks. området øst for Tissø på fig. 13 (Sæby og Reerslev sogne), hvor 

vi også typisk finder middelalderlige navnetyper på bebyggelserne i de fjerne dele af sognet 

(foruden naturnavne og -torp også decideret rydningsindikerende navnetyper som -tved, -rød og 

-holt); skov eller anden form for ødemark på sognedannelsestidspunktet er dermed sandsynligvis 

også forklaringen på hovedparten af de decentrale kirkebyer i Nordvestsjællands indlandssogne. 

Faktisk må denne tendens vurderes at være så udtalt, at kirkebyernes decentralitet i vidt omfang kan 

benyttes som et landskabshistorisk værktøj til at bestemme udbredelsen af endnu relativt 

uopdyrkede og ubeboede områder i 1100-tallets Nordvestsjælland, der først er blevet ryddet og 

eventuelt bebygget efter at sognestrukturen havde fundet sin mere eller mindre endelige form – 
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hvilket formentlig vil sige senest i starten af 1200-tallet. Decentrale kirkeplaceringer optræder dog 

ikke i samtlige regionens kystsogne, således ikke i de to sydligste langs Storebæltskysten 

(Drøsselbjerg og Stillinge). I Løve herred (syd for Tissø) er det mere bemærkelsesværdigt, at flere 

af kirkerne samler sig i bælter, hvor f.eks. en næsten snorlige formation af kirkebyer i den vestlige 

og sydlige del af herredet muligvis indikerer, at kirkerne her er blevet anlagt ved to af herredets 

gamle hovedfærdselsårer. 

 

 

Fig. 13. Senmiddelalderligt sogne- og bebyggelseskort for den vestlige del af Nordvestsjælland. 

Decentrale kirkeplaceringer i kystsognene kan her findes langs Sejerøbugtens sydlige del og på den 

nordlige del af Storebæltskysten. Værd at bemærke her er desuden de to “kirkebælter” i Løve 

herred, dels ude langs kysten (Bakkendrup, Gørlev, Helsinge, Drøsselbjerg, Stillinge) og dels i 

herredets sydlig-centrale del (Finderup, Gierslev, Solbjerg, Ørslev), der kunne indikere forløbet af 

et par gamle hovedfærdselsårer. 
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Kirkebyggeriet som indikator for den demografiske udvikling i middelalderens 

Nordvestsjælland  

Den nordvestsjællandske kystskovsrydning med efterfølgende opdyrkning og eventuel bebyggelse 

synes altså i vidt omfang først sket efter 1100-tallet. Men kan vi komme tidspunktet endnu 

nærmere? En afsluttende kildegruppe, der her vil blive inddraget i undersøgelsen, er selve 

kirkebygningerne.  

 

Stenkirker har været rejst i Danmark fra omkring midten af 1000-tallet, men langt hovedparten af 

stenkirkerne på landet stammer efter alt at dømme fra 1100-tallet. Typisk startede man ud med en 

forholdsvis beskeden kirke, bestående af kor og skib, som i middelalderens senere del blev udvidet 

og/eller tilføjet ekstra tilbygninger, såsom våbenhuse, sidekapeller og tårne; ud fra byggestil og 

stentyper er det muligt at datere kirkens forskellige byggeperioder (se fig. 14).
7
 

 

Middelalderens romanske sognekirker varierer ganske betydeligt i størrelse. Dette gælder ikke 

mindst imellem landsdelene, hvor kirker på den jyske hede f.eks. gennemgående er en del større end 

på Øerne. Det kan der være flere forklaringer på. Dels er der formentlig tale om et tidsmæssigt 

stilskifte, idet regioner med generelt store sognekirker ofte også bærer præg af et relativ sent 

kirkebyggeri (f.eks. senromansk 1200-1250 kontra højromansk 1100-1200). Prestigemæssige 

forhold har givetvis også spillet ind, men mange af kirkerne med udtalt stormandspræg er faktisk 

temmelig små, og selvbevidste kirkebygherrer fra stormandsstanden synes snarere at have satset på 

at bygge flot end på at bygge stort. Den romanske kirkes størrelse hænger som oftest sammen med 

