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FORORD

Den 25. - 26.4. 1983 afholdtes det snart traditionelle bebyggelseshistoriske

symposium pa Holiufgard. Emnet var denne gang landbrug igennem oldtiden og

indtii de store matrikiers tid, idet studiet af landbruget b0r spiile en afg0rende

rolle for forstaelsen af bebyggelsesudviklingen fra om med yngre stenalder i

Danmark.

Symposiet viste lidt om asldre, endnu upublicerede unders0gelser og om igang-

vaerende unders0gelser, dog langt fra fuldstagndigt, idet flere var forhindret i at

deltage i symposiet, som ellers er aktivt involveret i symposiets problematik.

Det kan godt aergre iidt, at flere af indlseggene ikke kan aftrykkes i

symposieberetningen, men sa kan man jo giaede sig over at de er blevet elier vil

blive det i andre sammenhaenge.

Trods de meget forskellige indlaeg blev m0det ret sammenhaengende, og

diskussionen var liviig, vi har afstaet fra at praesentere den her. Historisk Institut,

Fyns Stiftsmuseum og Humanistisk skrivestue takkes for deres bistand til symposie-

afviklingen og udgivelsen.

Henrik Thrane
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VIDNESBYRD OM LANDBRUG I BRONCEALDEREN

af Henrik Thrane

For to Ar siden fremlagde jeg meget ordknapt nogle forekornster af dyrkningsspor

fra yngre stenalder, d.v.s. de tidlig-neolitiske og mellem-neolitiske perioder

(Thrane 1982). Her fortsaettes med den f0lgende periode. Da sen-neolitisk tid

regnes med i denne sammenhaeng, bliver det tidsrummet mellem 2200 og 500 f.Kr.,

som skal behandles.

Det er den f0rste periode med et virkeligt bredt spektrum af kilder til

landbrugshistorien og med et statistisk stort materiale. Det er sa stort, at selv det

basale arkaeologiske fundstof endnu ikke er behandlet til bunds - til trods for fors0g

som Axel Steensbergs (1943).

Kildematerialet bestar af:

1. Produktionsapparatet: Redskaber til pl0jning, fx arder til h0st - kornsegle

til bearbejdning - kvaerne, og selve markerne, indtii nu kun i form af muldlag og

ardspor. (1)

2. Landbrugsprodukter - korn, kornaftryk, avne - og taerskeaffaldsaftryk i

lerkar og lerklining.

3. Bivirkninger fra produktionen - pavirkninger af naturen jvf. pollendiagram-

mer.

Jordbruget efterlader et mere alsidigt kildemateriale end kvaegbruget, hvilket

mSske kan forlede til en overvurdering af dets betydning. Problem et om balancen

mellem de to landbrugsformer vil jeg lade ligge (Poulsen 1980).

Jeg skal her primaert holde mig til ardsporene, men vil bruge de andre kilder,

saint nogle andre som mere indirekte kan inddrages i denne sammenhaeng.

Ardsporene er kvantitativt en ganske betydelig kilde, mere end 90 forekornster

er registreret. Deres fordeling pa jordarter er vist p§ fig. 1. Denne fordeling er

yderst grov og bygger p3 udgravernes individuelle vurdering, der ikke kan overf0res

til f.eks. landbrugsministeriets bonitetskode. Dette er en mangel, som ikke endnu

kan afhjaelpes, men som mSske kan undgas i fremtiden ved at bruge

landbrugsministeriets vurdering i felten.

De fleste ardspor ligger under h0je fra, aeldre broncealder, men mere praecise

dateringer til perioder forekommer i 3 tilfaelde. Ofte er h0jene kun dateret til

broncealder af en grav, typisk et bulkisteleje uden naermere daterbare gravgaver. I

kraft af, at der ikke byggedes sS mange h0je i yngre broncealder, er det klart, at

denne periode vil traede mindre klart frem i materialet; hidtil har ialt 11 h0je
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Fig. 1. Kort over ardspor fra senneolithisk tid og broncealder s0gt udskilt efter
jordbund; 1. ler, 2. sand, 3. sandet ler/leret sand.



kunnet dateres til yngre broncealder. Medvirkende til denne periodes ringe re

presentation er formentlig ogsa, at den f0lgende periode ikke brugte h0je, og at

yngre broncealders pl0jeforekomster derved ikke blev daekket pa\ samme made som

i aeldre broncealder.

Som hovedregel gaelder, at de daekkende h0je jo kun giver termini ante quos,

men at ardsporene naeppe ville vaere blevet bevaret, hvis pl0jningen var foregSet

flere hundrede ar f0r furerne blev daekket. Hvor iaenge det tager at udvaske et

furesystem, ved jeg ikke. MSske kan man saette 100 fir som en rimelig maksimums-

graense, naturligvis afhaengig af savel den daekkende som den daekkede jordart.

Denne graense bevirker, at dateringen af h0jopf0relsen i praksis er den samme som

dateringen af pl0jningen under h0jen.

Den samme naere datering kan ikke a priori antages at gaelde for jordlag uden

ardfurer under h0jene. Disse lag kunne netop reprsesentere udvaskede, tidligere

pl0jede arealer, men indicier for ardpl0jning vil i gunstige tilfaeide kunne iagttages,

ogsa selvom jordfarvningen af furerne er forsvundet. Fx er nedpl0jede genstande

som lerkarskSr eller flintstykker staende pS kant i randen af gamle furer et godt
indicium.

Jeg skal ikke taerske langhalm pa problemet, om ardfurerne er reelle dyrk-

ningsspor eller ej. Der er i broncealdermaterialet ardfurer, som er sa specielle, at

de er det hidtil bedste bud pa rituel pl0jning. Under flere h0je er spor af cirkulaer

pi0jning i h0jens udkant pavist. Furerne er paralleile med 3-8 furer (Aner &

Kersten 1978 nr. 2530, Wiell 1976 og Nsesborg).

Tilsvarende furer er pavist i forbindeise med en bornholmsk fladmarksgrav-

plads (Aner & Kersten 1977 nr. 1477) fra aeldre broncealder. Under h0jene med

ringpl0jning optraeder der ogsa almindelige ardsporsystemer, men forholdet mellem

disse to pi0jesystemer er ikke sfiledes, at kryds og tvaers pl0jningen ogsa kan

opfattes som rituel.

Efter min mening stammer ardfurerne normalt fra dyrkning. Det ma vaere

tilladt at holde andre muligheder ude af betragtning, medmindre helt specielle

forhold taler for tolkningen som kultisk.

Det forhold, at pi0jede arealer kun er bevaret under gravh0je, giver naturligvis

en skaevhed i indtrykket af pi0jningens udbredelse i det fortidige landskab og af

dens fordeling pel jordarter. Piaceringen af gravh0jene beh0ver jo ikke at vaere

underkastet de samme motiver som iokaliseringen af marker. Derfor er forekorn

ster i andre sammenhaenge vigtige og fortjener speciel opmaerksomhed.

Ser vi, pS hvilken jord man har pi0jet, kan man finde eksempler pa naesten aile

jordarter fra det rene alluvialsand til stiv lerjord.
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Ardfurerne viser det samme m0nster som de neolitiske og som jernalderens

ardfuresystemer. Vi har nu en naesten ubrudt serie af ardsystemer fra tidlig-neoli-
tisk C og op igennem oldtiden. Der er selvf0lgelig huller i enkelte arhundreder, men
de ma vaere tilfaeldige og vil sikkert kunne udfyldes af heldige fund i fremtiden. Der
er selvf0lgeiig variationer, fx optraeder meget stormaskede systemer ind imellem
(Aner &Kersten 1978 nr. 2362), men princippet og m0nsteret er det samme..

Selve pl0jeprocessen synes ikke at have aendret sig i tidens 10b. Spor af intensiv
dyrkning med flere kryds og tvaers-systemer oven i hinanden kan i heldige
situationer pavises (fx Thrane 1982 fig. 4), men udgravningssituationen er i de
faerreste tilfaelde gunstigt for sadanne iagttagelser. Netop disse flergangspl0jninger
er vigtige indicier for opfattelsen af ardsporene som i f0rste raekke reguiaere
dyrkningsspor.

Ardfurerne giver i de faerreste tiifaelde andet og mere end en stump af en
dyrket mark uden spor af oprindeiige graenser. Det vil sige at systemerne ikke
hjelper til at fortselie noget om rnarkst0rrelser eller skelmarkeringer. I enkelte iidt
heldigere tilfaelde kan mindstemal for individuelle pl0jninger dog hentes. Der er
saiedes herhjemmefra exempler pa markdele pa minimalt 400 m (Aner &Kersten
1978, nr. 2238) og 1000 m2 (Kunwaid 1958). Fra Nord0sttyskiand findes markst0r-
relser pa 1575 og 1750m2 (Teitge: Reichmann 1982) fra Holland kendes markst0r-
relser mellem 2500 og 6400 m2 (Muller-Wille 1979, 226).

Fra Storbritannien naevnes broncealdermarksystemer daekkende arealer op til
300 ha (Coles 1982, 281) tildeis med inddelinger svarende til de senere sa velkendte
Celtic Fields (samme steds fig. 6. 8-9). Individuelle markst0rreiser kan fx iigge pa
1600 m2 (samme steds fig. 6.4, 6.9). Markst0rrelsen pa en af parcellerne fra
Gwithian i Cornwall ligger pa ca. 900 m2, her er for0vrigt konstateret ardfurer
over et areal pa 6600 m2 (Fowler 1981, 185f, 195f), Fowler (1981, 158) naevner
markst0rrelser mellem 0,2 og 0,6 ha, og han anf0rer gentagne tilfaelde pa 70 x 50

m.

Endnu er skeldiger eller andre afgraensninger ikke konstaterede i forbindelse
med ardforekomster fra broncealderen. Gr0fter og hegn kendes fra Storbritannien
og var ogsa at vente herhjemme, sa sandt som en kornmark forudsastter en form for
beskyttelse mod lidt for interesserede plantejaegere eller mod nedtrampende
fremmede.

Selv om der var fuldt styr pa tamdyrflokkene, ma der have vaeret nok af vilde
skadevoldere til, at en indhegning kunne betaie sig. Vi kender da ogsa reguiaere
flethegn fra Luseh0j, som ihvertfald viser kendskabet til den hegningsmade, som
senere skulle biive den almindeligste form for gserde (Thrane 1984). I England er
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Fig. 2. Exempel pa ardfuresystem under aeldre broncealderh0j (per. II), Melby
praestegardsjord, Nordsjaelland (Aner & Kersten 1973, no. 243 I).
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bade staevning og styning ogsa kendt i broncealderen, og det er naerliggende at tro,

at behovet for gaerdsel har vaeret en vigtig bestemmende faktor. Giemmes ma det

dog ikke, at vidjer var uundvaerlige til lerklinede vaegge, der ihvertfald pS 0erne
synes at have vaeret normen i broncealderen, og ogsa i tidiigste jernalder kendes

fletvaegge fra Vestjylland (Jensen 1970).

Fowler nasvner fra Overton Down et stolpegaerde, der kan have baret flyttelige

hurdler, sa husdyrene kunne slippes ind pH markerne efter h0st (1981, 160).

I 15 h0je har jeg gravet sa meget, at plovfurer burde vaere iagttaget, under de

9 var ardfurerne der ogsfi. Blandt de andre IS de to r0ser i Jyderup skov pa sa ringe

jord, at den naeppe nogensinde har vaeret dyrket, en tredie var af stenhardt ler, en

fjerde staerkt alomdannet.

Tiliaegges der denne lille personlige statistik bredere gyldighed - den daekker

bade Jylland og 0eme - skulle man forvente ardspor under mere end halvdelen af

h0jene. Det taler for ret udstrakte ageromrader, i modsaetning til de meget sma

arealer, som Viggo Nielsens sjaellandske unders0gelser kunne pavise som relikter.

Den tilsyneladende modsaetning kan skyldes, at der netop er tale om et

dyrkningssystem, der ikke efterlader sig synlige spor pa overfladen. Selvom

markerne i st0rrelse kan have mindet om "celtic fields" har de ikke ytret sig i

landskabet pa samme made, og genfindes derfor kun, nar de er beskyttede eller

klitter.

Det ville vaere spaendende at unders0ge pl0jeiagene ikke biot jordkemisk og

strukturelt, men ogsa for bakterier og mikrofauna og -flora for at se, om man ad

den vej kunne vinde opiysninger om, hvad jorden havde vaeret brugt til (Fowler

1981, 162). Jeg ved ikke, om det kan give noget, men forestiiler mig, at der under

heldige forhold matte vaere en del at hente. En umiddelbar hjaelp ville det vaere at
fa opiysninger om pr0vetagning og opbevaring, sa vi stakkels arkaeologer kan
komme ud over problemet med at finde frem til den rette kontakt i den korte tid,

selve udgravningen varer.

I 1800-tallet drejede det sig for arkaeologerne om at finde oldsager og heist

finde dem sammen med andre oldsager for at kronologi, samtidighed og udvikling

kunne beiyses. Sa drejedes interessen over til tingenes placering i anlaeggene for at

konstatere tingenes funktion og formal og over til selve anlaeggene, f0rst og
fremmest gravene. Efterhanden blev det sa ikke biot reguiaere konstruktioner, men

ogsa de blotte fyidskifter, der interesserede; stolpehulsfasen var begyndt. I
1980erne er arkaeologerne stadig naermest en slags mekanikere, nar de kun
beskasftiger sig med fyldskifternes form, men ikke med deres karakter og indhold.
Arkaeologerne skal ikke analysere jordlagene, men presse mere kontant pa for at fS
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lavet de anaiyser, der kan give kulturhistoriske opiysninger om jordlagene.
Peter Reynolds (1981, lolf; ogsa Fowler 1981, 212) har netop foresifiet, at

ardfurerne ikke stammer fra de bevarede ardtyper, men repraesenterer en kraftige-
re ard til jordbrydning, en ard som endnu ikke kendes fra jordfund, men som han vil

genkende pa en helleristning. Argumenterne er, at hver ardtype havde sit specielle
formal, krogarden laver sarilier, buearden i0sner og lufter jorden, mens den
ukendte ard rydder busk og skoviand og gammeit brakland. Der er det rigtige i
tanken, at forskellige ardtyper ikke beh0ver at vaere strikte kronoiogiske udvik-
lingstrin, men om man skal se oldtidslandbruget som sa speciaiiseret, at der var
flere typer ard i brug i samme landbrugsform, er vel vaerd at overveje en gang til.

Opiysninger om selve arden, om skaeret var spidst eller rundt, om den blev
hoidt skaevt under pl0jningen o.s.v., er sjaeldne. De fleste udgravere behandler vist
naermest ardfurerne som en extra byrde, og registreringen er langt fra ensartet (og
i mange tilfaelde ikke fyldestg0rende). Det skyldes nok tildeis, at der endnu er gjort
for lidt ud af ardsporene i litteraturen, og at man derfor som udgraver ikke rigtigt
ved, hvad man skal g0re for at skabe et optimalt kildemateriale.

Den rationelle og derfor for en nutidsdansker mest tiltalende forkiaring - vil
vaere, at jorden var udpint, noget som jo ogsa" er postuleret i flere tiifaide fra

gamle muldiag under h0je (Nielsen 1980). Her skal man dog betaenke, at de
analyserede eksernpler netop er muldiag uden ardspor.

Svend Nielsen (1980, 110) haevder at forhistorisk muld var dfiriig muid, d.v.s.
ringere end den dfirligste moderne muld. Hertil kan siges, at den forhistoriske muld
jo ikke har vaeret beriget sfi laenge som den moderne dyrkede jord. Ved at lade

overdrev indgfi i dyrknjngsrotationen skulle jordkvaliteten blive forringet (Nielsen
1980, 111). Det forekommer diskutabelt, hvor meget arden kan have medvirket til
forringelse af jorden ved fygning, idet den jo kun kan l0sne jorden ganske let. Den
ganske store variation i jordtyper med ardspor, d.v.s. gamle dyrkede jorder ma

betyde, at ikke alle forhistoriske muldiag kan have vaeret lige ringe i produktions-
maessig henseende.

At plovsporene under h0jene repraesenterer opgivne marker, anser jeg for
givet. Hvorfor markerne blev opgivet, er et andet problem, og hvorfor h0jene blev
lagt oven pa dem et tredie.

Marker kan vaere opgivet af andre grunde end udpining. F.eks. som led i en
rotation mellem marker og graesarealer eller som led i en bebyggelsesform, der

kaldes den vandrende landsby. Uden et meget n0je kendskab til et omrades
bebyggelsesudvikling vil det vaere umuligt at skelne mellem disse to muligheder.

Piaceringen af h0jene pa markerne, hvadenten de var 1 eller 30 fir gamle, kan
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vaere led i det samme mobile bebyggelsesm0nster, som er naevnt f0r, men kan ogsfi

skyldes en i og for sig stabil bebyggeise, hvor kravene til gravpiaceringen var
vigtigere end kravene til landbrugs0konomien. Heit individuelle faktorer kan have

vaeret afg0rende, og de kan naeppe rekonstrueres i dag.

Reynolds (1981, 95f) g0r opmaerksom pfi det andet problem, at der er en logisk
modsaetning mellem de fine plovsporssystemer og selve dyrkningsprocessen, der jo i
tidens i0b netop skulle udslette ardfurerne og male dem til en uskelnelig masse -

som det jo vitterligt ogsfi er tilfaeldet med de fleste begravede muldiag, hvor der

ikke er iagttaget ardfurer. Jeg har altid forestillet mig, at jorden l0snes sfi meget
under brugen, at arden ved samme tryk ikke nfir ned i samme dybde naeste gang.
Den mulighed, at man lod vaere at trykke arden sfi dybt ved de f0lgende pl0jninger i
et iaengere dyrkningsfori0b, foreligger jo ogsfi. Derfor skulle de dybeste lag
repraesentere faser i dyrkningen, genpi0jninger efter en brakperiode af mere end fx
en saesons varighed. Reynolds naevner, at Donneruplund-arden ikke nfiede dybere
end 15-20 cm. maksimalt 25 cm. Disse tal for jord under dyrkning kan sammenlig-

nes med de konstaterede muldlagstykkeiser, der ihvertfald herhjemme viser, at

arden nok kunne nfi i undergrunden.

Torsten Madsen (1982, 226) har netop foresifiet, at de bemaerkelsesvaerdigt

rene kornfund fra sten- og broncealder (J0rgensen 1977, Rowley-Conwy 1979)
betyder, at disse perioders marker ikke nfiede at blive sfi permanente, at ukrudtet
fik nogen betydning. Samtidig er han n0dt til at bringe ardsporene ind i det
foreslfiede svedjebrugssystem og overtager derfor Groenman van Wateringes (1979)
postuiat, at arden skulle fjerne underskovens plantevaeksts iette rodnet, efter at
traeerne var faeldet og buskene braendt. Dette forslag vil jeg gerne h0re botaniker-
nes reaktion pfi. Er en egeblandingsurskov sfi spredt bevokset og gfir r0dderne sfi
dybt, at man kan traekke en ard gennem rodnettet med en 0nskelig iethed? Jeg mfi
indr0mme, at jeg har svaert ved at sluge denne pfistand og fa den til at harmonere
med de paene, regelmaessige ardfuresystemer. Foruds33tningen for at arden kan have
en funktion, mfi vaere at den kan bruges med et rimeligt udbytte pfi marker af en
vis st0rreise, og jeg vil tvivie pfi, at denne forudsaetning var opfyidt ved et
svedjebrug, hvor man ikke nfir at komme af med traer0dderne i de ffi fir, marken kan

dyrkes.