størrelsen af kirkens skib, og da skibet var menighedens forsamlingsrum, har der ikke mindst på 

vore breddegrader været tradition for at tolke størrelsen af det romanske kirkeskib som udtryk for 

den tilhørende sognemenigheds størrelse.
8
 Tanken har ikke været at kunne udregne 

højmiddelalderens konkrete indbyggertal på sogneplan, men at bruge relative sammenligninger på 

regionalt plan til at sige noget om demografiske forskelle på kirkebygningstidspunktet og - hvor 

kirkernes skibe er blevet udvidet i senmiddelalderen – om ændringer over tid i 

befolkningsfordelingen. Langt hovedparten af  de  77  nordvestsjællandske  landsognekirker  kan  

ud   fra   deres  byggemateriale  og  byggestil  dateres  til  1100-tallet  og  dermed  den  højromanske   
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Fig. 14a-b. Danmarks mange bevarede middelalderkirker udgør også et skatkammer i historisk-

geografisk kildesammenhæng. Traditionelt er især de “romanske” dele af kirkebyggeriet, dvs. fra 

perioden ca. 1050-1250, blevet studeret. Det var imidlertid i senmiddelalderens “gotiske 

bygningsfase” (ca. 1250-1550) at de fleste kirker fik deres i nutiden kendte udseende, men med lidt 

træning er det også for ikke-kirkehistorikere muligt at udskille de romanske dele fra de gotiske. For 

den nordvestsjællandske Hagested Kirke (her set fra henholdsvis syd- og nordsiden) er det 

forholdsvis let gjort, idet den romanske grundopbygning (skib, kor og apsis) er kalket hvide, mens 

de gotiske tilbygninger (kapel, våbenhus og tårn) står ukalkede. Foto af Johnny G. G. Jakobsen 

2004. 
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byggeperiode, mens 12% er blevet klassificeret som senromanske (1200-1250) og 8% som 

unggotiske (1250-1350). Da der er fundet rester af trækirker ved alle tre aldersgrupper, synes 

dateringen af stenkirken kun med sikkerhed at vise, hvornår en sådan kan have afløst en eventuelt 

ældre forgænger af træ; også sognene med unggotiske kirker kan dermed have eksisteret som 

selvstændige sogne i 1100-tallet. Stenkirkerne fra 1200- og 1300-tallet findes især i regionens 

kystzoner, nemlig langs Storebæltskysten og syd for Lammefjorden, samt på Røsnæs, Odden og 

Rørvig Næs (fig. 15). Vurderet ud fra byggestilen af kirkerne kan de pågældende områder altså tyde 

på enten at være lidt senere beboede end regionens områder med højromanske kirker eller have 

været knap så økonomisk velstående som disse på den tid, da byggemoden skiftede til stenkirker. 

 

32 af regionens 77 landsognekirker fik udvidet skibet i middelalderen. For langt hovedparten skete 

udvidelsen ad én omgang engang i senmiddelalderen, men for nogle kirker foregik det allerede i 

1200-tallet, ligesom enkelte kirker nåede at blive udvidet to eller endog tre gange inden 

Reformationen. Omkring halvdelen af middelalderens kirkeskibsudvidelser i Nordvestsjælland 

forøgede skibets areal med ca. 50%, hvilket ofte skete ved en forlængelse i vestlig retning. Også 

udvidelser i østlig retning med de såkaldte “langhuskor” er ganske udbredte, ikke mindst i 

sengotikken (1450-1550), hvor mange kirkeskibe desuden fik vestlige forlængelser i forbindelse 

med det gotiske tårnbyggeri, idet tårnets nederste fag som regel blev åbnet ind mod skibet. Af fig. 