Axel Steensberg (1982, 69) har gjort opmaerksom pfi, at ardsystemerne er mere

regelmaessige og sammenhaengende, end de ville vaere i en svedje med r0dder og
stubbe.

Peter Rowley-Conwy (1981, 94f) har gjort opmaerksom pfi, at husdyrene kan

have hjulpet betydeligt til med jordbehandiingen bfide ukrudtsbekaempelse, jordl0s-
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ning og g0dskning. Denne fordei kan naturligvis bedst udnyttes, hvis markerne

bruges sfi laenge, at vi vel kan kalde dem permanente (mere end 2-3 fir) og kunne
mfiske vaere en l0sning pfi det naevnte ukrudtsproblem, men - men sfi mfi der jo

findes en forklaring pfi det h0jere ukrudtsindhold i jernalderen. Kan den haenge

sammen med et faidende svinehold? Betyder dette at jernalderlandbruget var ude

af balance med husdyrbruget, mens sten- og broncealderlandbruget var i en bedre

balance?

I l0bet af sen-neoiitisk tid bliver h0stredskaberne faste typer, som bibeholdes i

mange generationer. Kornsegiene skifter ganske vist form med flintteknikkens

udvikling, men igennem yngre broncealder masseproduceredes kornsegiene fortsat,

tilsyneladende med bestemte produktionscentre pfi Stevns og formentlig flere andre

steder (Gregersen 1960). Medens flintseglene kan have indgfiet i et internt udveks-

lingssystem, synes bronceseglene at have vaeret led i et udviklingssystem, som

ihvertfald tiidels strakte sig tvaers over 0sters0en (Thrane 1975, 116f). De relativt

mange depotfund og de endnu flere gravfund med stumper af broncesegle viser

typens vide udbredelse, ikke blot geografisk, men formentlig ogsfi socialt. Desvaerre

afspejler fundene tilsyneladende ikke noget entydigt k0nsroilem0nster m.h.t. h0st-

arbejdet.

Agerbrugsprodukterne er endnu altfor iidet kendt, men med det stigende antal

bopladsgravninger b0r antailet af kornfund ogsfi stige. Jeg tror at der ligger et

potentielt meget vigtigt materiale i ierkliningens aftryk af taerskeaffald o.l., men
indtii videre forbliver det formentlig netop potentielt. Materialet er nok for lille til

at drage for bastante konklusioner, men man kunne dog stiile det sp0rgsmfil, om

den tilsyneladende 0gede forkaeriighed for byg i l0bet af yngre stenalder haenger

sammen med enkeltgravskuiturens forkaeriighed for de lette jorder (Thrane 1982,

21).

Der eksisterer et vaegtigt kildemateriale, der taler for en meget udbredt

kornavl i broncealderen, men der er endnu plads til meget afvigende tolkninger af

kornavlens betydning for broncealdersamfundets 0konomi. Med et foldudbytte pfi

tre (Nielsen 1980) og et svind pfi vel mindst en tredjedei har der ikke vaeret megen

l0nsomhed i korndyrkningen, medmindre agrene ogsfi kunne udnyttes pfi andre

mfider fx til afgraesning.

Jeg mener ikke, at vi er sfi langt, at vi kan kvantificere noget som heist m.h.t.

udbytte, rentabilitet o.s.v. Nok er der som sagt mange kilder, men registreringen er

for tilfaeidig, og for mange opiysninger gfir simpelthen tabt, fordi fx poilenpr0ver

ikke tages, eller hvis de tages, bliver de ikke analyseret. Andre anaiysemetoder,

som kunne bringe os videre, er endnu taget i anvendelse i alt for ringe grad. Der er
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behov for stribevis af unders0gelser af marksystemer fra forskellige jorder og fra

forskellige perioder med brug af mange analysemetoder og som led i sammenhaen-

gende unders0gelser af landskabers oldtidsbebyggeise, ikke blot broncealderens,

som dette indlaeg har drejet sig om. - Der traenges ogsfi til en serie langtidseksperi-

menter med brug af ard og med forskellige afgr0der til supplement af de

langtidsfors0g med normal dyrkning, som er foretaget i England (Rqwley-Conwy

1981, fig. 5-6 og side 163f) og Tyskland (Luning 1980).

Mulighederne for en vurdering af broncealderens landbrug er i dag Iangt bedre,

end da Gudmund Hatt i 1937 foretog den hidtil mest omfattende analyse af dansk

oldtidslandbrug. Kildematerialet er kraftigt for0get, og pfi visse punkter forbedret i

kraft af nye, navnlig naturvidenskabelige metoder, men kildematerialets bestand-

dele er de samme. Arkaeologerne har ikke kunnet f0lge med, og har ikke praesteret

nogen ny "Landbrug i Danmarks Oldtid", men man kan hfibe, at Landbohistorisk

Selskab til jubilaeumsfiret 1988 ikke glemmer oldtidslandbruget, sfi der rfides bod pfi

denne undladelse.
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INDSATS OG UDBYTTE. NOGLE TANKER OM DET NORDISKE SVEDJEBRUG.

af Svend Nielsen

Svedjebrug er en i tid og rum vidt udbredt form for agerbrug (Steensberg 1955,

Boserup 1979), der, ikke mindst pfi nordisk omrfide, synes at have spillet en

betydelig, ja i perioder afg0rende, rolle i samfunds0konomien. Derfor kunne der

vaere grund til at se naermere pfi nogle sider af svedjebrugets saerlige karakter og

kort resumere denne driftsform ud fra fors0gene i Draved skov (Steensberg 1979,

1980).

Udgangspunktet her er urskoven ved overgangen til subboreal tid, en skov, der

i Draved har bestfiet af eg, lind, birk og el med en underskov af hassel. Et omrfide i

denne skov blev ryddet med flint0kser (J0rgensen 1953), idet dog de tykkeste traeer

blot blev ringet; dette arbejde udf0rtes om efterfiret, hvorefter traeet lfi og t0rrede

vinteren over. Det f0lgende forfir blev traeet afbraendt, og der sfiedes korn i

omrfidet. De anvendte kornsorter var enkorn, emmer, dvaerghvede og byg, og der

blev ved h0stningen gjort fors0g med anvendelse af flintsegl.

H0studbyttet blev i alle de tre fir, hvor fors0gene stod pfi, en skuffelse, hvor

der ofte var tale om negative udbytter. Arsagerne hertil var flere: dels en mindre

gunstig jordbund, der var ret fugtig (omrfidet var f0rst og fremmest blevet valgt pfi

grund af Draved skovs lighed med en ur0rt urskov), dels dyreangreb og klimatiske

problemer. Nu er resultaterne fra Draved publiceret, og der er ingen grund til at

diskutere dem naermere her. Derimod er der grund til at se pfi den videre udvikling i

et sfidant stykke svedjeland. Efter et par ganges h0st vil jorden vaere udpint, og der

kan ikke laengere dyrkes korn, hvorfor omrfidet overlades til husdyrene.

Herefter sker der en kraftig fremgang for forskellige traeer og urter, som det

fremgfir bfide af fors0gene i Draved og en del pollendiagrammer (Iversen 1941,

1967, 415). Det er en bevoksning, der er gunstig for st0rre husdyr, idet der bliver

rigeligt med l0vfoder. Hvorledes udviklingen videre vil blive, afhaenger f0rst og

fremmest af, hvor hfirdt man udnytter et givet omrfide og pfi hvilken mfide

(Goransson 1982, 207).

De konsekvenser af svedjebrug, der her er skitseret, kan sammenlignes med,

hvad der i 0vrigt vides om svedjebrug. Ester Boserup (Boserup 1981, 23 Table 3,

7)opererer sfiledes med skovbrak, hvor skoven ffir tid tii at regenerere, hviiket vil

tage mindst en generation. Ffir skoven ikke Iqv at regenerere, men frekventeres

oftere, ffis - stadig i f0lge Ester Boserup - et landskab med en buskagtig

bevoksning, og denne driftsform kaldes buskbrak.



19

Pfi udsatte omrfider, d.v.s. hvor betingelserne for skov i forvejen ikke er de
bedste, kan forholdene aendres radikalt. Forf0lger vi her den boserup'ske tankegang
og kombinerer den med arkaeologiske og naturvidenskabelige unders0gelser, kan vi
skitsere et haendelsesforl0b, der f0rer til et naesten trael0st iandskab, f.eks. den

jyske hede. Seiv om dette omrfide ingenlunde har vaeret folketomt under forhisto

risk tid - det viser udbredelsen af fortidsminderne (Bekmose 1977, 48, fig 1) - mfi
det alligevel have vaeret et ganske tyndt befolket omrfide, hvad det ogsfi har vaeret
i nyere tid (Hansen 1970, 29ff). Alligevel har mennesket her i h0jeste grad vaeret i
stand til at saette sit praeg pfi naturen.

Det er begraenset, hvad man ud fra arkaeologiske kilder kan udlede om

agerbruget i disse hedeegne i sten- og bronzealderen. Selv om materialet er

beskedent, er det vaerd at g0re opmaerksom pfi, at Sarauw ved sin gennemgang af
kornaftryk i keramik tilh0rende strids0ksekuituren isaer havde eksempler fra

0stjylland (Hatt 1937, 38). At man ogsfi har dyrket korn laengere vestpfi, ved vi nu
pfi grund af Hans Rostholms unders0gelser (Rostholm 1982, 66), hvor der er

konstateret en del kornaftryk i keramik tilh0rende strids0ksekulturen. Derimod

turde det vaere tyivlsomt, om man har kunnet dyrke de helt dfirlige jorder af

jordbundstyperne 1 og 2. I magre hedeegne har korndyrkning kunne lade sig
praktisere i sten- og bronzealderen, hvis man har betjent sig af furebraending.
Denne dyrkningsform (Overgaard 1932, 44ff) foregfir pfi den mfide, at man

afbraender et mindre hedestykke og sfir i asken. Pfi denne mfide kan man dyrke korn

med et rimeligt udbytte et fir eller to. Herefter ffir omrfidet lov til at springe i
lyng> og det kan ikke dyrkes igen f0r efter flere generationers fori0b. Furebraending

er dokumenteret i nyere tids optegnelser, men kan udmaerket have vaeret praktise-

ret ogsfi i forhistorisk tid. I virkeligheden drejer det sig jo blot om en speciel form

for svedjebrug. - I det hele taget foreligger der et omfattende og varieret
materiale fra nyere tid om landbruget pfi heden (Hansen 1970), og dette burde i
h0jere grad udnyttes af arkaeologien.

Da nu svedjebruget antages at have spiilet en stor rolie i forhistorisk tid, ville

det vaere rart, om man ogsfi kunne dokumentere svedjebrug arkaeologisk, men

desvaerre har dette vist sig meget vanskeligt. Traekui traeffes ganske vist ofte i

h0jfyld og gamle overflader, men her mfi det vel antages, at det drejer sig om spor

efter almindelig bopladsaktivitet; svedjebrug burde vel efterlade mere markante

traekulspor. Her vil det vaere pfi sin plads at g0re opmaerksom pfi den mulighed, at
traekui ogsfi kan vaere spor efter skovbrande; det er dog ikke det store problem i

Sydskandinavien, idet l0vskove praktisk taget aldrig rammes af skovbrande, hvor-

imod skovbrande er hyppige i nfileskove, der er meget brandbare.
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I forbindelse med de mosegeologiske unders0gelser ved Sostelid fandtes der

sfiledes adskiilige traekullag, der af J. Troels-Smith (1953, 349ff) tolkes som spor

efter skovbrande i slutningen af boreal tid. Et 0vre traekullag i mosen h0rer

formodentiig til i folkevandringstid og kan skyldes rydning af skov ved hjeelp af ild

sfi meget mere, som traekulspor ogsfi fandtes i de fossiie marker (Hagen 1953, 98ff).

Egentlig ville man have ventet at finde talrige spor efter svedjebrug i gamle

overflader, men det synes at vaere noget yderst sjaeldent forekommende. Adskiilige

danske feltarkaeologer, som er blevet spurgt, oplyser, at sfidanne, mere omfattende

traekulforekomster, der kunne stamme fra svedjebrand, har de aldrig truffet. Hans

Rostholm har dog vaeret sfi venlig at oplyse, at i den gamle overflade under en h0j

fra bundgravstid ved Aulum var der et markant traekullag, der mfiske kunne stamme

fra svedjebrand.

I det hele taget kan der indhentes interessante opiysninger ved studiet af

gamle overflader (Nielsen 1980, 103ff, 1982, 23ff). Det er imidiertid klart, at

arkaeologien mfi have hjaelp fra naturvidenskabeligt hold, og her er Kristian

Dalsgaard og Per N0rnberg fra Laboratorium for fysisk Geografi ved Aarhus

Universitet i gang med at se pfi forskellige pedoiogiske forhold (Dalsgaard &

N0rnberg 1980, 135ff, 1982, 247ff). Det er vel ikke utaenkeligt, at de aendringer af

jordbundsforholdene, som har kunnet konstateres ved moderne svedjebrugseksperi-

menter, er sfi markante, at de ogsfi ville kunne registreres i en gammel overflade.

Det er ogsfi vaerd at pege pfi de vegetationshistoriske unders0gelser, som Bent

Odgaard fra Danmarks Geologiske Unders0gelser udf0rer pfi Skovbjerg Bakke0

(Odgaard 1981, 8ff). Pollenpraeparaterne herfra indeholder meget traekulst0v. Man

har fibenbart afbraendt hede for at skaffe ung lyng til husdyrene i yngre stenalder,

herunder vinterfoder.

Et egentiigt svedjebrug vil det vaere vanskeiigt at pfivise arkaeologisk i

Sydskandinavien ud fra vor nuvasrende viden, og det gaelder bfide for sten, bronze-

og jernaider. I sidstnaevnte periode har der mfiske vaeret svedjebrug som et

supplement til afgr0derne pfi de mere permanente marker; i Jylland har man dog

hovedsagelig betjent sig af andre former for landbrugsvirksomhed, nemiig indmark

-udmark systemet (Nielsen 1981, 5ff). Ideen bag dette system, der er vidt udbredt i

tid og rum (Christiansen 1978, Iff), er f0rst og fremmest, at man ved iandsbyen har

smfi kornmarker, der dyrkes relativt intensivt med korn, mens udmarken primaert

anvendes til graesning for isaer k0erne, der er dr0vtyggere. Disse k0er gfir om dagen

i udmarken elier pfi overdrevet, om man vil, og graesser. Om aftenen drives de til

Iandsbyen, hvor de i i0bet af natten afieverer den fortaerede plantemaengde i form

af g0dning. Herfra kan g0dningen ved en ret beskeden arbejdsindsats bringes til
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indmarken og tjene som g0dning pfi kornmarkerne. Ved dyrenes hjaeip transporteres

der altsfi til stadighed naeringsstoffer fra udmarken til indmarken, der herigennem
ikke er sfi udsat for at blive udpint. Det er en form for landbrug, der i al fald, nfir
det gaelder arbejdet med husdyrene, kan klares med en moderat arbejdsindsats og
skabe en midlertidig 0kologisk balance. Den opfattelse af forholdene omkring en
jysk jernalderiandsby, som her er skitseret, kan underst0ttes af den pollenanaiyti-

ske unders0gelse ved Vorbasse (Christensen 1981, 102ff).

Mfiske er man faret med lempe over for skoven i l0bet af jernalderen, nfir det

gjaldt svedjebrug. Der var brug for betydelige maengder af gavntrae til mange
formal, og der skulle bruges traekui til jernproduktion. Desuden drejede det sig i
Danmark om isaer ege- og b0geskove, hvor svinene kunne gfi pfi olden; at braende en

sfidan skov af var naeppe laengere hensigtsmaessigt. Der findes da ogsfi i de svenske
landskabslove fra tidlig middelalder bestemmelser om b0der, hvis den oldenbaeren-

de eg beskadiges af iid under svedjebrand (Kardell & al. 1980, lOf).

Gfir man til middelalderens Danmark er der visse opiysninger om svedjebrug
(Steensberg 1972, 498-99), og det samme gaelder for nyere tid, men svedjebruget
havde siet ikke det omfang, som laengere nordpfi. Endelig kan der peges pfi visse

stednavne, som man har ment at kunne saette i forbindeise med svedjebrug (Hald

1966, 24ff), og sfidanne, hvori indgfir ord som "brand" og "sveden", kendes fra bfide
Danmark, Norge, Danelagen og pfi Island.

Uden at korn me ind pfi det omfattende materiale, der findes om svedjebrug i
Finland og Sverige, er der dog nogle nye svenske unders0gelser, der er vaerd at se

nasrmere pfi, da de pfi forskeliig mfide supplerer vor eksisterende viden. Det drejer

sig om unders0gelse af fossile kulturiandskaber i Smfiland (Klang 1979-80, 32ff);

her iidt uden for Vaxjo, i Savsjo og Granhult, er der unders0gt gamle marksystemer

og gamle overflader. Adskiilige seder af C-14 dateringer af traekuisiag og
traekui skoncentrationer i disse gamle overflader tyder pfi, at der er foregfiet et
omfattende svedjebrug, eller eventuelt rydning af skov ved hjaeip af ild. Bortset fra

enkelte isolerede dateringer fra sten- og bronzealder daekker kulstof-I4 daterin-

gerne store dele af jernalderen og raekker iangt ind i middeialderen.

I det heie taget er Smfiland det kiassiske omrfide i Sverige, nfir det gaelder

svedjebrug, og i et nyt arbejde har Lars J. Larsson (1979-80, 65ff) taget emnet op.

Det omrfide, som* behandles, iigger i den sydligste del af det fennoskandiske
nfileskovsbaelte. Af l0vtraeer findes Iidt birk og eg, men ved bebyggelserne, hvor der

er mere fibne omrfider, traeffes asp, hassel og ask f.eks., og sfidanne omrfider

minder om l0vengen.

Svedjebruget i dette smfilandske landskab foregik stort set, som det kendes
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andre steder fra: efter afbraending og en n0dt0rftig rydning, hvor sten og stubbe

lodes tilbage, blev der sfiet. Isaer dyrkede man rug, der ofte gav 10 foid eller mere,

og i den forbindelse er det vaerd at notere sig, at de permanente marker pfi samme

tid kun gav 3-4 fold. Mens de skriftlige kilder om svedjebruget i middelalderen

(Larsson 1975, 86) er meget sparsomme, findes der mange opiysninger fra nyere tid

(Larsson 1979-80). Udover rug dyrkede man ogsfi kartofier og roer, og desuden

havde det ogsfi stor betydning, at svedjearealerne siden kunne bruges til graesning

for kreaturerne.

Fra midten af 1800-taiiet mindskedes svedjebruget i Smfiland - i takt med, at

t0mmer steg i pris og kunne transporteres bort ad de nyanlagte jernbaner. Til

gengaeld faldt da ogsfi produktionen af kartofier, roer og rug, der isaer var blevet

dyrket i svedjerne, og det er blevet haevdet, at der ligefrem blev mangel pfi

f0devarer, og at dette var en vaesentiig firsag tii de store udvandringer fra

"Mobergs Smfiland" i anden haivdel af 1800-tallet til isaer Nordamerika. Om nogle

af disse emigranter vides det, at de fors0gte sig med svedjebrug ogsfi i deres nye

faedreland (Michigan).