16 ses det, at de store skibsudvidelser (dvs. over 50%) er betydeligt mere koncentreret end 

udvidelserne generelt. Vi finder dem således især i to bælter gående henholdsvis fra Holbæk Fjord 

vestpå til Skarresø og ned langs Storebæltskysten, samt inderst i Lammefjorden. I enkelte tilfælde 

kan udvidelserne forklares med særlige forhold. Regionens mest ekstreme udvidelse i Holmstrup 

Kirke fra 56 m² til 327 m²(!) hænger således sammen med, at kirken i perioden 1490-1525 blev 

omdannet til valfartskirke for tidens nye store helgendyrkelse af Sankt Søren, der angiveligt havde 

ladet en hellig kilde springe tæt ved kirken. Men for langt hovedparten af Nordvestsjællands 

skibsudvidelser må den umiddelbart mest oplagte forklaring være en samtidig vækst i 

befolkningstallet. En sådan vækst kan altså dermed bl.a. konstateres i området øst for Saltbæk Vig, 

langs Storebæltskysten og på nordsiden af Lammefjorden. 

 

Ved at anvende de bygningshistoriske dateringer af udbygningerne er det endvidere muligt at give 

et bud på en tidsmæssig datering af udviklingen i regionens befolkningstilvækst, som den eventuelt 

måtte komme til udtryk i kirkernes udvidelse. Her vil bygningshistorikere mane til stor forsigtighed, 

da sådanne dateringer kun kan være omtrentlige og ofte temmelig usikre. Alligevel er forsøget gjort 

for de nordvestsjællandske kirker for at vise, hvordan en sådan datering af udvidelser harmonerer 

med  de øvrige analyser.  Forsøget er vist i  fig. 17,  hvor regionens kirkeskibsudvidelser er inddelt i 
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Fig. 15. Den geografiske fordeling af landsognekirker i Nordvestsjælland inddelt efter dateringen 

af den ældste stenkirke. Langt hovedparten af regionens kirker er højromanske (1100-1200), mens 

flere senromanske (1200-1250) og unggotiske kirker (1250-1350) kan findes i regionens vestlige del 

og syd for Lammefjorden. Dertil har de udsatte kystnæs (Røsnæs, Odden og Rørvig Næs) alle 

unggotiske kirker. 
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Fig. 16. Middelalderlige udvidelser af kirkeskibe i Nordvestsjælland med symbolindikation af 

udvidelsens omfang. For kirker med flere middelalderlige udvidelser indikerer symbolet forskellen 

mellem det første og det sidste skibsareal. 
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tre perioder og afbildet på hvert sit udbredelseskort. De tidligste udvidelser (1200-1350) af 

kirkeskibene i Nordvestsjælland er – bortset fra Udby Kirke på Tuse Næs – koncentreret til 

regionens vestlige del. Når man dertil lægger de samtidige nyopførelser af stenkirker, tegner der sig 

et ganske tydeligt billede af, at den primære vækst i regionen i overgangen mellem højmiddelalder 

og senmiddelalder fandt sted i Ars herred og den vestlige del af Løve herred. Derimod er det 

bemærkelsesværdigt, at regionens nordlige, centrale og østlige dele tilsyneladende var sat 

vækstmæssigt i stå i perioden – i hvert fald hvad angår byggeri af kirkeskibe. Analysen af 

kirkeskibenes udvidelse støtter altså indtrykket af en demografisk ekspansion langs 

Storebæltskysten i 1200-tallet, hvor også en kolonisation af det yderste af Tuse Næs er i gang. At 

dømme efter analysen er en vækst i det store Bregninge sogn på de flade sandjorder syd for 

Sejerøbugten sket forholdsvis tidligt i perioden, mens de to nordlige Isefjordsnæs først rigtig er 

begyndt bebygget i senmiddelalderen - iøvrigt samtidig med de mere kuperede indlandssogne i 

Skarresøområdet og det østlige Merløse herred. I slutningen af middelalderen, hvor der generelt 

sker et boom i kirkebyggeriet i form af gotiske tårnbyggerier og diverse tilbygninger ved næsten 

samtlige regionens kirker, bliver også skibene udvidet i flere vestlige og sydlige sogne i Merløse 

herred og i sognene langs de indre dele af Lammefjorden, men dertil synes en ny markant 

byggefase at vende tilbage til regionens vestligste kystsogne. 