Endnu i tiden omkring f0rste verdenskrig foregik der svedjebrug i Smfiland,

omend i ringe omfang; det seneste registrerede eksempel pfi svedjebrug i Smfiland

er sfi sent som fra 1937. Da var man forlaengst oph0rt med denne dyrkningsform

andre steder, ikke mindst i bjergvaerksdistrikterne, hvor man pfi et tidligt tidspunkt

sfi skaevt til svedjebruget, der jo destruerede det braendsel, der var grundlaget for

hjergvaerkemes virksomhed.

Endnu i dag kan man iagttage arkaiske traek i det smfilandske landskab. Smfi,

nu opgivne marker med rydningsr0ser, hvor skoven er pfi fremmarch, men sp0rgs-

mfilet om sfidanne markers alder vil oftest vaere et fibent sp0rgsmfil, som kun

arkasologien kan besvare.

I omrfidet har arden vaeret i brug frem til vor tid, og kan endnu ses bevaret pfi

gfirdene. Oftest er den af birk, forsynet med et jernskasr. Som traekkraft anvendtes

heste, k0er eller endog tyrekalve. Arden er relativ let at man0vrere, hviiket ogsfi

er n0dvendigt pfi smfilandske marker, hvor der skulle pl0jes uden om mange

forhindringer, isaer sten. Det er sandsynligt, at denne ardtype kan raekke tilbage til

jernalderen - det er altsfi ikke blot et sp0rgsmfil om hjulplov eller ej, nfir m,an

traeffer fossile pl0jespor, der er bredere end dem, som en almindeiig ard ville

efterlade (Jensen 1982, 225). I Smfiland brugtes arden dog ikke pfi svedjelandet,

hvor man i stedet betjente sig af en jordhakke og en kratta, d.v.s. en slags rive af

tras.

Arden h0rer ikke sammen med svedjebrug, hviiket er en generel iagttagelse
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(Boserup 1979, 26), og denne konstatering f0rer med sig, at man f.eks. i Sydskandi-

navien fra yngre stenalders begyndelse og frem til den periode, hvortil de aeldste

ardspor h0rer, mfi have haft et tidsrum pfi adskiilige firhundreder, hvor man

anvendte jordhakke, evt. ogsfi gravestok, redskaber, som vi aldrig har fundet. Det

er dog vaerd at g0re opmaerksom pfi, at strids0kser og forskellige skolaest0kser

dukker op her omkring overgangen til yngre stenalder og i dennes begyndelse, og at

disse 0ksetyper i virkeligheden kan vaere symboier pfi jordhakken. - Det aeldste

billede, som overhovedet kendes af en aegyptisk faraoh, viser ham med en jordhakke

i hfinden, og her er den symbolske karakter helt kiar (Miiller-Karpe 1968, Tafel
27.2).

Men lad mig vende tilbage til nogle praktiske fors0g med svedjebrug, som er

blevet gennemf0rt i Sverige i 1970'erne, dels i Daiarna, dels i Smfiland. Fors0gene

er beskrevet i en bog af Kardeli, Dehlen og Andersson (1980). Som i Draved var

fors0gene ofte misiykkedes, hvis man ser pfi de opnfiede udbytter; kun i ffi tilfaelde

blev det til en rimelig afkastning. De dfirlige resultater blev isaer tilskrevet

mangiende erfaring med arbejdsmetoderne og anvendelse af moderne sorter, der

formodentiig naeppe er veiegnede til svedjebrug. Ogsfi sneskimmel og dyreangreb -

dog i begraenset omfang - var med til at decimere udbyttet. I visse begraensede

omrfider nfiede man dog op pfi et udbytte pfi 11 gange sfi mange kartofier, som man

havde iagt, og for rug nfiedes 8 fold.

I forbindelse med projektet blev der foretaget forskellige jordbundsanalyser.

Isaer bemaerkedes det, at pH-vaerdien steg staerkt i forbindelse med svedjebraendin-

gen, og at der i det hele taget registreredes adskiilige sendringer i jordbundens

kemi. Egentlig burde sfidanne svedjefors0g gentages, bfide i Danmark og Sverige, sfi

det blev muligt at rette begfiede fejl og skaffe en for0get viden.

Fra den nye svenske pubiikation stammer nogle interessante beregninger over

det historisk kendte svedjebrugs energiforbrug, der kan vises at vasre meget lavt i

forhold til energiudbyttet. Af beregningerne, der er angivet i millioner watt-timer,

fremgfir det, at energiudbyttet er 5,88 gange st0rre end energiforbruget. Helt

anderledes stfir det til med det moderne, mekaniserede landbrug, der er meget

energikraevende. Her ffir man kun 2,15 gange sfi meget energi ud, som man iagde i

arbejdet (Kardeli & ai. 1980, Tabei 9).

Denne erkendelse, at svedjebrug er iidet energi- eller arbejdskraevende om

man vil - og alligevel giver et h0jt udbytte, hvis man sammenligner med mere

avancerede agerbrugsformer, er en meget vigtig erkendelse. Man kan herefter, som

Ester Boserup g0r det (1981, 44ff), gfi ud fra, at svedjebrug altid vil vaere den

foretrukne form for agerbrug i tyndt befolkede omrfider, hvor der simpelthen ikke
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er den forn0dne arbejdskraft til stede, der kunne muligg0re en anden og mere

effektiv agerbrugsstrategi.

Disse ting vil ogsfi fremgfi af en af tabellerne i Ester Boserups bog, hvor hun
for jaegere/samlere, hyrdekulturer og samfund, der praktiserer skovsvedje, regner
med en befolkningsmaengde pfi h0jst 4 personer pr. km . Af samme tabel fremgfir
det i 0vrigt, at der er en klar korrelation mellem en given landbrugsstrategi og
bef olkningsst0rrelsen: jo mere arbejdskraevende og avancerede metoder man anven-
der, jo flere mennesker kraeves der til at udf0re de forskellige arbejdsprocesser.

Ved skovsvedje er der ganske ffi processer: faeldning, afbraending, sfining, h0st,
transport og taerskning. Ser man derimod pfi hydraulisk landbrug med h0st to gange
om firet, er der op imod 25, i 0vrigt vidt forskellige arbejdsopgaver, heriblandt
pl0jning, pasning af traekdyr, vanding, vedligeholdelse af kanaler o.s.v., o.s.v.

- Jeg har med disse bemaerkninger hfibet, at man vil interessere sig naermere
for svedjebruget: pr0ve at unders0ge, om det kan erkendes arkaeologisk, eller om
det kan spores pedologisk. Mfiske kunne det f0re til nye frugtbare overvejelser af
demografisk og 0konomisk art (Jensen 1982, 79ff). Under alle omstaendigheder
synes svedjebruget i perioder at have haft sfi stor betydning og sat sig sfi afg0rende
spor i naturen, at man alene af den grund burde interessere sig for dette emne.
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VOLDTOFTEBOPLATSEN I POLLENANALYTISK BELYSNING

PRELIMINARA SYNPUNKTER

av Lars-Konig Konigsson

Inte lfingt frfin Voldtofteboplatsen ligger en liten myr som annu inte har tagits i

bruk for jordbruksdrift. Den intar en hfilighet i markytan som antagligen ursprungli-

gen har smaltande dodis innesluten i moranjord som sitt upphov. Det lilla

myrbackenet mater idag bara nfigra tiotal meter i diameter, men har antagligen

varit nfigot vidare i aldre tid. Djupet Mr ansenligt, mer an 3 meter.

Faltundersokningen i Mosebo, dar myren ligger, genomfordes under tvfi dagar

av mig, och provtagningen skedde med sk ryssborr. De ka'rnor som tas upp har

halvmfinformad genomskarning, och de lades pfi masoniteskivor insvepta i plastfilm

och med ytterligare tacklager av aluminiumfolie. De lagrades sedan i kylrum fram

till dess att uttagningen av sjalva proverna kunde ske.

Analysarbetet har utforts av fru Birgit Burman vid Kvartarekologiska labora-

toriet vid avdeiningen for Kvartargeologi vid Uppsala universitet. (1) Det har

utforts pfi sfi vis att forst ett glest urval av proverna (som tagits var annan

centimeter genom hela karnan) har analyserats sfi att sedimentationens huvuddrag,

tidsmassigt, kunde ses. Daref ter har tatare analyser genomforts, och inom ett stort

avsnitt av karnan har varje insamlat prov analyserats. Det galler de avsnitt som i

den preiiminara dateringsdiskussionen bedomdes ha intresse for de arkeologiska

frfigestallningarna. Vid mikroskoperingen har efterstravats att bestamma 1000

tradpollen per analys, vilket inte har lyckats i alia prov. Sarskilt i karnans oversta

del var pollenmangden mycket liten, och fastan allt material som insamlats blev

utnyttjat nfiddes inte den avsedda mangden.

Diagram met har delvis konstruerats i enlighet med de principer som jag

tillampade i mina undersokningar pfi Oland, namiigen med en ekologisk uppdelning

av ortpoUenmaterialet avseende fuktighetskrav, och en uppdelning av pollenkornen

efter deras hemerofila (kulturgynnade), synantropa (kulturberoende) och odlade

karaktar. Indelningen bygger pfi upplysningar och skattningar som Rickard Sterner

gjorde just pfi Oland dfi han beskrev dess flora och ar naturligtvis ett grovt redskap,

men det visade sig i varje fall ha mojligheter att ge anvisningar pfi de kulturhistori-

ska forhfillandena dfi det tillampades pfi pollenmaterialen frfin Stora Alvaret.

Jag har ocksfi infort ett index for forhfillandet mellan fikermark och betesmark

som utarbetats av Elsbeth Lange i Berlin, ett index som blivit hfirt kritiserat och

mycket diskuterat, men som jag menar kan ge vissa anvisningar pfi i vilken riktning
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man skall Ifita de fortsatta undersokningarna lopa.

I det foljande skall jag endast mycket kort forsoka skildra huvuddragen i
kulturlandskapets utveckling. Jag vill betona att resultaten ar mycket preliminara,

och jag vill fiterkomma med en mera intrangande diskussion den dag som ocksfi

pollenanalyserna frfin en myrrnark i Fredriksgave foreligger. Det finns ocksfi en

betydande osakerhet i dateringen av handelseforloppen; karnan ar kalkhaltig och

nfigra C-dateringar har vi inte givit oss in pfi av den anledningen.

Almens nedgfing forlaggs 3000 f.K. Nfigra indikationer pfi kulturinbrott redan

fore den perioden finns det: Dels finns det en liten okning av ortpollenmangderna

redan dessforinnan (som emellertid sedan gfir tillbaka), dels finns det lancettgrod-
blad (Plantago lanceolata) och korn (Hordeum) i anslutning till denna lilla tillfalliga
okning. Det skulle kunna rora sig om ett odlingsforsok redan under sen atlantisk tid,

sfiledes, men tendensen ar svag och foreteelseen skall snarast uppfattas som en

arbetshypotes for en ny studie nfigon gfing i framtiden. Pollenfynden ar emellertid

dar, och nfigonting betyder i alia fall dessa fynd.

Med almens nedgfing intrader ett kulturlandskap som sedan fortsatte att kunna

studeras genom hela pollendiagrammet. Det ffir en standigt mera okande betydelse,

och intensiteten i utnyttjandet av naturen, omskapandet av den for manniskornas

utkomst, okar standigt a'ven om nfigra stagnerande perioder kan anas. Under vad

som jag uppfattar som yngre stenfilder och genom hela bronsfildern ar trenden i

huvudsak okande. Det finns emellertid ett par perioder med sarskilt stark

utnyttjandegrad: en i sen stenfilder och en i sen bronsfilder. Om man ffir tro kurvan

med Langes index ar stenfilderns kulturlandskap odlarens, den tidiga bronsfilderns

kreaturssko'tarens medan den sena bronsfildern fiter praglades av en okande odling.
Egentligen ar emellertid materialet till forfogande for Langes index mycket litet

under stenfildern och det ar rimligt att fasta an storre tvivel mot slutsatser frfin

den perioden an for de senare.

Under jarnfilderns forsta delar stagnerar kulturlandskapet enligt min prelimi

nara tolkning; det minskar inte men det okar heller inte i betydelse. Forst efter

folkvandringstid blir okningen pfitagligare och under vikingatid blir okningen

verkligt stark. Under hela tiden fram till vendeltid-tidig vikingatid, om min

tidsfastning stfir sig, dominerar kreaturshfillningen medan fikerbruket tar over

darefter och sadesodlingen blir den viktigaste delen av den agrara verksamheten.

En tendens till minskande utnyttjandegrad finns i vad som kan vara 500-taIet, men

tendensen ar mindre uttalad an vad den visat sig vara pfi Ostersjo-oarna. Bland

sadeslagen dominerar kornet (Hordeum) medan rfigen (Secale) har mycket mindre
betydelse pfi Sydfyn an langre osterut.
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Inorrt denna grova teckning av kulturlandskapets utveckling finns det variatio-

ner, en del sfi starka och sfi uthfilliga att man kan misstanka att de motsvarar

regionala forandringar och inte tilifalliga svangningar i ett enstaka diagram.
Diagrammet frfin Fredriksgave kommer att visa hur generella dessa variationer ar.

Dessutom vantas Fredriksgave ge ytterligare synpunkter pfi om den forslagsvisa

datering av de beskrivna utvecklingsdragen som nu gjorts ar rimlig.

NOTE

1. Arbejdet er udf0rt med st0tte fra statens humanistiske forskningsrfid -

bevilling nr. 15 - 3555 og indgfir i den ligeledes af det humanistiske

forskningsrfid st0ttede Sydvestfynsunders0gelse.
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BENT ODGAARD* JORDBUNDSPROFILER OG HEDEDANNELSE I JYLLAND

En begravet jordbund under en enkeltgravsh0j ved Skarrild var pollenanalyseret.
Nogle almindelige forhold vedr. bevaringsforhold for pollen i podsoljorde og morlag

skildredes. Profilet viste skovrydning med lancetbladet vejbred efterfulgt af

lynghede, som anses for vedligeholdt til vintergrassning for tragtbaegerkulturen,
som har efterladt en boplads 500 m fra h0jen.

Foredraget vil senere biive publiceret i Danmarks geologiske Unders0gelses
Arbog.

BENT AABY, NYE RESULTATER FRA DRAVED OG HOLMEGARD MOSER

Fortsasttelsen af Iversens arbejde i Draved skov vedr0rende den naturlige skov,
menneskets pfivirkning og jordbundsudviklingen blev refereret. L0vfodring ved
beskaering af trasstammer var pfivist for yngre broncealder. 1200 f.Kr.f. konstatere-

des b0getilvaekst, men i begyndelsen af jernalderen faeldedes skov. I slutningen af
jernalderen opgaves agrene i Draved. De smfi vandhuller i skoven viste, hvor store
lokale udsving man mfi regne med.

Unders0gelsen i Holmegfird publiceres i Journal of Danish Archaeology 2, se

ogsfi Danmarks geologiske unders0gelse II raekke nr. 114, 1983.
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LUFTARK/EOLOGI: HVILKE OPLYSNINGER GIVER SOIL MARKS ?

af P. Harder S0rensen

Dette indlasg beskaeftiger sig med de soil marks (jordfarvespor), der er synlige pfi

luftfotografier og som kan registreres i den vegetationsl0se jordoverflade, hvor

oldtidsagrenes skelvolde (digevoldinger) til vidt forskellig tid er blevet pl0jet over

og jaevnet. (1)

Betragter man luftfotografiet som et kort giver skelvoldenes soil marks

opiysninger om oldtidsagrenes beliggenhed og udstraekning med samme n0jagtighed

som de registreringer Gudmund Hatt har udf0rt efter de intakte voldsystemer,

(Hatt 1949).

Det er sfi sp0rgsmfilet om de samme soil marks kan indeholde andre opiys

ninger end de der knytter sig til registrering af beliggenhed og udstraekning. Efter

flere firs beskasftigelse med luftfotografier, herunder en tydning af en luftfotodaek-

ning af hele Jylland (Basic Cover 1954) og hvor antallet af soil marks efter

oldtidsagerkomplekser l0ber op i adskiilige hundrede, kan det med sikkerhed siges,

at der ved en naertydning af sporene, dvs ved hjaeip af luftfotografierne alene,

virkelig vil vaere bfide interessante og vaerdifulde opiysninger at hente. Opiysninger

som mfiske kan bekraefte eller afkraefte tidligere antagelser og som mfiske kan

inspirere til nye slutninger og dermed for0ge vor viden om det helt centrale

sp0rgsmfil om skelvoldenes tilblivelse og funktion.

Den mest interessante og mfiske vigtigste iagttagelse ved naertydningen viser

sig for mig at vaere den ensartethed der praeger skelvoldenes soil marks, sfivel deres

bredde som den grfitone de fremtraeder med i forhold til agrene de omgiver.

Ensartetheden er fundet pfifaldende ikke blot inden for det enkelte agerkompleks,

men desuden fra kompleks til kompleks. Hvad der kan g0re dette faenomen endnu

mere spaendende er, at en tilsvarende ensartethed synes at kunne pfivises med de

fund af tilsvarende soil marks der er gjort i Holland, (Brongers 1976).

Det kan vel betragtes som en naturlig og almindelig praksis, at man har

indhegnet jordstykker der har vaeret afsat til mere eller mindre vedvarende

dyrkning. Forholdet kan vaere bestemt af nogle eller alle af de nedenfor anf0rte

behov:

positive - beskyttelse mod graessede dyr, tamme sfivel som vilde,

- simpel afmaerkning af den praesterede arbejdsindsats, dvs det

ryddede omrfide,

- markering af et ejerforhold,
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- adskilllelse af forskellige afgr0der eller graesningsomrfider,

- beskyttelse mod sandflUgt og jordfygning,

- faerdsel mellem agrene,

negative: - naermeste areal til henkastning af st0rre sten, r0dder og trae-

strubbe med mindst muligt arbejde og transport, jf. her ager-

komplekser pfi Bornholm.

De soil marks vi her er interesseret i, pfi grund af den iagttagne ensartethed,

h0rer nok til blandt de senest anlagte skelvolde (type Bog C, jf. S0rensen 1982), og
som har skullet daekke samtlige oven for naevnte behov. Det ensartede praeg kan
ikke vaere tilfaeldigt over sfi mange agre og agerkomplekser, og vi kan forestille os,
at denne tilsyneladende systematiske arbejdsindsats pfi skelvolden har vaeret

baseret pfi samme type redskaber og de samme velafpr0vede arbejdsmetoder og
principper, hvorved sfivel de intakte skelvolde (Hatt 1949) som de overpl0jede nu
kan fremstfi med sfi ensartede bredder. Den ensartede grfitone som skelvoldenes

soil marks fremtraeder med er bestemt af reflektionen fra et tilnaermelsesvis

ensartet jordmateriale (tekstur, struktur, engenfarve og humusindhold). Med de
samme redskaber har man tilsyneladende arbejdet efter de samme arbejdsmetoder

og principper og i ensartede lag i jordbundsprofilet.

Med de-oven for naevnte forudsaetninger og forestillinger vil vi nu pr0ve at

opstille en udviklingsmodel for en skelvold med gradvis udbygning til et "modent"
profii, og som vi bagefter vil udpl0je og jaevne til et soil mark fremkommer.

Udviklingsmodellen vil i stor udstraekning vaere baseret pfi opiysninger og resultater
kendt fra afhandlinger og unders0gelser af bl.a. (Hatt 1949), (Viggo Nielsen 1970 og
1970a), (Brongers 1976) og (Groenman-van Waateringe 1979).

Ud fra udviklingsmodellens forenklede men formentlig realistiske resultater vil

vi drage sammenligninger med naertydningen af luftfotografiernes soil marks, alt
med en vis forventning om, at nogle spekulationer og teorier mfiske kan berigtiges,

subsidiaert at der muligvis kan tilvejebringes fornuftige argumenter for, at de
erkendte problemer naermere og mere professionelt kan unders0ges, herunder f.eks.
jordbunds-og pollenanalyser.

Udviklingsmodel

Jordbunden forudsaettes at have vaeret under dyrkning tidligere, (jf. Brongers 1976,
112) 01 og 02 horisonterne udg0r tilsammen et 5-S cm tykt lag og baerer en blandet
graes-og urtevegetation med spredte buske og traeer. Disse ryddes undtagen hvor de

kan falde sammen med skelvoldenes midteclinie. Al horisonten er et 10-15 cm tykt
grfiligt, sandmuldet lag der hviier pfi en undergrund af lyst, strukturl0st sand og
grus.



Fig. 1. Skematisk fremstiiling
med afmaerkningssten, rundpi0j-
ning og krydspl0jning.

Skelvoldmidten er angivet
med stiplet linie og det beskyg-
gede areal viser skelvoldens faer-
dige udstraekning med antydning
af sammenhaeng med naboagre-
nes skelvolde.

Pl0jningen foregfir med ard og udf0res som krydspl0jning, (Hansen 1969).
St0rre jordklumper efter pl0jningen udjaevnes med hakke og udslaebning af over-
fladelagenes graesflager foregfir med jordrive eller hakke, fra agerens midte ud til
siderne og enderne.

Afsaetningen af ageren foretages med sten som anbringes i de 4hj0rner efter
et bestemt traditionelt mfil (Eir 1982).

Rundpl0jningen udf0res, se fig. "1, enten af rituelle grunde eller for straks at
tilvejebringe materiale til afmaerkning af agerbegraensningen. De oprispede (flaense-
de) graesf lager fra 01 og 02 horisonten (vegetation med rodnet og Iidt vedhaengende
jord) laegges ind mellem afmaerkningsstenene og begyndelsen til skelvolden er
hermed gjort.

Krvdspl0iningen udf0res som vist pfi fig. 1 vinkelret pfi agerens sider, igen
laegges det oprispede materiale ind langs agerbegraensningen. Med en tykkelse pfi
ca. 5cm for hele den pl0jede overflade vil der blive oprispet materiale nok til, at
der ind til skelvoldens midterlinie kan oplaegge et trekantprofil med en grundlinie
pfi ca. 2mog en h0jde pfi ca 0,3 m, se fig. 2.

32
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Fig. 2. Skematisk prof il af ager og skelvold.
1. Undergrund med ardspor,
2. Al horisont,
3. Intakt 01 og 02 horisont med et udslaebt lag fra ageroverf laden.

Andet materiale fra ageren, f ,eks, st0rre r0dder, traestrubbe og sten henkastes

ogsfi pfi den pfibegyndte void, men karaktereri af voldfylden vil overvejende vaere
bestemt og domineret af det hurtigt mineraliserende organiske materiale og den
vedhaengende jord.

Det n0dvendige hegn i skelvoldmidten kan tilvejebringes, dels som et levende

hegn ved udplantning mellem de traeer og buske der er efterladt ved rydningen, dels
som et kunstigt hegn med nedrammede pasle og grenfletning, jf. (Groenman-van
Waateringe 1979, 81.)

Plov med okseforspand begraenses nu i sine bevaegelser under fortsat krydspl0j-

ning. Skelvoldbredden indtii hegnet besternmes af plovspandets samlede laengde pfi
2-3 m, og det bliver den vendeplads (for pl0jning) som er til rfidighed, se fig. 3.

Fortsat pl0jning og harvning (udrivning), sfivel under dyrkning af afgr0der som

ved markens hvile i brak, og mfiske i mindre grad suppleret med sand og jord fra

eventuelle fygninger, vil tilf0re skelvolden mere materiale. Dette i forbindelse med

forp!0jningens fikserede bredde vil medf0re en tildaekning af rundp!0jningens
ardspor. Endvidere vil agerens jordoverflade fa et mindre fald fra skelvoldene og
ind mod midten, jf. (Viggo Nielsen 1970, 152). Se ogsfi fig. 3.

Det endelige skelvoldsprofil er nu nfiet med en samlet bredde pfi 5-7 m (dvs 2x

forpl0jningens bredde) og en h0jde i skelvoldmidten pfi 0,3-0,5m (de samlede mfil

baserer sig naturligvis pfi, at en lignende materialetransport finder sted fra

naboagrene). Ploven med forspand kan vende uhindret og ploven skal ikke l0ftes for
h0jt under vendingen.

Skelvoldspofilet vil blive meget bevidst vedligeholdt, dels af de grunde der er

naevnt foran, dels for at sikre, at det st0rst mulige agerareal er til rfidighed for
dyrkningen. Eventuelle pfifygninger af sand og jord vil blive fjernet fra voldkanter

og hj0rner, mens den mindre maengde graesflager m.v. som harves eller rives ud

efter pl0jning vil blive braendt og spredt over ageren som g0dning, jf. (Hansen 1969,
24).
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Fig. 3. Skematisk profil af ager skelvold.
1. Undergrund med ardspor.
2. Al horisont.
3a. Tidligere 01 og 02 horisont, se fig. 2.
3b. og 3c, er 0.1 og 02 materiale lagt

pfi skelvolden efter successive pl0jninger.

Fra opdyrkningens begyndelse vil skelvolden vsere udsat for vejrligets pfivirk-
ninger med nedb0r, nedsivning og en vis materialetransport som f0lge af overflade-
vandets afstr0mning. Ivoldmassen kan der endvidere forventes en livlig aktivitet af
regnorme og andre jordrodende dyr.

Agrene opgives pfi et vist tidspunkt, arsagerne er uden betydning i denne
saerlige problemstilling. Nfir agerkomplekset forlades, vil vejrlig og jordrodende dyr
fortsaette pfivirkningen, der yderligere kan accentueres ved overgang til andre
agersystemer med andre jordbearbejdningsmetoder, eller ved at omrfidet overgives
til skov og hede. Hvis skelvoldene i det forladte agerkompleks forbliver intakt til
op imod voregen tid, jf. tidspunkterne for f.eks. Hatts rekognosceringer og
unders0gelser (Hatt t949), og vi f0rst da foretager en overp!0jning og udjaevning, vil
vi kun kunne konstatere aendringer i voldmassen som f0lge af udludning og
udfaeidning i podsolprofilet, se fig. 4. Bortset fra en vis for0gelse af finsandsfrak-
tionen i teksturen, som f0lge af regnormenes virksomhed, vil jordmaterialets
mekaniske sammensaetning svare nogenlunde til den vi nfiede frem til i det endelige
skelvoldprofil. Da udgangsmaterialet i skelvoldene, fra ager til ager og fra
kompleks til kompleks overalt kommer fra 01 og 02 horisonterne, vil vi over st0rre
omrfider hvor skelvoldene udjaevnes finde de ovenfor antydede homogene jordfor-
hold. Og de soil marks der sfiledes dannes gennem kontrasten til lysreflektionen fra
agrenes jordoverflade, vil med undtagelse af nuancer fremtraede sfi ensartede, som
det menneskelige 0je under tydningen er i stand til at registrere.
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Fase 1

Fig. 4. Skematisk fremstilling af en skelvold med blegsandlag, muldkerne og
undergrundsokkel, samt af tre faser ved udjaevningen, der enten kan vaere
gennemf0rt ved pl0jning og harvning alene, eller ved st0rre voldh0jde ogsfi ved
hjaeip af hfindredskaber.
Fase 1: Udjaevningen foregfir endnu i blegsandet og det tilvejbragte soil mark vil
vaere lyst.
Fase 2: Det m0rke sandmuld i kernen vil dominere sporet, der nu vil fremtraede
m0rkt i forhold til omgivelserne.
Fase 3: Plov og harve er nu nfiet ned i undergrundsoklen og vi ffir et lyst spor i
langt de fleste tilfaelde. Kun pfi tidligere brunjordsomrfider vil sporet fremtraede
meget m0rkt og kan tydeligt skelnes fra sporet i fase 2.

Konstatering og videre vurdering

Vi kan altsfi nu konstatere, at der ud fra udviklingsmodellen kan gives en rimelig
trovasrdig og mulig forklaring pfi den ensartethed ved skelvoldenes soil marks, som
vi iagttog under nasrtydning af luftfotografier. Med det overblik udviklingsmodellen
giver, kunne vi mfiske fors0ge at vurdere vaerdien af en del andre iagttagelser fra
naertydningen.

Afsaetning af den enkelte ager kan ikke direkte ses i luf tfotografiet, men set i
forhold til de 0vrige agre i komplekset er det helt tydeligt, at i hvert fald type A,
jf. (S0rensen 1982) er afstukket ager for ager ud fra en fast "grundlinie", se fig. 5
der ogsfi viser eksempler pfi de 0vrige agertypers afsaetning.

Sandflugt og jordfygning som omtalt under udviklingsmodellen kan ikke ses at
have medvirket til skelvolddannelsen i st0rre udstraekning. Nogle kendte agerkom-
plekser, f.eks. Hals og Asdal- Uggerby, jf. (Hatt 1949) viser meget tydelige spor
efter omfattende fygninger. Disse kan dog ydmaerket have fundet sted meget laenge
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K
Fig. 5a Pig. 5b<
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Fig. 5c

Linien A-A markerer sig tydeligt og kan vaere den linie agrene er afsat
ud fra. Agrenes uregelmaessige form og st0rrelse lader formode, at de er
afsat og opdyrket successive og mfiske udelukkende ved brug af hakke og
spade, idet en krydspl0jning har vaeret vanskelig at udf0re.
Agrene mfi som i fig. 5a vaere afsat og opdyrket efter hinanden og efter
behov. En regelmaessig firkantform er nu tydelig, sfiledes at krydspl0jning
rationelt har kunnet udf0res.
Skelvolde afsat og udviklet i NNE-SSW-retning, sandsynligvis for at
bryde den fremherskede vind (Vestjylland). Typen findes mest i kystnaere
omrfider. Bemaerk de ret ringe agerbredder, som kan have til formfil at
modarbejde jordfygning.
De N-S-gfiende skelvolde har efterladt et bredere spor end undenndde-
lingerne. Afstanden mellem dem er ensartet i hele agerkomplekset
(Djursland) og underinddeling i fire smalle agre er fremherskende. Her er
i alt faid arbejdet efter en rationel plan med faste mfil, altsfi naeppe en
indsats af selvstaendigt arbejdende b0nder. Moderne jordbearbejdning er
nfiet ned til undergrundsoklen og sporet fremtraeder m0rkt.
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efter at agrene i jernalderen er opgivet. Sfifremt fygninger har pfif0rt andre

agerkomplekser betragtelige maengder sand og jord, tyder sporene pfi at det

pfif0gne materiale er fjernet, sfi ageren igen kunne benyttes over hele det oprinde

iige areal og skelvoldene f remstfi med rensede kanter og hj0rner.
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Fig. 6. Efter Stummann Hansen: Oltidsagrene pfi G0rding Hede.
7. Humusrige partier ved den oprindeiige skelvoldkant dannet af regn-

vand og nedskyllet materiale fra volden.
5. Muldkernen er ved en overpl0jning fladet ud over de m0rke partier

ved 7.

Soil marks i omrfider, hvor der aldrig er konstateret fygning, fremtrasder med

samme ensartethed som fremhaeves i udviklingsmodellen. Ved den meget domine-

rende sandflugt og jordfygning, som efter visse unders0gelsers resultater skulle

vaere skelvolddannende, skulle man vel ogsfi have forventet at finde fygespor

omkring gravh0je, der indgfir i oldtidsagerkomplekser. I Basic Cover 1954 er der

ikke registreret et eneste tilfaelde af den art.

I alt fald en del af de senest anlagte komplekser synes at vise, at de mfi vaere

planlagt direkte med beskyttelse mod sandflugt og jordfygning for 0je. Fravaer af

sandflugtspor i disse omrfider kunne jo sfi tyde pfi, at skelvoldene med deres levende

eller kunstige hegn virkelig har l0st opgaven.

Eksemplet fra (Groenman-van Waateringe 1979, 79), hvor en ca. 1 m h0j skaerm

pfiregnes at kunne naesten eliminere vindpfivirkningen pfi en ca. 40 x 45 m stor

agerflade, kan mfiske endda pege pfi, at selv en skelvold uden hegn og med en

profilh0jde op imod 0,5 m (jf. udviklingsmodellen) kan ud0ve en vis vindbrydende

effekt. Forholdet mfi i alt fald nok vaere en naermere unders0gelse vaerd, jf. bl.a.

(Martin Jensen 1954-55) og (Kuhlmann 1960).
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Faerdselsveje er kun i ganske ffi tilfaede iagttaget i forbindelse med skel

voldenes soil marks, hviiket kunne tyde pfi, at skelvoldene i udstrakt grad har tjent

faerdselsformfil ogsfi. Man skulle i sfi fald have forventet at finde spor af ramper og

fibninger mellem agrene, jf. (Viggo Nielsen, 1970a, 19 og 26-27). Til forekomst af

ramperne i Geel skov er der det at bemaerke, at de naesten udelukkende forekom

mer i forbindelse med terrassekanter. Nfir spor efter ramper og ledfibninger ikke

kan iagttages i luftfotografierne skyldes det muligvis, at "fibningerne" ganske er

forsvundet ved overpl0jningen og udjaevningen af skelvoldene.

I samme forbindelse skal det lige bemaerkes, at spor efter terassekanter og

skelvolde ikke lader sig skille ud fra hinanden. Mange forskere er enige om, at

terrassekanten skyldes materialevandring under pfivirkning af plov og vejrlig, altsfi

opbygning af en skelvold med markoverfladens eget materiale, hviiket igen vil sige

(jf. vores udviklingsmodel) at det er samme materiale som indgfir i sfivel terrasse-

kant som skelvold, og ... derfor fremkommer ogsfi samme type soil mark.

Jordmaterialtet i det "modne" profil vil indtii en podsolering er udviklet

udg0re en fortrinlig, naeringsrig jordbund. Ved udpining af selve ageren kunne man

nok forestille sig, at dette voldmateriale var velegnet til dyrkning, f.eks. efter en

vis udjaevning. I et agerkompleks ved Binderup i Himmerland er der faktisk fundet

soil marks som tyder pfi en sfidan f remgangsmfide. Dvs med de gamle skelvoldspor

svagt synlige midt i agrene, hvor nye skelvolde nu udg0r sporm0nstret. Tvaersnittet

i en skelvold, se fig. 6, stammer fra et andet agerkompleks, jf. (Stummann Hansen

1980), men det viser tydeligt, at en overpl0jning har fundet sted, endda pfi et sfi

tidligt tidspunkt, at en podsolering har kunnet nfi at udvilke sig.

Skelvoldsporenes grfitone, lys eller m0rk i forhold til den ageroverflade som

sporet omgiver, afg0res af mange ret sfi komplicerede forhold som ikke skal

fors0ges udredet her. Vi indskraenker os til, med henvisning til fig. 4 og 6, at

bemaerke sporets grfitoner i 3 faser af udjaevningen. I f0rste fase, hvor blegsandet i

podsolprofilet er helt dominerende, vil sporet fremtraede med en lys grfitone. I

anden fase, dvs efter yderligere udjaevning, vil den m0rke jord i voldkernen give en

m0rkere grfitone. Nfir vi i tredie fase, og i forbindelse med den fortsatte

jordbearbejdning, nfir ned i undergrundsoklen, vil grfitonen igen blive lys.

Ved en meget omhyggelig naertydning af variationerne i disse grfitoner, synes

der at vaere en mulighed for, at man i en del tilfaelde direkte kan aflaese

tidsforskellen mellem tidspunkterne for de forskellige skelvoldes overpl0jning og

udjaevning. Et forhold som mfiske nok kun har umiddelbar interesse i tydningstek-

nikken.
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Til afslutning

Lad os her ganske kort resumere, hvad vi mener at have ffiet ud af sammenholdet

mellem hidtil kendte opiysninger og resultater, jf. litteraturfortegnelsen, erfa-

ringer fra den enkle udviklingsmodel og de iagttagelser, som ved naertydningen er

registreret fra luftfotografierne:

- sporenes ensartede bredde tyder pfi anvendelse af en almen kendt frem-

gangsmfide,

- ensartethed i grfitone tyder pfi en almindelig anvendelse af materialet i 01

og 02 horisonterne til opbygning af skelvoldprofilet,

- sandflugt og jordfygning har kun i mindre grad bidraget med materiale til

skelvoldenes opbygning,

- dyrkning pfi udjaevnede skelvolde kan udmaerket have vaeret en almindelig

praksis allerede i forhistoriske tid,

- skelvolde og terrassekanter bestfir af samme udgangsmateriaie og der kan

ikke konstateres nogen forskel mellem dem, hverken i bredde eller grfitone,

- en del agerkomplekser har skelvolde som tydeligt, med saerlig orientering og

voldafstand, indicerer at de er anlagt for at opnfi en vindbrydende effekt,

- variationer i grfitonerne kan udnyttes til at angive et tidsf orl0b i skelvolde

nes udjaevning,

- luftfotografierne kan altsfi betragtes som et pfilideligt og godt hjaelpemiddel.

NOTE

1. I den mundtlige forelaeggelse er indlaegget baseret pfi en udstrakt brug af

luftfotografier til illustration af faenomenerne, et middel som af typografiske

grunde ikke lader sig anvende her. Laeseren kan dog ffi et overblik og nogen

st0tte for teksten gennem de luftfotografier og udtegninger som ledsager

artiklerne i Kulturgeografi 120, 1972/73, 337ff og Journal of Danish Archaeol

ogy vol. 1, 1982, 77ff.
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ASPEKTER OMKRING RELATIONEN MELLEM LANDBRUG OG .BEBYGGEL5E .1

DANMARKS YNGRE BROMZEALDER OG «LDRE 3ERNALDER.

af Steffen Stummann Hansen

Nutidens danske kulturlandskab er det forel0bige produkt af de menneskelige

samfunds pfivirkning af naturlandskabet gennem historien. Isaer fra den aeldre

jernalder rummer dette kulturlandskab en enestfiende og varieret maengde af fossile

levn.

Det billede, som dansk aerkaeologi i dag har af den aeldre jernalder, er i al

vassentlighed grundlagt gennem unders0gelser og analyser foretaget i 1920erne og

1930erne. Kulturgeografen og arkaeologen Gudmund Hatt (1884-1960) gennemf0rte i

tifiret 1928-1937 en kampagne pfi de jyske heder, hvor han registrerede og opmfilte

agerforekomster af typen "digevoldinger" ("celtic fields"). Denne kampagne fuigtes

op med en "bopladskampagne", der tog sin begyndelse I 1934 og fortsatte - hvad den

praktiske del angfir - frem til 1951 (Hansen, St. Stummann 1980 og 1983).

BSde de smfi lave agerskel (skelvolde), periodens smfi gravh0je (tuegravene)
samt i enkelte heldige tilfaelde hustomter kunne da endnu i betydeligt omfang

findes fossile i det danske kulturlandskab (Hansen, St. Stummann 1983). Et

kulturlandskab, der da i stadig stigende grad - ikke mindst p.g.a. hedeopdyrkninger-

ne og intensiveringen af agerbruget - var genstand for omformning og forandringer.