 

 

Fig. 17. Grafisk afbildning af skibsudvidelsernes udbredelse i Nordvestsjælland dateret til tre høj- 

og senmiddelalderlige perioder; 1200-1350, 1350-1500 og 1500-1550. 
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Sammenfattende konklusion 

Efter denne rundtur i Nordvestsjællands stednavne, skovudbredelse, landsbystørrelser, 

sognestrukturer og kirkebygninger er det nu på tide at opsummere; hvad siger det hele egentlig 

samlet om bebyggelsesudviklingen i regionens forskellige kystzoner? 

  

Storebæltskysten langs “Sletten” synes allerede rimelig bebygget ved indgangen til middelalderen, 

hvor alene strækket langs Halleby Å mellem kysten og Tissø fremstår senere bebygget. Det er 

imidlertid karakteristisk, at landsbyerne her lå relativt langt inde i landet, ofte så langt inde som 

deres ejerlavsområde muliggjorde nær grænsen til naboejerlavet på indlandssiden. I middelalderen 

steg antallet af bebyggelser moderat, men ikke mere end at de gamle byer fortsat var særdeles store 

i 1600-tallet. Kirkebyggeriet tyder på en generel befolkningstilvækst i perioderne 1100-1350 og 

1500-1550, der senest ved periodens slutning efterlod hele kyststrækningen skovløs. 
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Asnæs forblev skovdækket og næsten helt ubebygget gennem hele perioden, på nær et par 

vikingetidige by-byer og et par -torp’er på næssets inderste del, hvis beboere først fik en stenkirke i 

1200-tallet, der så til gengæld måtte udvides kort efter og igen i starten af 1500-tallet. Røsnæs 

oplevede en anderledes intensiv kolonisation af hele næsset i form af et væld af små -torp’er. 

Formentlig er det meste foregået i højmiddelalderen, dvs. ca. 1100-1350, med kirkebyggeri så sent 

som i 1250-1350, hvorefter udviklingen synes gået i stå. På Røsnæs er det karakteristisk, at torp-

landsbyerne typisk lå centralt placeret i deres ejerlav, i modsætning til de gamle 

“indlandsorienterede” landsbyer langs Storebæltskysten syd for Asnæs. 

  

I strandengssognene omkring Saltbæk Vig tyder stednavne og bebyggelsesplacering på en såvel sen 

som begrænset bebyggelsesudvikling i perioden, hvor man først i 1200- og 1300-tallet er begyndt at 

flytte ud mod kysten, der dog stadig lå rimelig tyndt bebygget hen i 1600-tallet. Sandsletten øst for 

Saltbæk Vig, i det store Bregninge sogn, var også længe sparsomt befolket, men her skete der 

tilsyneladende en vækst i slutningen af 1200-tallet, dog primært i sognets indlandske dele. 

Vesterlyng og Havnsø Strand fik, formentlig pga. af strækningens sandplagede jorder, lov at ligge 

relativt ubebyggede hen gennem hele undersøgelsesperioden. 

  

I Bjergene på den smalle, men stærkt kuperede højderyg mellem Sejerøbugten og Lammefjorden, 

fandtes et par gamle landsbyer ude ved vandet på fjordsiden, mens resten af højlandet delvist blev 

forsøgt koloniseret i middelalderen med spredte torp-bebyggelser. Disse omtales første gang i 

Roskildebispens Jordebog fra 1370-80, mens kirkeudvidelser i området kunne indikere, at 

kolonisationen først for alvor er sat ind relativt sent (1350-1550). På Odsherreds strandengskyst ud 

mod Sejerøbugten, der i dag præges af lyng-sommerhusområder, repræsenterer Ellinge og Hønsinge 

sandsynligvis et par jernalderlige landsbyer, der i vikingetiden og middelalderen snarere blev 

affolket end suppleret med nye bebyggelser; ingen af dem blev da heller regnet for passende 

sognecentre i kirkebygningstiden. 