Den fremvoksende fredningsbevaegelse blev anledningen til, at en lang raekke af

disse anlaeg trods alt blev bevaret for eftertiden. De fossile agerskel fra aeldre

jernalder er sfiledes et saersyn, der specifikt kendetegner denne periode, og

bevarede forekornster kan i dag ses i en del jyske hedestraekninger, i en raekke

danske l0vskove samt i enkelte tilfaelde i nfiletraesplantager.

Erkendelsen af agerskellene blev udgangspunktet for en teoretisering over aeldre

jernalders bondesamfund (Hatt 1936, 1937, 1939 og 1949), men selv om det

fremragende arkaeologiske materiale gav anledning til et nuanceret billede af

dette, havde det dog ogsfi sine begraensninger. Teoridannelsen kom kun til at

omfatte aeldre jernalder, mens denne periodes r0dder i yngre bronzealder ikke

s0gtes afklaret. Dette var delvis begrundet i det forhold, at det arkaeologiske

materiale fra denne periode ikke var af samme karakter, som det fra aeldre

jernalder, og navnlig i det fra naturvidenskabelig side haevdede klimaskifte (klima-

forvaerring) ved overgangen til jernalderen. En klimaaendring, der af adskiilige

arkaeologer blev grebet som en velkommen "forklaring" pfi overgangen mellem
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bronzealder og jernalder.

Hatt nfiede gennem sine analyser af aeldre jernalders bonde0konomi frem til en

lang raekke vigtige og vidtraekkende erfaringer og konklusioner. /Eldre jernalder var
perioden, hvor kvaeget kom pfi staid, hvor kvaegets g0dning f0rte til en stabilisering
og intensivering af landbruget med en stabilisering af bebyggelsen som konsekvens,
hvor ejendomsforholdene (private ejendomsret) til jorden blev faestnede. Men aeldre
jernalder var ogsfi perioden uden sociale skel - et samfund bestfiende af "frie,
konservative demokrater" (Hatt 1936). Den store produktivkraftudvidelse - som

Hatt rigtigt sfi i udnyttelsen af kvaegg0dningen og i jernteknologiens udvikling -
mente han f0rst senere slog igennem i det sociale og politiske milj0 (Hatt 1937).

Hatt overf0rte pfi flere punkter det radikale materialistiske bondesyn, som

praegede hans samtid. Imidlertid ligger der en indbygget modsaetning i talen om et

samfund med privat ejendomsret til jorden pfi den ene side, og et samfund, som pfi
den anden side er befolket af "frie, konservative demokrater", der som individer

ikke er adskilt af dybe sociale og politiske skel.

Hatts betragtninger rummer pfi en gang alle facetter af det samlede milj0
gennem aeldre jernalder, men de fanger ikke den historiske udvikling igennem
firhundrederne fra slutningen af bronzealderen og frem til yngre jernalder. Denne

mangel skal dog ses pfi baggrund af de begraensninger, datidens arkaeologiske

materiale satte.

Det fossile billede af aeldre jernalder (agerskellene, hustomterne med staldene,

samt tuegravene) forekommer imidlertid - med mindre det opl0ses - uforklarligt i
forhold til yngre bronzealders samfund. Hatt var selv klar over, at der var et

kronologisk problem forbundet mellem agersystemerne og de fremgravede bebyg-
gelser (Hatt 1936 og 1937), men dette problem kunne ikke l0ses pfi det pfigaeldende

tidspunkt.

Unders0gelserne i de seneste firtier - f0rst og fremmest i Vestjylland - har
imidlertid leveret et materiale, der giver mulighed for en kronologisk opl0sning af

aeldre jernalders bebyggelsesm0nster.

Isaer C.J.Beckers unders0gelser i N0rre Omme og omkringliggende sogne i Vestjyl

land - samt S. Hvass' udgravninger i Hodde og Vorbasse - har for f0rste gang givet

et indblik i karakteren af yngre bronzealders bebyggelser samt af hele landsbysam-

fundfra aeldre jernalder (Becker 1965, 1968a, 1968b, 1971, 1972, 1980; Hvass 1976,

1980).

I det f0lgende vil agerskellene blive s0gt relateret til sfidanne bebyggelser, og
et historisk forl0b s0gt skitseret - et historisk forl0b, der ikke alene omfatter
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overgangen fra bronzealder til jernalder, men som ogsfi omfatter udviklingen
gennem den aeldre jernalder - et fors0g pfi at l0se op for den ovenfor beskrevne
modsigelse i Hatts opfattelse af den aeldre jernalders samfund.

Udgangspunktet er landbruget, da det er her den basale materielle produktion
foregfir, og i forklaringen af ejendomsforholdene omkring den dyrkede jord ligger

ogsfi n0glen til forstfielse af bebyggelsens struktur og karakter - og videre til

forstfielse af gravenes udformning og indhold.

Dette udgangspunkt kommer ogsfi til at betyde, at den nedenstfiende fase-

inddeling nogle steder kommer til at gfi pfi tvaers af den traditionelle arkaeologiske

periodisering, og den skal betragtes som en forel0big arbejdshypotetisk indfalds-

vinkel til den omhandlede periode.

YNGRE BRONZEALDER PERIODE IV-V (1000-600 f .v.t.)

Fasens bebyggelser kan karakteriseres som langstrakte (i fysisk udstraekning),
bestfiende af temmelig lange huse (op mod 40 m.) - naermest haller, og sammen med

disse ogsfi en del mindre huse, hvoraf nogle mfi betragtes som forrfidshuse eller

staklader. I nogle af husene findes to ildsteder (et i hver ende), hviiket mfiske
antyder flere husholdninger under samme tag. Man mfi formode, at kvaeget har

vaeret f aellesejendom kontrolleret af slaegtsoverhoveder.

Husenes indbyrdes beliggenhed samt problemer omkring disses datering g0r det

i nogle tilfaelde svaert at afg0re, hvorvidt der i de enkelte bebyggelser er tale om

flere faser. Det er dog muligt at karakterisere periodens bebyggelser som et

faellesskab, hvorved forstfis en samling gfirde, der er beliggende i karakteristisk

naerhed af hinanden. Hverken enkelte gfirde eller "samlede" bebyggelser synes at

have vaeret indhegnet.

Fasens huse adskiller sig fra husene i den aeldste del af aeldre bronzealder. Her

er husene mindre og udviser generelt st0rre lighed med senneolitiske bygninger.

Man mfi derfor antage, at der en gang i aeldre bronzealders slutfase er sket en

aendring af byggeskikken og i bebyggelsernes karakter. Det kan endvidere naevnes,

at de - forel0big relativt ffi - foretagne C-14 dateringer pfi danske arder antyder,

at der omkring samme tidspunkt introduceres en ny udviklet artype (bue-arden),

hvis betydning endnu ikke synes afklaret.

Ingen agerskel kendes fra denne fase, og det mfi antages, at jorden har vaeret

fasllesejendom. At man har med et stratificeret samfund at g0re, antyder de

enkelte storh0je, der bygges i denne fase.
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YNGRE BRONZEALDER PERIODE VI - F0RROMERSK JERNALDER PERIODE I

(600-300 f ,V»t.)

Fra denne fase kendes mindre huse (blot 10-12 m. lange) - ligeledes liggende i

karakteristisk naerhed af hinanden. Bebyggelserne synes kun at have ligget pfi

stedet i 1-2 generationer, hvorefter de i faellesskab er flyttet hen pfi et naerved

beliggende terraen. Disse bebyggelser er blevet benaevnt "vandrelandsbyer" ("lands-

by-begrebet" kan - med mindre det skal ganske udvandes - ikke f0res laengere

tilbage end til denne periode). Ligesom i den foregfiende fase var gfirdene ikke

omgivet med hegn, og der er heller ikke tegn pfi, at den samlede bebyggelse har

vaeret omhegnet.

Der er derimod meget tydelige vidnesbyrd om, at kvaeget har vaeret opstaldet.

I sfi godt som alle de udgravede huse er der i den ene ende fundet bfiseskillerum, og

heraf fremgfir det, at de enkelte gfirdes kvaeghold har vaeret nogenlunde lige store.

Ligeledes har der kun vaeret et ildsted i husene.

At kvaeget sfiledes var tilknyttet de individuelle husholdninger synes at tyde

pfi, at det har vaeret privat ejendom. Ved at opstalde kvaeget har man kunnet

opsamle g0dningen, og netop en tilf0rsel af g0dning til markerne har betydet, at

man i stadig stigende grad blev i stand til at opretholde jordens ydeevne. Dette

forhold blev allerede pfipeget af Hatt, der heri sfi en mulighed for en kraftig

intensivering af landbruget - og dermed grundlaget for udviklingen af en mere

stabil bebyggelse.

Den af "vandrelandsbyerne" opdyrkede jord kan ikke have vaeret privat

ejendom. Den mfi derimod - med r0dder i den forudgfiende fases bebyggelser - have

tllh0rt hele Iandsbyen - hvorfor skulle man ellers foretage en samlet flytning af

Iandsbyen? Inden for den feelles ejendomsret mfi der imidlertid have vaeret en

individuel brugsret til jorden, sfiledes at hver enkelt bonde i Iandsbyen havde sit

"eget" jordstykke. Uden en sfidan antagelse giver den efterf0lgende fases inddelte

agersystemer ingen mening.

At det naeppe er tilfaeldigt, hvor man flyttede hen, vidner adskiilige boplads-

levninger om - beliggende stratigrafisk under agerskel. Sfiledes findes ofte skfir fra

sen bronzealder/tidlig jernalder i forbindelse med agersystemerne. At fasens

bebyggelsesomrfider umiddelbart efter fraflytningen blev benyttet til dyrknings-

omrfide er ikke besynderligt, idet man netop herved kunne drage nytte af den

kulturjord, der var blevet til som resultat af bebyggelsesaktiviteten. Herved kunne

jordens ydeevne 0ges og opretholdes igennem en laengere periode, hviiket begraense-

de den vanskelige opbrydning af land, der ikke tidligere havde vaeret under plov.

Det er klart, at den kortvarige opdyrkningsperiode, der karakteriserede de
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sene bronzealder-og tidlige jernalderbebyggelser, bet0d, at der ikke dannedes

skelvolde mellem de enkelte marker. Imidlertid er der dokumenteret inddeling af

marker fra denne fase pfi Gr0ntoft (Becker 1971). Markskellene her fremtraeder
ikke som fossile skelvolde, men er i deres form og hele karakter lig disse. Ligeledes

kan det anf0res, at skelvolde fundet stratigrafisk under et f0rromersk jeralder

periode II hus pfi N0rre Fjand blot er af ubetydelig st0rrelse (Hatt 1957). Altsfi

ingen langvarig opdyrkning.

Den inddragne jord mfi derfor allerede i sen bronzealder/tidlig jernalder vaere

blevet fordelt mellem landsbyens gfirde, sfiledes at hver enkelt bonde fik sin egen

midlertidige tildeling af jord. Der har sfiledes vaeret en form for faellesskab i

"vandrelandbyerne" - en f aelles ejendomsret og individuel brugsret til jorden, samt

en privat ejendomsret til kvaeget.

Fasen er - hvad gravene angfir - karakteriseret ved smfi tuegrave, der i nogle

tilfaelde kan vaere beliggende i endog meget omfattende gravfelter. Der er ingen

vaesentlig forskel at spore i disse graves st0rrelse eller indhold - ingen forskelle

mellem "rige" og "fattige", og tilsyneladende ingen sociale/politiske forskelle pfi

kvinde og mand. Det var vel bl.a. i dette forhold, at Hatt fandt grundlag for sine

"konservative demokrater" - jernaldersamfundet uden store sociale forskelle.

F0RROMERSK JERNALDER PERIODE H (300-100 f.v.t.)

Fasen er kendtegnet ved landsbyer, der bestfir af taetliggende gfirdsanlaeg inden for

et faelles omgivende hegn. Faelleshegnet af graenser Iandsbyen og g0r den til en

helhed. Ser man pfi de enkelte gfirde i Iandsbyen, bemaerker man, at de til at

begynde med sfi godt som alle har staid i den ene ende, men ogsfi at nogle gfirde

efterhfinden ffir st0rre stalde, samt at antallet af gfirde, der har staid, efterhfinden

indskraenkes - et forhold, der tydeligere traeder frem i den efterf0lgende fase.

Det omgivende faelleshegn leder tanken hen pfi en form for faellesskab og kan

ses som en videreudvikling af det billede, man kunne se i forbindelse med

"vandrelandsbyerne". Billedet i denne fase mere end antyder, at nye uligheder var

begyndt at udvikle sig i samfundet.

Stabiliseringen af bebyggelsen bet0d, at ejendomsforholdene til jorden blev

fikseret. Agerskellene vidner om individualiserede forhold (st0rre og mindre

markstykker - det var heri Hatt sfi den "private ejendomsret"). Nye agersystemer

anlaegges og udbygges efterhfinden - eksempelvis kan det naevnes, at en udtegning

efter luftfotografi (Basic Cover 1954) af skelvoldespor pfi Gr0ntoft daekker hele

h0jdedraget med undtagelse af stort set periode Il-landsbyen. D.v.s. at der fra og

med periode II er dannet skelvolde over hele det i den forudgfiende fase bebyggede
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og opdyrkede omrfide.

Overinaevnte billede forstaerkes af gravene, hvor der nu optraeder grave med

rigere indhold - ligesom forskel pfi mands- og kvindegrave tydeligere erkendes.

F0RROMERSK JERNALDER PERIODE III (100-0 f .v.t.)

I fasen traeder ulighederne klart frem. Den omhegnede landsby fra Hodde (Hvass

1976) er bygget op omkring en storgfird, og enkeltgfirde med smedje optraeder -

ligesom de g0r i slutningen af den foregfiende fase (Nielsen 1982).

De mere reguiaere (regelrette) ageropdelinger, der klart adskiller sig fra de

irregulaere i foregfiende faser (S0rensen Harder 1982), mfi formodes at have deres

oprindelse i denne fase, og de vidner om en overordnet ud- og/eller ommatrikule-

ring af jorden. Mon ikke dette forhold kan forbindes med storgfirdene, der

tilsyneladende - politisk og 0konomisk - kontrollerede landsbyerne.

Ogsfi i gravene traeder billedet nu helt klart frem. Tendenserne fra den

foregSende fase fremtraeder stadig tydeligere, og som noget nyt optraeder mod

slutningen af f0rromersk jernalder vfibengrave, der antyder en form for "hird" eller

"lag", der mfi antages at have vaeret tilknyttet de politiske lederskaber.

£LDRE ROMERSK JERNALDER (0-200 e.v.t.)

Billedet af de udgravede bebyggelser fra denne fase synes - selvom det er knap sfi

entydigt - udmaerket at ligge i forlaengelse af ovenstfiende. Kraftige bopladslag af

stor udstraekning vidner om stabile, intensive bebyggelser - formentlig med et

etableret indmark/udmark system. F0rst omkring fir 200 e.v.t. synes en aendring i

bebyggelsesstrukturen at finde sted.

Agersystemerne synes at fortsaette i denne fase, og de nfir her - umiddelbart

f0r deres oph0r - den maksimale udbredelse i landskabet. Et resultat af ca. 500 firs

kontinuerlig stabilisering af landbruget.

Gravene viser nu langt st0rre grad af stratifikation, og billedet af den

"demokratisk" udseende overgangsfase mellem bronzealder og jernalder har for-

laengst fortabet sig i historiens tfiger.

KONKLUSION

Ovenstfiende skitserede udviklingsforl0b er i vaesentlige punkter overensstemmende

med de resultater, som svenske kulturgeografer har opnfiet ved unders0gelser pfi

Gotland (Carlsson 1979). Her antages agersystemerne at have vaeret udlagt inden

for tidsrummet 500-300 f.v.t., og at have vaeret i brug indtii 200 e.v.t., hvor
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Bebyggelser (landsbyer og garde)

Bronzealderens bebyggelser er ikke omhegnede, og del er derfor
vanskeligl at algere, hvorvidl der er tale om enkellgarde eller "lands
byer-. Vi kan karaklerisere dem som en samling garde liggende i
karakteristisk naerhed al hinanden (al og til naermest pa raekke).
Bebyggelserne er kendetegnet ved en raakke store haller omgivet af
smahuse (abeh signatur).

<=< -z
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Ved overgangen til jernalderen synesde store haller at forsvinde, og
bebyggelserne er nu kendetegnet ved storre og mindre samlinger af
omtrent lige storegarde. Husene har stalde. Bebyggelserne betegnes
ofte »vandrelandsbyer«, fordi de kun er i stand til at opretholde jor
dens ydeevne i 1-2 generationer, hvorefter de er tvunget til at llytle -
oftest lil et sled umiddelbart i naerheden (udfyldt signatur).

^

Landsbyer og enkellgarde. Omhegnede landsbyer hvor de enkelte
gardei begyndelsenharligestorestalde, ligesom staldeoptraeder pa
alle garde. I tebet af perioden far enkelte garde storre stalde, mens
andre tilsyneladende ikke laengere har stalde. Omhegnede enkell
garde med staidog tilhorende smedje samt 1-2tilknyttede bygninger.

Landsbyer og enkellgarde. Omhegnede landsbyer udlagt fra en slor-
gard, hvorefter det omhegnede omrade torsi efterhanden er blevet
udfyldt med garde. Storgarden harlangt den storste staid. Omhegne
de enkellgarde med staid og tilhorende smedje samt 1-2 tilknyttede
bygninger.

Formentlig omhegnede landsbyer med tilhorende storgarde i eller
uden for Iandsbyen. Enk'eltliggende garde - som i de forudgaende
perioder - er ikke pavist.

OVERGANGEN BRONZEALDER/JERNALDER

Skemaet er taget fra Mahler, D.L., Paludan-Muller, C. & Stummann Hansen, S.
OM ARK/EOLQGI. Forskning, forvaltning - for hvem? K0benhavn 1983.



Agersystemer

Ingen agersystemer
kendt Ira denne periode.

Ingen bevarede agersyste
mer Ira denne periode, men
ved udgravninger vidnes
byrd om markinddelinger,
der i deres karakter svarer

til de efterfolgende perio-
ders. De midlertidige op-
dyrkninger i denne periode
bevirker imidlertid, at op-
dyrkningen kun har afsat
svage spor.

Agersystemer med skelvol
de mellem de enkelte jord-
stykker (marker). Der synes
at vaere tale om meget ure-
gelmaessigo jordstykker,
hviiket kan antyde, at der
har vaeret jord nok at tage
al, og at den enkelte gard -
efter individuel formaen -

har opdyrket sa meget jord
som muligt.

Mere regelmaessige jord
stykker, der maske anty
der, at ejendomsforholdene
nu i hojere grad er blevet in-
stitutionaliserede og har gi
ve! baggrund for en overord-
net udlaegning af markerne.
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Grave og gravpladser

Enkelte store gravhoje an-
laegges over rige »hovdinge-
grave*.

Ellers er det dominerende

traek urnebegravelser I alle-
rede eksisterende gravhaje.
Mange -af disse grave er
sparsomme pa eller mangier
helt bronze. Storhejene lig
ger som regel alene eller blot
et par enkelte sammen.

Smahoje (tuegrave) - otle i
store gravfelter. Gravhojene
og gravenes indhold er me
get ensartet.
Ingen sociale forskelle pa

\mand og kvinde

Begyndende lorskelle i
gravhojenes storrelse og
indhold. Importgenstande
begynder at optraede, lige
som der begynder at kunne
anes sociale forskelle pa
mands- og kvindegrave.

Ftigere grave begynder at
dukke op og mod periodens
slutning en speciel gruppe af
mandsgrave - de sakaldte
vabengrave (svaerd, lanser
m.v.). Forskelle pa mands-
og kvindegrave.

Enkelte grave er meget rige
- ofte med romerske import
genstande. Forskelle pa
mands- og kvindegrave. En
del storre gravhoje bygges
igen.

Ejendomsforhold

Faeiles ejendomsret til formentlig
bade kvsag og jord.

Begyndende privat (individuel)
ejendomsret til kvaeget. Faeiles
ejendomsret til, men privat be-
siddelse af jorden. Tilsyneladen
de landsbyfaellesskab.

Privat ejendomsret til kvaeget og
begyndende privatisering af
ejendomsretten til jorden. En
gruppe af storbonder vokser
frem af »fsellesskabet«.

Storbonder kontrollerer landsby-
erne. Privat ejendomsret til kvae
get og jorden (men stadig inden-
for faellesskabet).

Privat ejendomsret til kvaeg og
jord indenfor faellesskabet. Insti-
tutionalisering af ejendomsfor-1
merne og oget styring af land-!
brugsproduktion fra slorben- '•
demes side. Nye marksyste
mer anlaegges som store regule-
rede komplekser.
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bebyggelserne ogsfi skifter karakter - formentlig til en slags enkeltgfirdsbebyggel

se. Pfi denne baggrund taler Carlsson om en radikal aendring i kulturlandskabet ca.

fir 200 e.v.t., hviiket korresponderer med ovenstfiende (det generelle indtryk fra det
nordvesteuropaeiske omrfide er tillige, at agersystemerne af typen "celtic fields"

oph0rer pfi dette tidspunkt).

De fossile levn fra Danmarks aeldre jernalder kombineret med de seneste firs

omfattende udgravninger af bebyggelser og gravpladser udg0r i dag et sfi godt og

varieret empirisk materiale, at det kan danne basis for landskabsmaessige unders0-

gelser (med naturvidenskabelig deltagelse) omkring yngre bronzealders/aeldre jern

alders kulturlandskab. Unders0gelser med forbillede i de projekter, der er blevet

gennemf0rt i de seneste fir omkring mellemsvenske og gotlandske landskaber. (1)

NOTE

I den forbindelse kan det naevnes, at forfatteren i samarbejde med Bent

Odgaard, DGU, i efterfiret 1981 udtog pollenpr0ver pfi det af Becker i 1971

publicerede agerskelprofil fra Gr0ntoft. Unders0gelsen forventes publiceret, sfi

snart resultatet foreligger.
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FORHISTORISKE MARKSKEL I 0STDANMARK

af Viggo Nielsen

Foredraget opsummerede forfatterens mangefirige opmfilinger og unders0gelser

navnlig pfi Bornholm og Sjaelland af skelvolde og terrasser bra bronce- og jernalder.
Ogsfi pfi Fyn og Langeland er ret omfattende registreringer foretaget.

Pfi Bornholm svarer fordelingen til broncealderbebyggelsens, og broncealder-

keramik er fundet under skelvold i et uregelmaessigt system med terrasser.

Karakteristisk for 0stdanmark synes de meget opl0ste systemer og de meget

smfi parceller at vaere.

Foredraget publiceres i Journal of Danish Archaeology 3, 1984.
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OM H3ULPLOVEN I DANMARKS MIDDELALDER

af Ole Vejbaek

Dette indlaeg er et sammendrag af de overvejelser og resultater, undertegnede pfi
nuvaerende tidspunkt er nfiet frem til i arbejdet med at indkredse faserne i
hjulplovens indf0relse og udbredelse i Danmark. Det skal understreges, at der er
tale om et arbejde, som endnu hverken er f0rt til bunds eller til ende, sfi det
f0lgende er kun at betragte som et forel0bigt overblik over nogle arbejdsomrfider
og deres indbyrdes sammenhaeng, hvor der vil blive skitseret nogle arbejdshypote-
ser, anslfiet nogle temaer og givet fore!0big meddelelse vedr0rende nogle delresul-

tater. Det er tanken at publicere de endeiige resultater samlet eller delt,

efterhfinden som de pfitaenkte unders0gelser ad fire kan fuldf0res, og materialet

faerdigbearbejdes.

REKONSTRUKTION AF EN MIDDELALDERLIG HJULPLOV PA GRUNDLAF AF

JYSK FUNDMATERIALE

Enhver rekonstruktion indeholder et element af tolkning eller af hypotese, om man

vil. Da der ikke findes en hel middelalderplov bevaret fra Danmark, men nok en

raekke plovdele, er vi henvist til at se pfi, hvordan de svarer til hinanden. Nfir man
sammenstiller sfidanne enkeltfundne l0sdele i en rekonstruktion, g0r man det udfra

en antagelse om, at de alle tilh0rer den samme plovtype, hvorfor man mfi g0re sig
klart, at det netop er en type og ikke et bestemt redskab, man fors0ger at

indkredse. Der vil som naevnt altid vaere et element af hypotese i en rekonstruktion,

og man mfi derfor sfi vidt muligt sikre sig, at de enkelte dele der indgfir i den svarer
n0je til hinanden, ligesom det er 0nskeligt, at de kommer fra det snaevrest mulige
geografiske omrfide, og at den kronologiske spredning er mindst muiig. Derved har
man formindsket risikoen for, at rekonstruktionen er uholdbar og mfi forkastes ved

f rem korn sten af nye fund. "V

Ved udgravningen af voldstedet N0rrevolde i Haderslev amt (Stiesdal 1979;

Christensen 1978, 39-52) fremkom der i 1980 et piovskaer og to kaeder til

fastg0relse af hjulforstel. Fundet dateres af anlaegget og kan derfor naeppe vaere

meget yngre end tredje fjerdedel af 1300-tallet, og ved en gennemgang af
Nationalmuseets 2. afdelings magasin fremkom der et fragment af et tilsvarende

skaer indleveret i 1917 sammen med keramik fra perioden 1350-1450 af Poul

N0rlund i forbindelse med unders0gelsen af voldstedet Borgsted i Fanefjord sogn pfi

M0n. (1) Et tilsvarende skaer er afbildet pfi Sdr. G0s herreds segl, hvis aeldst kendte
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Fig. 1. Plovlaenke til fastg0relse af hjulforstel og tresidet plovskaer med afbraekket
skaeftningstap. Tredje fjerdedel af 1300-firene. N0rrevolde, Arrild sogn, Haderslev
amt. I midten afbraekket spids af tilsvarende skaer. Fundet sammen med keramik
fra perioden 1350-1450. Borgsted, Fanefjord sogn, M0n.

aftryk er fra 1548 (Grandjean 1953, pi. 10a), ligesom der kendes i hvert fald et
senmiddelalderligt skaer af typen fra 0stmecklenburg (Bentzien 1969, fig. 25).
Desuden vil jeg tillade mig at rejse sp0rgsmfilet, om det ikke er sfidan et plovskaer,
der er afbildet pfi den romanske gravsten i Vinderslev, som viser en smed sammen

med sit vaerkt0j (Johansen 1972, 19).
Dette materiale giver mig anledning til at foreslfi en rekonstruktion af en jysk

middelalderlig hjulplov med udgangspunkt i Navndrupfisen, der er C14-dateret til
1200-firene, og som i virkeligheden repraesenterer en fuldt udviklet plovfis (Vensild
1970). Dertil er f0jet skasret fra N0rrevolde og den ene af plovlaenkerne derfra

(1300-firene) samt Linfi-sulen, der er C14-dateret til 1400-firene (Lerche 1970),
men som typologisk er samtidig med N0rrevoldeskaeret, hvis type raekker op i
renaissancen. Linfi sulen og de andre tilsvarende stykker har et kort taphul til

indsaettelse af skaeret, og N0rrevolde-skaeret mfi netop, selvom den er braekket af,
ene af alle middelalderlige skaertyper have haft en kort skaeftningstap, hviiket

andre skaer af typen viser. (Billedet pfi Sdr. G0s herreds segl adskiller sig ved at
have to tapper). De 0vrige detaljer er udfyldt med st0tte i Fr0s herreds segl), der
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udfra indskriftens bogstavstype dateres til omkring 1300, og som viser en omend

noget stiliseret hjulplov (Grandjean 1953, Tabl. 9 d-e).

so lOOcm
_i

Fig. 2. Rekonstruktion af middelalderlig hjulplov pfi grundlag af jysk fundmate-
riale: skaeret og en af plovlaenkerne fra N0rrevolde, Navndrupfisen og Linfi sulen. De
0vrige detaljer er tegnet med st0tte i Fr0s herreds segl.

Det syn, der fremkommer, er i virkeligheden hjulploven i sin, i alle vaesentlige
hovedtraek, fuldt udviklede skikkelse, og det interessante sp0rgsmfil bliver da,
hvornfir den f0rst foreligger i denne form pfi dansk jord.

TO TYPER MIDDELALDERLIGE PLOVSPOR

Sp0rgsmfilet kan naeppe forventes at blive besvaret udfra nye fund af plovdele, da

disse kun dukker op sporadisk og sjaeldent under saerligt oplysende fundomstaendig-

heder, hvorimod plovsporene synes at vaere velegnede til et videre studium af

hjulplovens indf0relse, udbredelse og anvendelse. Dog er der en del sp0rgsmfil

angfiende, hvordan man identificerer et plovspor, der mfi afklares, f0r man gfir

igang, for samtidig med ploven har der eksisteret arder, og forveksling skulle gerne

undgfis. Ploven adskiller sig bl.a. fra arden ved, at den skaerer en fure 10s og vender

den, sfi den kommer til at stfi skrfit pfi h0jkant. Hvis man pfi sin udgravning har en

vendt fure i forbindelse med et spor i jorden, er dette et plovspor, men man skal

vaere heldig for at en vendt fure er synlig i et pl0jelag. Det kraever, at der f0r

pl0jningen har vaeret en tydelig lagdeling i form af f.eks. en vaeksthorisont, et

askelag eller et fygesandslag, som er vendt med rundt. I andre tilfaelde kan det

vaere Iidt af undergrunden, der er blevet l0snet af skaeret og vendt med rundt.

Manglende vendte furer er altsfi ikke ensbetydende med, at der ikke kan vaere tale

om plovspor, men da vil en sammenligning med sikre plovspor vare af vardi ved

tolkningen.
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"iSB

ESM 1251. Kaergarcl. Al s. Felt A, nordlige del.

Fig. 3. Plovspor i h0jrygget ager under 1100-tals boplads. Kaergfird, Al sogn.
0verst den nordlige del af vestprof ilet. Der ses et udsnit af to agerrygge adskilt af
en agerren, angivet ved prikket signatur. I bunden af agrene ses plovspor af aeldre
type i tvaersnit. Nederst ses fladeafdaekningen af et udsnit af de samme plovspor,
som l0ber omtrent 0st-vest.
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Det har vist sig, at der tilsyneladende kan udskilles to typer middeialderlige

plovspor, nemlig en aeldre og en yngre. Den aeldre type kan karakteriseres som

konkav i tvaersnit, og er konstateret i forbindelse med vendte furer i lag fra 900
firene i "Alt Archsum" pfi Sild, hvor undertegnede har haft lejlighed til at unders0ge

dem. Ved Jens Aarup Jensens unders0gelse ved Sdr. Vium kirke fremkom lignende

spor i forbindelse med vendte furer i et pl0jelag, der var aeldre end kirken, som er

en romansk kvaderstenskirke (Jensen 1982), og i Kaergfird, Al sogn, konstaterede

undertegnede ved en unders0gelse i 1982 for Esbjerg Museum spor af denne type i

forbindelse med vendte furer i en h0jrygget ager under en boplads fra 1100-firene

(Vejbaek 1984) (sefigur 3).

Lignende spor, men uden vendte furer kendes f.eks. fra Vorbasse, Aggersborg

kirke samt ikke mindst Astrup. Typen synes at dukke op i lag fra 1000- og 1100-
firene, og de tre f0rstnaevnte forekornster er med slkkerhed plovspor. Derimod

kendes der ikke fund af plovdele, som kan dateres til denne periode, sfi derfor er

det for tiden ikke muligt at indkredse den anvendte plovtype naermere.

Senest i 1200-firene mfi hjulploven vaere kommet hertil i sin i alle vaesentlige
hovedtraek endelige udformning. Herom vidner et fund I Ribe, hvor et spor af den

yngre type takket vaere et meget heldigt fund af et randskfir i bunden af sporet

kombineret med dateringen af de overlejrende lag kan henf0res til 1200-firene, og

hvis man t0r laegge afg0rende vaegt pfi fundet af et enkelt stykke pingsdorfkeramik

i et af de f0rste overlejrende lag, kan dateringen indsnaevres til f0rste f jerdedel af

1200-firene (Madsen 1978, 1980).

Sporet er karakteristisk ved, at i fladen i0ber den ene side naesten efter en ret

linie, hvorimod den anden side bugter sig uregelmasssigt. Sporet er dybest i den

side, der for!0ber ret, og det flader jaevnt ud mod den side, der forl0ber

uregelmaessigt (se figur 4).

Der var ingen vendte furer i forbindelse med dette spor, men jeg har set

tilsvarende spor, hvor man som biprodukt i forbindelse med andre unders0gelser har

st0dt pfi de h0jryggede agre fra f0r udskiftningen. Der er derfor for mig ingen tvlvl

om rigtigheden af min hypotese om, at sporet fra Ribe er frembragt af en hjulplov

af den type, jeg indledningsvis fors0gte at rekonstruere, og at man udfra dens let

genkendelige spor i jorden vil kunne kortlaeggee dens indf0relse? udbredelse og

anvendelse, efterhfinden som de dukker op. Men jeg mfi samtidig fastsifi at den

opfattelse, jeg her giver udtryk for, er en arbejdshypotese, som vil kraeve ganske

megen underbygning, f0r man kan bruge den til at bygge videre pfi.

Men det ser forel0big ud til, at man kan opstilie en relativ ard- og

plovsporskronologi, der i grove traek ser ud som f0lger (jf r. Veibesk 1974):



£ldre jerhaldef og f 0r:

Yngre jernalder:

1000 og 1100-tallet:

1200 til 1800-taliet:

1800 og frem efter:

%
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krydsende ardspor,

parallelle ardspor,

aeldre plovspor,

yngre plovspor,

brede spor med

flad bund,

arder med traeskaer

arder med jernskaer

ukendt plovtype

fuldt udviklet hjulspor

svingplov, traktorplov

S 10cm

Fig. 4. Plovspor af yngre type fra Puggfirdsgade i Ribe. Netop dette spor er
dateret til 1200-firene. Hvor sporet er skraveret blev der optaget pr0ver, hvis
tvaersnit blev unders0gt. Resultatet heraf er ogsfi vist pfi figuren. Det er denne type
spor, jeg saetter i forbindelse med skaertypen pfi fig. 1 og rekonstruktionen fig. 2.

Det er naturligvis en kronologi, der mfi tages med forbehold. Den er f0rst og

fremmest opstillet som en arbejdshypotese, og man mfi isaer vaere opmaerksom pfi,

at der ogsfi i middelalderen side om side med ploven har eksisteret ardtyper, som vi

imidlertid sfi godt som intet kender til, ligesom der ligger et uafklaret sp0rgsmfil i,

at de pl0jescener vi kender fra de sengotiske kalkmalerier synes at tegne et Iidt

andet billede end det fundmaterialet giver. Men hvis det viser sig, at kronologien

kan underbygges og udbygges, vil den for eksempel kunne vaere en hjaeip til at

udskille tidligt middelalderlige agre og senere agre fra hinanden, ligesom man vil

kunne sige noget om dyrkningsformen.

FORHOLDET MELLEM PLOV OG AGER

En bred h0jrygget ager synes naesten at forudsaette en muldfjaelsplov, der kan laegge

ryggene op, hvorimod tilstedevaerelsen af en muldfjaelsplov ikke n0dvendigvis er

ensbetydende med at man har pl0jet agrene op i rygge.
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Et konkret eksempel pfi dette giver en unders0gelse undertegnede foretog i

1981 og 1982 i nogle fredede agre i Fogstrup, Them sogn, Vrads h. (2) Da ejeren i

begyndelsen af 1920'erne braendte lyngen af for at dyrke heden, fremkom der

parallelle stenraekker med en indbyrdes af stand af ca. 12 m, og st0rste bevarede

laengde var 267 m. Der er tale om flade agre adskilt ved raekker af af samlede sten,

ligeom agrene i Borup Ris. Et mindre snit henover en af stenraekkerne viste, at

agrene mfi vaere blevet pl0jet med muldfjaelsplov fra starten. Derved er de enkelte

agre blevet adskilt ved en plovfure, hvori der straks er blevet smidt afsamlede

marksten. Allerede ved naeste pl0jning har det vaeret n0dvendigt at pl0je pfi hver sin

side af furen med stenene, hvorved der er opstfiet en greesgroet balk, som man har

fortsat med at smide afsamlede sten pfi.

Den aeldste pl0jning skal altsfi kunne findes inde midt i balken. Det lykkedes

ikke ved denne unders0gelse at pfivise plovspor efter den. Kun nogle sten, der Ifi pfi

raekke i en lysere jordstribe og en del dybere end de 0vrige, r0bede denne f0rste

plovfure. Den yngste pl0jning skal s0ges langs balkens sider, og det lykkedes da

ogsfi at pfivise plovspor, som viste sig at vaere af den yngre type, langs med balkens

ene side. Et stykke ude i ageren sfis desuden nogle plovspor af den aeldre type, sfi

hvis den opstillede relative kronologi holder, er der altsfi tale om et agersystem,

der er anlagt f0r ca. 1200, og som er opgivet engang efter dette tidspunkt.

PERSPEKTIVERNE

Det meste af det materiale, jeg bygger pfi, er fremkommet indenfor den sidste

halve snes fir, men allerede i 1970 pfipegede Henrik Vensild i sin publikation af

Navndrupfisen n0dvendigheden af at studere plovspor, hvis man ville videre, og til

dette kan f0jes, at kontureme nu begynder at tegne sig. En systematisk anlagt

unders0gelsesraekke, der har til formfil at klarlaegge sammenhaengen mellem ager-

type og pl0jeredskab, vil kunne udbygge og supplere de allerede foretagne under-

s0gelser omkring middelalderlandsbyens opstfien og give debatten nye holdepunkter

og vinkler. Men det mest spaendende aspekt er nok, at man vil ffi en metode til at

udskille de agersystemer, der er aeldre end 1200-firene, hvis hypotesen om de to

typer plovspor holder.
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NOTER

1. Mus. nr. D 9478. Keramikkens datering er If0lge venlig oplysning af Niels-

Knud Liebgott.

2. Silkeborg Museum j.nr. 223/1981. Oprindeligt unders0gt af K. Friis Johansen,

NMI j.nr. 282/21.

LITTERATURLISTE

Bentzien, U. 1969, Haken und Pflug, Berlin.

Christensen, CA. 1978, Arnsholm og Valdemar Sappi, Festskrift til Johan Hvidt-

feldt, 39-52.

Christophersen, A. 1981, Nfigra reflexioner kring de hogryggade fikrarna i Kungs-

marken, Ale 3, Lund.

Grandjean, P.B. 1953, Slesvigske k0bstaeders og herreders segl, K0benhavn.