  

På nordkysten blev de to Kattegatnæs, Sjællands Odde og Rørvig Næs (det gamle Isøre), formentlig 

koloniseret i vikingetiden, hvilket dog tilsyneladende kun har været en begrænset succes. Der fulgte 

ingen torp-dannelser efter i middelalderen, hvorfor de første landsbyer forblev store, og stenkirker 

opførtes først i 1250-1350. Rørvig sogn har dog muligvis oplevet en vækst så sent som i 1500-50, 

hvor kirken blev udvidet, hvilket i givet fald snart efter blev bragt til en brat ende med den 

sandflugt, der ved undersøgelsesperiodens slutning for alvor begyndte at hærge hele den 

sjællandske nordkyst - og bl.a. tvang landsbygårdene i netop Rørvig til at søge væk fra kirken til en 

mere beskyttet lokalitet inde på fjordsiden. I modsætning til på de to næs, skete der en torp-
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kolonisation ud mod kysten i det mellemliggende Højby sogn, der om noget snarest kan dateres til 

før 1200; i hvert fald fik den store og centralt placerede sognekirke fra 1100-tallet ikke behov for 

udvidelser i resten af middelalderen. 

  

De tre store næs imellem Isefjordens sidefjorde bærer præg af en indbyrdes beslægtet 

bebyggelsesudvikling. Gamle jernalderbyer kan på alle tre næs findes på sydsiden, dvs. på den indre 

og mest beskyttede del af næsset. En kolonisation ud fra disse synes tidligst sat i gang på Tuse Næs, 

hvor vikingetidens by-byer blev næssets kirkebyer, der efterfølgende fulgtes af en mængde små 

torp-bebyggelser. Begge Tusenæskirker opførtes i 1100-tallet, hvorpå Udby Kirke allerede måtte 

udvides i første halvdel af 1200-tallet. På de to nordligere Isefjordsnæs synes udviklingen at være 

foregået lidt senere. Også her opførtes kirkerne i 1100-tallet, hvilket skete i de gamle jernalderbyer, 

men på Grevinge Næs med udtalt decentralitet hvad angår kirkens placering i sognet. En mængde 

små torp-bebyggelser anlagdes efterfølgende på begge næs, hvilket sandsynligvis er en 

medvirkende årsag til, at næssenes sognekirker måtte udvides i perioden 1350-1500. De fleste af 

disse -torp’er er omtalt første gang i den bispelige jordebog fra 1370-80, mens omkring en tredjedel 

af dem først er omtalt i senere kilder. 

  

Afslutningsvis var slettekysten på sydsiden af Lammefjorden bebygget med en stribe jernalderlige 

og vikingetidige landsbyer, omkring hvilke der særdeles atypisk for regionen ikke anlagdes én 

eneste torp-bebyggelse i middelalderen. De gamle landsbyer forblev derfor særdeles store, og 

fjordsletten havde stadig en del skov tilbage ved middelalderens slutning. Af kirkerne, der stammer 

fra perioden 1100-1350, blev alene Svinninge Kirke udvidet i periodens slutning (1500-50). Alt i alt 

tyder de undersøgte forhold på, at landet langs Lammefjordens sydside var bebygget ved indgangen 

til middelalderen, men derpå oplevede særdeles begrænset udvikling. 

 

Regionens kyster bærer således præg af at have gennemgået noget forskellige 

bebyggelsesudviklinger op gennem middelalderen, hvor der dog også kan findes flere ligheder. Kun 

næssene og nordkysten lå decideret ubebyggede hen ved indgangen til middelalderen, dog med 

rimelig stor afstand imellem de gamle jernalderlandsbyer (stednavnemæssigt primært inge-byer og 

naturnavne-byer, bl.a. af typen -bjerg). I de tidligt bebyggede kystzoner lå landsbyerne endvidere 

relativt langt inde i landet, ofte 3-4 km, hvilket er en tendens, der også kan findes i resten af 

Østdanmark, først og fremmest langs Øresund syd for København og generelt på Møn, Falster, 

Lolland, Langeland og Sydfyn. Som årsag til denne “indlandsorientering” er foreslået et behov for 

en sikkerhedsmæssig afstand til kysten, hvor fremmede vikinger og senere vendere kan have 

udgjort en trussel fra søsiden; også i de ellers bebyggede kystzoner kan der dermed f.eks. langs 
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Storebælt have stået et bælte af skærmende kystskov, som bebyggelserne så at sige kunne gemme 

sig bag. I vikingetiden skete flere steder en kolonisationsmæssig bevægelse ud mod kysten med 

anlæggelse af by-byer, f.eks. langs Storebæltskysten (Melby, Rørby, Årby og Ubby i nord, Dalby 

og Næsby i syd), langs Lammefjordens sydkyst (Vejleby og Sandby), på Tuse Næs (Hørby og 