Jensen, J. Aarup, 1982, Under S0nder Vium Kirke, FRAM 1982, 24-40, Struer.

Johansen, Broby, 1972, Dagens dont: Norden, K0benhavn.

Lerche, G. 1970, The Ploughs of Medieval Denmark, Tools & Tillage 1:3, 131-149.

K0benhavn.

Madsen, P.K- 1978, Puggfirdsgade i Ribe, Mark og Montre 1978, 27-35, Esbjerg.

1980, Medieval Ploughing Marks in Ribe, Tools and Tillage IV:1, 36-45,

K0benhavn.

Stiesdal, H. 1979, N0rrevolde, Nordslesvigske Museer 6, 67-84, T0nder.

Veibaek, 01 1974, Ploven og dens betydning med saerligt henblik pfi landsbyorganisa-

tionen, Skanderborg.

Vejbaek, O. 1984, H0jryggede agre under en bebyggelse fra 1100-talIet syd for Fils0

i Al sogn, Mark og Montre 1984, Esbjerg.

Vensild, H. 1970, Bidrag til Viborgegnens topografi og historie I, Viborg.



60

ANNETTE HOFF, MIDDELALDERLIGE GIRDER OG HEGN

VELDRE OG YNGRE DYRKNINGSSYSTEMER I JYSKE LOV

Forfatteren har udgivet sit indlaeg i Fortid og Nutid XXXI, s. 85-102, det udgfir

derfor her.
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HERRESTEDS AGERSYSTEMER 1500-1800

af Erland Porsmose.

Som led i en sammenlignende analyse af to 0stfynske omrfiders bebyggelsesudvik-

ling og agrar0konomi fra ca. 1000 til 1800 foretager jeg i 0jeblikket en raekke

unders0gelser over Herrestedomrfidets agersystemer fra ca. 1500-1800. Under-

s0gelserne er endnu langt fra afsluttede, og jeg skal derfor i det f0lgende blot

praesentere ide- og metodegrundlaget samt en raekke forel0bige resultater fra

unders0gelserne.

I. Indledning.

Fra 1200-talIets landskabslove kendes princippet, at toft er agers moder, idet

tofternes indbyrdes beliggenhed og st0rrelse i Iandsbyen angav fordelingskoden til

agrene i bymarken. Bestemmelser herom optraeder dog i forbindelse med regulering

af Jandskiftet ved indf0relsen af solskiftet, og det mfi sfiledes forudsaettes, at der

tidligere fandtes andre og mere uregelmaessige fordelingssystemer, ligesom det

forel0bigt er umuligt at angive blot sk0nsmaessigt, hvilken udbredelse solskiftet fik

i h0jmiddelalderen. Mange landskiftereguleringer er formentlig tidlig gfiet i opl0s-

ning. Allerede i Skfinske Lov erkendes det, at retten til at afhaende jord udgjorde en

trussel mod det regulerede system, og dermed ogsfi en trussel mod kronens skatter,

der i princippet lignedes pfi tofterne og dermed indirekte pfi jordtilliggendet.

Formentlig har ager- tofte- skat-systemet kun ffiet en kort levetid og er gfiet i

opl0sning allerede i 1200-taIlet. Afl0sningen for systemet blev en skattemaessig

vurdering af den samledes landsbys tilliggende, hvorefter de enkelte brugere selv

mfitte holde styr pfi deres andele af jorden og skatten.

Sammenhaengen mellem landsbytomt og landsbymark er sfiledes langt mere

kompliceret end man umiddelbart ville forestille sig det pfi grundlag af leesning af

Iandskabslovene. Hertil kommer sfi det komplicerede samspil mellem den fysiske

markstruktur (agre og Sse) og brugerforholdene. Selv en sfi markant aendring som en

gfirddeling beh0ver ikke at have sat sig spor i landsbymarken, eftersom agrene blot

kan vaere fordelt med halvdelen til hver. Pfi tilsvarende vis skal jeg vende tilbage

til, at et sfi vidtgfiende indgreb som en egalisering af en landsby, dvs. at alle gfirde

bliver gjort lige store pfi grund og landgilde, har kunnet foregfi uden omrebning,

dvs. omlaegning, af landsbymarken, men blot ved at nyfordele brugsretten til de

eksisterende inddelinger. Det bliver derfor et hovedproblem at unders0ge i hvor h0j

grad besiddelses og brugerstrukturen pfivirker den fysiske markstruktur og om-



62

vendt. Det er min opfattelse, at den fysiske struktur i tiltagende grad bliver stabil i

perioden 1000 til 1800 e. Kr. og at bebyggelsesreguleringerne f0lgelig i stigende

grad indordnes herunder, hviiket jeg i det f0lgende vil s0ge at demonstrere ud fra

Herrestedomrfidets agersystemer kombineret med mere teoretiske overvejelser.

II. Metoder.

Pfi det metodiske plan foreligger to hovedindfaldsvinkler til studiet af agersyste-

mernes udvikling, nemlig for det f0rste studiet af den fysiske struktur og for det

andet studiet af brugsstrukturen. De to indfaldsvinkler er gensidigt supplerende og

b0r naturligvis kombineres, men for overskuelighedens skyld skal de her praesente-

res separat.

1) Studiet af den fysiske struktur.

a) Opmfiling af agersystemer. Alene pfi Fyn findes flere hundrede

systemer af h0jryggede agre bevaret i skovene. De enkelte

systemers st0rrelse og bevaringstilstand varierer naturligvis

meget, og de fleste blev f0rst daekket med skov i forbindelse med

udskiftningen og fredskovsforordningen i 1805. Alligevel forelig

ger der her et meget stort og vigtigt arkaeologisk unders0gelses-

felt.

b) Redskabsstudier. Agersystemernes indretning stfir naturligvis i

n0je forbindelse med deres funktion, og studiet af driftsomrfider

og isaer teknologi har da ogsfi laenge udgjort en integreret del af

ageranalyser.

c) Naturvidenskabelige unders0gelser. Agrenes funktion kan tillige

belyses ved hjaeip af jordbundsunders0gelser og afgr0derne ved

hjaeip af pollenanalyser.

d) Bebyggelsesudgravninger. Skal man g0re sig noget hfib om ogsfi

at belyse brugerstrukturen gennem unders0gelser af den fysiske

struktur mfi opmfilingerne af landsbymarken ledsages af pfi-

f0lgende udgravninger i den tilh0rende bebyggelse.

Alle disse arkaeologiske metoder er velkendte, og hver for sig er de i0vrigt alle

repraesenterede pfi dette symposium. Med undtagelse af Axel Steensbergs Borup

Ris-unders0gelse er der imidlertid ikke gjort fors0g pfi at kombinere disse metoder

til egentlige systematiske agersystem-projekter. I forlaengelse af Projekt Lands-

byens Opstfien og Udvikling fors0ger Torben Gr0ngaard Jeppesen og jeg selv at
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traenge ned i agersystemets udvikling, dels pfi grundlag af ovennaevnte metoder

(hvor Jeppesen i 0jeblikket er i gang med st0rre opmfilingsarbejder), dels ved

historiske unders0gelser af brugsstrukturens udvikling.

2) Studiet af brugsstrukturens udvikling.

a) Bebyggelsens udvikling. Ved hjaeip af folketaellinger, matrikler,

skattemandtal, jordeb0ger etc. er det som regel muligt at f0lge

bebyggelsen tilbage i 1500-tallet, undtagelsesvist endog til 1400-

tallet eller 1300-tallet.

b) Agersystemets udvikling. Sk0nt det i mindre grad er blevet

udnyttet er det faktisk pfi tilsvarende vis muligt at f0lge

agersystemet tilbage til 1500-tallet. Med udgangspunkt i udskift-

ningskort og udskiftningsforretninger fra 1700-tallets slutning er

det almindeligvis muligt at rekonstruere bymark og agerfordeling

i 1680'erne ved hjaeip af markb0gerne fra landets f0rste jordop-

mfiling, der udf0rtes i disse fir. Praesteindberetningerne, der

foreligger i serier fra ca. 1550 til 1800-tallet, er ret oversete i

denne sammenhaeng, men faktisk giver de som regel n0je opiys

ninger om praestegfirdens enkelte agre og deres fordeling i byens

vange og fise. Praestegfirds-byernes agersystem kan derfor ofte

f0lges i en serie tvaersnit. Ligesfi oversete er skelforretningerne,

hvoraf nogle raekker tilbage i senmiddelalderen og g0r det muligt

at f0lge ejerlavsskellene pfi dette tidlige tidspunkt. Om by-

markens brug fortaeller f0rst og fremmest syns- og taksations-

forretninger over skove, redskabsinventar, besaetninger m.v.

Almindeligvis raekker dette materiale tilbage i 1600-talIet.

c) Lovgrundlaget. Som det demonstreredes ovenfor, indeholder alle

rede landskabslovene relevante bestemmelser vedr. agerstruktu-

ren. For perioden 1500-1800 er bevarede talrige landsbylove,

"vider", med detaljerede forskrifter om brugen af ressourcerne.

Det er i hovedsagen disse materialegrupper, der er bragt i anvendelse i forbindelse
med Herrestedunders0ge!sen.

III. Strukturudviklingen 1000-1800.

Som naevnt synes der i perioden 1000-1800 e. Kr. at vaere foregfiet en gradvis

stabilisering af den fysiske struktur, sfiledes at bevaegeligheden efterhfinden af-
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graenses til mindre og mindre delstrukturer, hviiket jeg i det f0lgende skal s0ge at

demonstrere ved en grov skitse over udviklingen. Ser vi f0rst pfi bebyggelsesudvik-

lingen i tid og rum indledes perioden med adelbyernes fastlfisning omkring fir 1000.

Med enkelte undtagelser ligger adelbyerne herefter fast i hele perioden. Perioden

fra 1000 til 1300 er praeget af anlaeggelsen af de sekundaere byer: rydningsbyerne og

torperne. De sidstnaevnte udflytterbyer udg0r et ret labilt element og adskiilige

flytter atter ind til adelbyerne. Efter 1300 er det slut med egentlige landsbyanlaeg-

gelser (omend der naturligvis fortsat foregfir nedlaeggelser) og i perioden fra

1400-1700 dominerer anlaeggelsen af tertiaere bebyggelser som enestegfirde, skov-

bolskolonier og fiskerlejer. Der er altsfi tydeligvis tale om en gradvis stabilisering

af hovedstrukturen og et tilsvarende forl0b kan spores i landsbyernes indre

strukturudvikling. Denne er ganske vist ukendt i aeldre middelalder, men for

perioden 1200-1450 er der tale om meget betydelige strukturaendringer med

overgangen fra bryde-gfirdsaedesystemet til faestegfirdssystemet. Fra 1450 til 1800

er gfirdtallet imidlertid i hovedsagen stabilt (jvf. E. Porsmose: Gfirdbrugerforhold

og -0konomi 1500-1800. 1983), omend de enkelte landsbyers gfirde ofte egaliseres i

perioden. Sam tidigt sker der imidlertid en markant vaekst i hustallet, der omkring

1800 nfir jaevnbyrdighed med gfirdtallet. Ogsfi i den indre struktur synes bevaegelig-

heden sfiledes efterhfinden forvist til de mindste enheder.

Den samme tiltagende stabilisering af den fysiske struktur kan ogsfi spores i

landsbymarken. En passende mfilestok herfor er effekter af egaliseringer, der jo

netop indebaerer en omfordeling af bymarkens ressourcer med henblik pfi at g0re de

enkelte gfirde "lige i grund og afgifter". Dette kunne imidlertid opnfis ved hjaeip af

mere eller mindre gennemgribende foranstaltninger:

1) Ombytning af agre. Ved at overf0re brugsretten til et passende antal agre fra

de store gfirde til de mindre gfirde kunne en jaevndeling etableres uden nogen

form for indgreb i den fysiske struktur.

2) Nyt landskifte. Det vil dog klart vaere hensigtsmaessigt at cementere den nye

ordning ved samtidig indf0relse af et reguleret landskifte (bol- eller solskifte),

sfiledes at brugsretten til agrene er fordelt efter et fast m0nster. Hvis agrenes

st0rrelse imidlertid varierede, mfitte der udlaegges enkelte fise til kompensa-

tion for de uheldige brug, eller endnu mere vidtgfiende foretages.

3) Omrebning. Ved omrebningen kunne agrenes antal og st0rrelse i den enkelte fis

tilpasses den ny regulerede struktur. Ved rebningen er vi endelig fremme ved

et vidtgfiende indgreb i den fysiske struktur - omlaegningen af de h0jryggede

agre.
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4) Regulering af bytomt. I forlaengelsen af indf0relsen af en egaliseret struktur
og en omrebning af bymarken ville det vaere naturligt ogsfi at omrebe selve
bytomten og dermed yderligere cementere den nye struktur.

5) Flytning af bytomt. En sfidan omrebning af landsbymark og bytomt kunne
undertiden g0re det hensigtsmaessigt direkte at flytte bytomten.

En egalisering kan sfiledes have vidt forskellige konsekvenser for den fysiske
struktur, og det ser for mig ud til, at indgrebene i den fysiske struktur bliver stadig
mindre, efterhfinden som vi kommer op i tiden. Gennemf0rte reguleringer, der
indbefatter alle 5 niveauer, kendes f0rst og fremmest fra h0jmiddelalderens

Falster. Egaliseringer ledsaget af rebning (trin 1-3) kendes formentlig endnu i
1500-tallet, men som jeg nedenfor skal pfivise ledsages de talrige egaliseringer i
1600-1700-tallet ofte kun af omstruktureringer pfi trin 1 (-2), hvorfor de ikke ffir

nogen konsekvenser for landsbymarkens struktur.
Forklaringen pfi, at reguleringerne i stigende grad underordnes den bestfiende

fysiske struktur, er givetvis kompleks, men det synes dog naerliggende at pege pfi en
gradvis stabilisering af agerstrukturen som f0lge af 1) en stigende opdyrkningsgrad,
2) fastere ryg- og skeldannelse imellem de enkelte agre og 3) mfiske agrenes
oparbejdede kulturtilstand.

Forel0big er det dog kun gisninger. Emnet reguleringer og agerstruktur fortje-
ner givetvis en st0rre specialunders0gelse. Nedenstfiende resultater fra Herrested
omrfidet kan tjene til at belyse emnets kompleksitet.

IV. Herrestedomrfidets agersystemer 1500-1800.

Som praesenteret ved det sidste Odense-symposium fors0ger jeg i 0jeblikket at
traenge laengere ned i de drifts0konomiske forhold i landsbyfaellesskabets tid ved
hjaeip af sammeniignende mikroplansunders0gelser af to 0stfynske omrfiders udvik
ling fra 1000 til 1800 e. Kr. I disse unders0gelser er studiet af kulturlandskab og
agersystemer tillagt stor veegt. Ved hjaeip af rekognosceringer er adskiilige
h0jryggede agersystemer lokaliserede i omrfidets skove, men hovedindfaldsvinklen
er dog en retrogressiv rekonstruktion af kulturlandskabet tilbage til ca. 1500.
Midlerne hertil er dels moderne terraen og undergrundskort, der kombineres med

udskiftningskort (ca. 1800), markb0ger (1682), prsesteindberetninger (1550-1813),
lovhaevder, mageskifter og skelforretninger (tilbage til 1500). Udviklingen jaevn-
f0res med en n0je kortlagt bebyggelsesudvikling. Det er her af stor betydning, at
godsarkiverne i Herrestedomrfidet (specielt Ravnholts) er meget righoldige. Mfilene
for kulturlandskabsanalyserne er dels at belyse samspillet mellem bebyggelse og
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kulturlandskab (herunder bl.a. effekter af nedlaeggelser og egaliseringer), dels at
f0lge agersystemets udvikling fra 1500-1800 (herunder isaer opdyrkning og aendrin-
ger i skel- og rotationssystemer). Endelig g0res der en raekke fors0g pfi middelal-
derlig retrospektion, idet agrene s0ges differentieret aldersmaessigt ved hjaeip af

agerst0rrelse, placering i bymarken, funktion og marknavne. I givet fald skulle det

videre vaere muligt at slutte til forskellige landskiftestrukturer og dermed udvik-

lingstrin i bebyggelsen. Mit forel0bige indtryk er dog, at agersystemerne domineres

af tilpasningen til terraenet og af senere omreguleringer, hvorfor grundlaget for en
egentlig retrospektion mangier.

Herrestedomrfidet rummer ret markante variationer i de landskabsmaessige
forudsaetninger. Fra nord til syd stiger terraenh0jden fra 30 til 95 meter. Den

nord0stlige del er moraeneslette skabt af Storebaeltsgletcherens sidste fremst0d,

medens den mere urolige syd0stlige del er d0dislandskab skabt af det foregfiende
gletcherfremst0d fra nord0st. Boniteterne er i denne del gennemgfiende Iavere og
omrfidet praeges af store skov, eng- og mosestraekninger. I tilknytning til disse
ressourcer ligger hovedgfirdene, medens landsbyerne f0rst og fremmest er at finde i
den nordlige slettepraegede del. I det f0lgende vil vi koncentrere opmaerksomheden

om Herrested og Ellested sogne og indledningsvis give et kort rids over gods og
strukturudviklingen i perioden 1500-1800.

Herrested sogn. Hovedgfirden Ravnholt var i 1504 en beskeden vaebnergfird pfi 17
tdr. htk, svarende til 2 almindelige b0ndergfirde. Fra 1515 til 1537 erhvervedes

skoven Ryslinge Tved, der hidtil havde h0rt under gfirdene i Mfire og Atterup, bid
for bid fra 7 godser og enkelte selvejere. I 1553 tog Ravnholt lovhaevd pfi sit nye
enemaerke Ryslinge Tved, eller Ruerne. I 1682 Ifi tre smfi skovgfirde "Ruegfirde" i
Skovenem aerket. I 1769 oprettedes heraf mejergfirden Sophienlund. Ravnholts naeste
ekspansionsb0lge gik ud over nabolandsbyen Atterup, der Ifi midtvejs mellem
Ravnholt og Ellested kirke. I 1580 var Atterup pfi 8 gfirde foruden den tilknyttede
enestegfird Bollemose. I 1610 havde Ravnholt samlet hele byen under sig og den
nedlagdes o. 1625, idet 3 gfirde dog flyttedes til Mfire, hvorved det gamle Atterup
ejerlav blev delt mellem Ravnholt og Mfire. Dette er et vigtigt kronologisk
holdepunkt for studiet af Mfires agerstruktur. I Mfire erhvervede Ravnholt den

f0rste gfird i 1544 og i 1625 var det lykkedes at samle hele byen. Den nordlige del
af sognet - afgraenset fra Mfire ved skelbaekken - udgjorde Herrested Birk. I 1580
erhvervede Ravnholt birkeretten fra kronen. Med i k0bet fulgte bl.a. 13 selvejer-
gfirde i birket. I 1665 erhvervede Ravnholt de sidste gfirde i sognet og byerne
egaliseredes hurtigt herefter. I hvert fald noteres det i Herrested-Holme-Krage-
lunds bylov fra 1667 (Danske Vider og Vedtaegter, bd. IV, 1932, s. 162 ff) at "Enhver
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som her udi byen boer, niuder gresning lige bfide pfi felleden, felletsbed och
koehaufven, eftersom alle erre lige ens stoerre bfide pfi gfirden och dets tilligende".
Alle sognets 5 byer blev sfiledes egaliseret mellem 1664 matriklen og markopmfilin-
gen i 1682, hviiket giver os gode muligheder for at unders0ge samspillet mellem
egalisering og agerstruktur. Det er i0vrigt interessant at bemasrke, hvor langsomt
gfirdenes bygningsomfang (fagtal) indstillede sig pfi den nye egaliserede struktur. I
en synsforretning fra 1696 er det endnu muligt at identificere de store og smfi
gfirde fra 1664 matriklen ved hjaeip af forskelle i gfirdenes fagtal. I 1700-taIlet
fulgte i0vrigt to nye egaliserings runder i sognet. Den sidste foretoges pfi
sogneniveau, idet samtlige b0ndergfirde i sognet gjordes lige store pfi grund og
afgifter. Ellested sogn. Lykkesholm var under navnet Magelund allerede et storgods
i h0jmiddelalderen, og endnu i midten af 1400-tallet ejede Lykkesholm hele
Ellested sogn og den tilgraensende Fjellerup by. Men ved denne tid splittedes godset
ved arvedeling og gik efterhfinden helt i opl0sning. F0rst omkring 1580 synes
Lykkesholm atter at optraede som hovedgfird, men til gengaeld forl0b godsets
ekspansion herefter staerkt. F0rst i 1600-taliet forsvandt Iandsbyen Ammendrup
(min. 6 gfirde, umiddelbart syd for Lykkesholm) under hovedgfirdsmarken. I 1640
overtoges Lykkesholm af kansler Christian Thomsen Sehested, der pfi ffi fir samlede
hele sognet og egaliserede byerne. Kullerup egaliseredes mellem 1640 og 1664.
Lindeskov var allerede egaliseret i 1400-tallet, men egaliseringen var senere gfiet i
opl0sning. Der foretoges endnu en egalisering mellem 1640 og 1664. Fjellerup
egaliseredes mellem 1664 og 1682. Ogsfi her er der sfiledes gode muligheder for at
studere sammenhaengen mellem agerstruktur og egalisering. I 1680'erne blev
Fjellerup by i0vrigt omdannet til en ladegfird under Lykkesholm, men eksperimen-
tet var allerede opgivet inden 1715. I 1733 lagdes Magelund gfirdene (ved Magelund
slotsbanke) under Lykkesholm.