Udby) og på Odsherreds nordkyst (Yderby, Overby og Højby). I højmiddelalderen (1100-1350) 

udvidedes bebyggelsen langs Storebæltskysten yderligere med en række torp-bebyggelser, 

formentlig senest i delperioden omkring Halleby Å; å-områdets tilsyneladende sene 

bebyggelsesudvikling kan muligvis hænge sammen med eksistensen af en jernalderlig-vikingetidig 

centralplads ved Tissøs vestkyst, der kan have låst for almindelig bebyggelse indtil magtcenteret 

blev udfaset ved udgangen af vikingetiden.
9
 Andre højmiddelalderlige vækstzoner langs regionens 

kystland anes nord for Højby, på Tuse Næs og på Røsnæs, samt i begrænset omfang ud mod 

Saltbæk Vig, sandsynligvis tidligst ved Højby og senest på Røsnæs og ved Saltbæk. 

Senmiddelalderen betragtes traditionelt som en nedgangsperiode, og de fleste af regionens 

kystzoner vidner da også primært om demografisk stagnation efter 1350; decideret nedgang med 

landsbynedlæggelser til følge er det derimod svært at konstatere i kystlandet. Derimod er der faktisk 

enkelte tegn på bebyggelsesmæssig vækst i perioden 1350-1500, og det især i Odsherred, hvor 

Roskildebispens Jordebog ellers beretter om flere ødegårde i slutningen af 1300-tallet.
10

 Ikke desto 

mindre synes Bjergene, og ikke mindst de centrale og nordlige dele af de to Isefjordsnæs omkring 

Sidinge Fjord (“Grevinge Næs” og “Egebjerg Næs”) at have oplevet en kolonisation i 

senmiddelalderen i form af en mængde små torp-anlæggelser. I 1500-tallet synes 

befolkningstilvæksten desuden igen at være kommet til Storebæltskysten, der formentlig senest nu 

blev helt ryddet for skov. 
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Noter 
                                                 
1 Peder Dam, Landbrugsproduktivitet i tidlig moderne tid, og Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, 

Middelalderens landbrug og bebyggelse (…) i Nordvestsjælland, begge fra Roskilde Universitetscenter 

2004. De væsentligste dele af de to specialer er efterfølgende udgivet samlet i Historisk-Geografisk Atlas 

(Dam & Jakobsen 2008).  
2
 Om endelsestypernes datering i øvrigt henvises til Kristian Hald (1965), Bent Jørgensen (1981-83) og 

Danmarks Stednavne. 
3
 I det sydskånske Ystadprojekt kunne der findes et tilsvarende mønster. Hvor både -torp og -rød fandtes i 

stort antal i indlandets bakkelandskab, var -torp alene om at repræsentere de to navnegrupper i det mere 

tilgængelige slettelandskab ud mod kysten; Billberg 1989, fig. 29, 44. 
4
 Gissel 1968, 226-229. 

5
 Anglert 1995, 50 (Skåne); Porsmose 1987, 17-19 (Fyn); og Ringtved 1999, 367 (Limfjorden). 

6
 Porsmose 1987, 68.  

7
 Bygningshistoriske oplysninger om middelalderkirkerne i det gamle Holbæk amt findes i Danmarks Kirker 

IV. For en mere uddybende præsentation af middelalderens nordvestsjællandske kirkebyggeri repræsenteret 

ved tre kirker på Tuse Næs, se Jakobsen 2004b. 
8
 Bl.a. Mackeprang 1927; Nyborg 1986; og Anglert 1995. 

9
 Om Tissøpladsen, se bl.a. Fra Holbæk Amt 2003. 

10
 Roskildebispens Jordebog, passim. Om senmiddelalderlige ødegårde og ødelægning i Odsherred, se f.eks. 

Raslow 1975 og Poulsen 1985. 
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