Jeg skal ikke komme naermere ind pfi den ledsagende udvikling i skel- og
driftsforhold i perioden 1500-1800, men det skal dog bemaerkes, at den ejendomme-

lige vangeinddeling i Herrested - Holme - Kragelund omrfidet har forbindelse med
egaliseringen af byerne. I 1500-tallet og frem til 1667 omtales sfiledes bl.a. en firlig
mark, altsfi en vang i firlig drift. En sfidan kendes ikke i markbogen fra 1682. Inden
1743 var b0nderne i Ellested sogn gfiet fra trevangsbruget og over til et alsaedebrug
med havren som den absolut dominerende afgr0de. I indberetningen fra 1743

anbefaler sognepraesten ligefrem, at b0nderne burde befales at lade 1/3 af jorden
hvile firlig. Tendensen mod st0rre vaegt pfi havredyrkning kan i0vrigt f0lges i
Herrested-praestegfirds udsaedsangivelser fra 1572, 1667 og 1690. I 1690 var

Herrestedomrfidet da ogsfi den eneste egn pfi Fyn, hvor havre brugtes til br0d og 01.
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I det f0lgende skal vi ud fra markb0gernes angivelser se naermere pfi

agerstrukturen i de to sognes landsbyer i 1682, og herunder isaer beskaeftige os med

effekten af de foretagne egaliseringer.

Herrested sogn. I nedenstSende tabel er for hver landsby opgivet antal gfirde, antal

agre pr. gfird og det gennemsnitlige areal pr. ager.

landsby antal gfirde agre Pr- g&fd tdr. land pr. ager

Herrested-Holme 13 97 - 113 0,3

Viliumstrup 7 100-114 0,3

Mfire 23 96 - 131 0,3

Kragelund 8 74-89 0,3

Kastel 3 57-67 0,3

Et gennemgfiende trask er agrenes gennemsnitlige areal, der i samtlige byer er 0,3

tdr. land, hvorimod Ravnholt hovedgfird med sine 1326 agre kun havde 0,15 tdr.

land pr. ager. Arsagen hertil kan dels vaere Ravnholts i agerbrugsmaessig henseende

ugunstige placering i d0dislandskabet, dels at hovedgfirden pfi grund af hoverisyste-

met muligvis ikke har vaeret sfi n0jeregnende med de enkelte agres st0rrelse og

rentabilitet. Som det fremgfir af tabellen er egaliseringen foregfiet byvis, men

bortset fra de smfi gfirde i Kastel er niveauet dog overalt o. 100 agre pr. gfird.

Herrested-Holme. (Degnegfirden, et bol med kun 15 agre, er undtaget i statistik-

ken). Praestegfirdens agre er i hovedsagen samlet i nogle ffi skifter i hver vang. Der

er i0vrigt ikke tale om noget reguleret landskifte, men der er dog tendens til

gfirdgruppeskift, hviiket vil sige at byen er inddelt i en raekke gfirdgrupper, hvis

agre ligger samlede i bymarken, idet dog raekkef0lgen af agrene internt i

gfirdgruppen er vilkfirlig (til forskel for bolskiftet, hvor den interne raekkef0lge er

fast). Det skal dog understreges, at der er tale om en svag tendens, der kun lader

sig afsl0re ved en matematisk analyse af rensbroder (naboager) hyppighed. Egalise

ringen synes sfiledes foretaget ved blot at bytte brugsretten om til et antal agre.

Viliumstrup. Der er her tale om et tydeligt gfirdgruppeskift med en klar tendens til

mere regelmaessige forhold jo laengere afstanden er fra byen til fisen. Formentlig er

de sidst opdyrkede jorder altsfi fordelt efter dette gfirdgruppesystem. Pfi grund af

det forholdsvis klare gfirdgruppeskifte er det her undertiden muligt at f0lge, hvilke

agre der er blevet overflyttet fra en gfirdgruppe til en anden i forbindelse med

egaliseringen, som ogsfi her er foregfiet ved ombytning af brugsret til et passende
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antal agre.

Mfire. Den store landsby er opdelt i 4 gfirdgrupper med hver 5-6 gfirde. De tre

gfirde, der flyttede ind o. 1625 er fordelt pfi 2 gfirdgrupper. To af de tre gfirde har

stadig "for mange" agre i Blandskovsmarken, der daekker en del af det gamle

Atterup ejerlav. Gfirdgruppeskif tet er l0st struktureret og egaliseringen er ogsfi her

blot foregfiet ved ombygningen af brugsretten til et passende antal agre. Det er

tankevaekkende, at indflytningen af Atterup-gfirdene ikke lader sig spore i 1682,

men en del af forklaringen herpfi er naturligvis den mellemliggende egalisering.

Kragelund. Kragelund er opdelt i 3 tydelige gfirdgrupper, og der er tydeligvis

tilstraebt en ligelig fordeling af agre i alle Sse. I enkelte fise har en gfirdgruppe dog

ffiet "dobbelt". Kun i et tilfaelde er en gfirdgruppe ene om en fis. Gfirdene med de

laveste landgilder i 1664 er trods tildeling af agre alligevel ikke nfiet op pfi de

0vrige gfirdes meget ensartede niveau (86-89 agre). 0jensynlig er omfordelingen

sket efter almisseprincippet, sfiledes at de store gfirde har afstfiet brugsretten til

et antal agre, men ikke helt nok til at bringe de mindre gfirde op pfi h0jde. Ogsfi for

Kragelunds vedkommende er egaliseringen sket ved ombytning af brugsretten til

agre.

Kastel. Af de 3 gfirde er de 2 rensbroder til sig selv i omtrent 1/3 af tilfaeldene,

medens tallet er langt mindre for den 3. gfird, nemlig det bol, der tildeltes jord

mellem 1664 og 1682 omend ikke helt nok til at nfi de to andre gfirdes niveau.

Regnet, groft ud fra landgilden skulle bolet i 1664 have omkring 15 agre. De to

andre gfirde har f0lgelig afstfiet o. 40 agre inden 1682.

Det er sfiledes karakteristisk for landsbyerne i Herrested sogn, at egaliseringerne

er gennemf0rt ved en simpel omfordeling af brugsretten til de bestfiende agre (trin

1 overfor), uden at dette har ffiet konsekvenser for landskiftet (trin 2), der fortsat

er et uregelmasssigt gfirdgruppeskift, endsige konsekvenser for den fysiske struktur

(trin 3), idet der 0jensynlig ikke er foretaget omrebning. Tvasrtimod krasver byloven

fra 1667 en cementering af den bestfiende struktur, idet skellene mellem de enkelte

agre, agerrenerne, skal markeres med egepaele. I Ellested sogn er forholdene mere

komplicerede.

Kullerup og Lindeskov egaliseredes som naevnt mellem 1640 og 1664. Kullerup

havde i 1682 12 gfirde og 1221 agre, altsfi igen o. 100 agre pr. gfird og agrenes areal

var igen 0,3 tdr. land i gennemsnit. En af byens gfirde var en annexprasstegfird,

hvortil der i 1682 ikke laengere fandtes bygninger. Praestegfirden havde stortset kun

jord i 2 af de 3 vange og agrene var samlet i slader (sammenhaengende agergrupper)
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og i selvstaendige I0kker. Byens landskifte er ret ejendom meligt. I Skovsmark er
naesten alle fise solskiftede (praestegfirden deltager ikke) og der forekommer ofte

tildelinger af dobbelt agre. Enkelte fise er 0jensynlig brugt til udligning af opstfiede
skaevheder, som f0lge af agrenes vidt forskellige st0rrelse i den enkelte fis. En fis
med et ejendommeligt spejlvendt solskifte (1-2-3-4 4-3-2-1) skal mfiske pfi

lignende vis opfattes som et fors0g pfi at tilpasse solskiftet til den uregelmaessige

agerstruktur. I de to 0vrige vange Kirkemark og Kragsmark findes der tilsammen

kun 5 solskiftede fise. I Kullerup er egaliseringen sfiledes ledsaget af en delvis

indf0relse af solskiftet, men uden omrebning. Hvorfor den fysiske agerstruktur

0jensynlig er uaendret. Det har derfor vaeret n0dvendigt med korrektioner i form af

dobbeltagre, spejlvendte solskifter og udligningsfise. I Lindeskov er egaliseringen

foregfiet pfi tilsvarende vis, idet solskiftet dog her er mere dominerende. Fjellerup

egaliseredes mellem 1664 og 1682, og i forbindelse hermed indf0rtes solskiftet

under ret ejendommelige omstaendigheder. I 1664 bestod Fjellerup by af 8 gfirde,

hvoraf de 7 h0rte til Lykkesholm. Ved egaliseringen nedlagdes en af Lykkesholm

gfirde. I 1682 bestod Iandsbyen derfor af 7 gfirde, hvoraf de 6 h0rte til Lykkesholm.

Lykkesholms gfirde havde da fra 103-112 agre, medens den syvende gfird havde 143

agre. Det gennemsnitlige areal pr. ager var som saedvanligt pfi 0,3 tdr. land.

Lykkesholms 6 gfirde var i 1682 solskiftede, medens gfird nr. 7 falder vilkfirligt ind i

skiftet. Formentlig har den blot beholdt sine agre fra f0r egaliseringen og

reguleringen af landskiftet. Agrene er ofte parvis samlede til hver gfird, medens
enkelte agre omvendt deles af samtlige 6 gfirde! Man har altsfi ved gennemf0relsen

af solskiftet ikke foretaget nogen omrebning og ligedeling af agerbredderne, men

har derimod udlignet gfirdenes st0rrelse gennem tildeling af flere agre i traek til

den enkelte forfordelte gfird. Enkelte fise synes i det hele taget brugt til

efterregulering.

Ogsfi skovmfilene til byen er 0jensynlig blevet regulerede i forbindelse med

egaliseringen og solskiftets indf0relse, idet gfirdene 1-6 er udskilt som driftsenhed

fra gfird 7, der er tildelt et indhegnet vaenge og et skovmfil for sig selv.

I Ellested sogn ledsagedes egaliseringen sfiledes ikke blot af en simpel ombytning af

brugsretten til et passende antal agre (trin 1), men tillige af en hel eller delvis

indf0relse af et reguleret landskifte, solskiftet (trin 2). Da der imidlertid ikke

foretoges nogen omrebning af bymarken var det n0dvendigt at korrigere solskiftet

ved hjaeip af dobbeltagre og udligningsfise. Faeiles for egaliseringerne i Herrested og

Ellested sogne er det imidlertid, at de gennemgribende aendringer i brugsstrukturen

ikke har sat sig spor i den fysiske struktur. Bymarken synes i intet tilfaelde omrebet
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(trin 3), ligesom bytomterne ikke blev regulerede (trin 4) endsige flyttede (trin 5).

Disse iagttagelser, der naturligvis b0r suppleres med et langt mere omfattende

materiale, inden der drages generelle konklusioner, peger imidlertid pfi en raekke

centrale problemkomplekser, der b0r tiltraekke sig opmaerksomhed i kommende

bebyggelseshistoriske unders0gelser. For det f0rste er den tiltagende stabilisering

af den fysiske struktur i perioden 1000-1800 i sig selv et volsdsomt problem. Er

denne hovedmodel i det hele taget korrekt? Og i givet fald hvordan skal denne

udvikling forklares? Dernaest traenger sammenhaengen mellem reguleringer og fysisk

struktur til en naermere behandling. Hvad var i det hele taget motiverne til

reguleringerne i de forskellige perioder og hvorfor fik reguleringerne sfi forskellig

gennemslagskraft 1 den fysiske struktur? Endelig og pfi det mere konkrete plan er

det vigtigt at fastslfi, hvornfir rebningsinstitutionen oph0rte med at fungere i

praksis?
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BOLBEGREBET OG BOLSKIFTET

af Erik Ulsig

Jorden i de danske landsbyer i middelalder og nyere tid, altsfi under landsbyfaelles-

skabet, var fordelt mellem gfirdene efter forskellige principper. Der kan f0rst og
fremmest skelnes mellem de regelmaessige eller regelbundne, systematiske land-

skifter og de usystematiske, hvor det (i hvert fald i dag) ikke er muligt at finde et
gennemskueligt princip for jordens fordeling. Mest regelmaessigt og givetvis yngst
var solskiftet, hvor gfirdene i alle agerskifter (fald, fise) havde jord i samme
raekkef0lge, sfiledes at bredden af agrene svarede til gfirdenes relative st0rrelse.
Med tiden traengte solskiftet de andre skifteformer tilbage. I princippet naesten lige
sfi regelmaessigt var bolskiftet, hvor det ikke var gfirdene, landsbyens jord fordeltes
mellem, men lige store grupper af gfirde (og gfirdparter), de sfikaldte bol (1). De
usystematiske landskifter var ofte karakteriseret ved, at den enkelte gfird havde

mange agre liggende samlet, sfiledes at dens meste jord dannede et mindre antal
blokformede jordstykker spredt ud over bymarken.

Bolbegrebet mfider vi i alle de aeldste diplomer, som vedr0rer ejendomsforhold.
Ejendommenes st0rrelse i skfinske og sjaellandske landsbyer angives i antal bol
(Knud d. Helliges gavebrev 1085, breve til Lundekirken 1133, 1135 og 1145, til
Ringsted kloster 1135 og til Naestved kloster 1135 etc.). For Fyn kendes ansaettelse
i bol, bolvurdering f0rst 1180, for Arhusegnen i et brev, som dateres til mellem

1193 og 1202 (Dipl. Dan. l.r. Ill, nr. 197). 0. 1200 transformeredes bolvurderingen
pfi Sjaelland til skyldvurderingen, det gik nemt nok, i reglen synes et bol simpelthen
sat til en mark skyldjord. I Jylland og pfi Fyn fik man allerede f0r 1200

guldvurderingen, en vurdering af jordens vaerdi, som der her var et stort behov for,
fordi bolvurderingen var lidet udbredt p.g.a. bebyggelses- og dyrkningssystemets

karakter, som i hvert fald mange steder havde lidet at g0re med landsbyer i

egentlig forstand og endnu mindre med et vangesystem. Pfi Arhusegnen kan vi seaf
Arhusjordebogen fra ca. 1315, at bolene sattes til et helt antal mark guld, 4, 6 eller
8. I Skfine brugtes bolvurderingen endnu i det 14. firh. ved ejendomstransaktioner.

Bolvurderingen foraeldedes, men en meget stor part af de danske landsbyer var
endnu i 1682-83 bolskiftede. Inden for den enkelte landsby var bolene groft taget

lige store, i Iandsbyen Skaering ved Arhus sfiledes o. 70 t0nder land ager. Men
forskellene fra by til by pfi Arhusegnen var nu heller ikke sfi store, i syv byer (incl.
Skaering) var bolene pfi 70-85 t0nder land, i fire andre dog st0rre (97, 112, 127 og
146 td. land).
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Jeg skal demonstrere bolskiftet ud fra Iandsbyen Skaering. Byen bestod i 1683 af 20

gfirde, som varierede ekstremt i st0rrelse. Der var en hovedgfird pfi 176 td. land, et

par anselige gfirde pfi 73 og 60 td., 5 gode gfirde pfi 36-49 td., 7 almindelige gfirde

pfi 18-32 td. og 5 smfigfirde pfi 10-16{ td. land. Der var hermed stadig tale om en

h0jmiddelalderlig brugsfordeling bestfiende af en hovedgfird, 14 brydegSrde samt 5

smfi landbogfirde, som givetvis tidligere havde h0rt sammen med hovedgfirden.

En del af den fjernereliggende jord stammede fra et par i senmiddelalderen

nedlagte torper. Denne jord var delt mellem f0rst og fremmest hovedgfirden og de

to st0rste andre gfirde og falder f0lgelig uden for bolskiftet. Dette vises bedst ud

fra byens st0rste agerskifte (fald), Langager (50 td. land = 27,6 ha). Hvis vi

nummererer dets agre fra 1-67, som landbfilerne faktisk gjorde det i 1683, ses gfird

X at besidde ager 1-3 og 56-58, gfird Y ager 4 og 59. Tilsammen havde de to gfirde

altsfi to brede striber, som hver bestod af 4 agre (fig. 1). I alt var der i Langager 18

sfidanne striber a 4 el. 3 agre. Agrene var 440 m lange, 9-10 m i bredden. 6 af de 18

striber (som jeg herefter vil kalde dem) tilh0rte hovedgfirden, de resterende 12 var

fordelt pfi 6 gfirdgrupper med 2 striber til hver (fig. 2).

1 2 3 4 5 6 etc 55 56 57 58 59 66 67

//,

Fig. I. Langager fald: agrene tilh0rende gfirdgruppe F.
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Fig. 2. Langager fald (gfirdgruppe A-G) og fire smfi nabofald.

Mens gfirdene i gfirdgrupperne altid havde deres agre i fast raekkef0lge, altsfi f0rst

X sfi Y, f0rst V sfi W etc., var raekkef0lgen af striberne tilfaeidig, varierende fra det

ene fald til det andet (i 0vrigt tog bolskiftet ofte ikke hensyn til graenserne mellem

faldene). Selv inden for Langagersskiftet, hvor hver gfirdgruppe jo havde 2 striber,

hovedgfirden dog i alt 6, var raekkef0lgen om mfiske ikke helt tilfaeidig sfi dog i

hvert fald ikke regelbunden.

Hvis man forestiller sig, at hvert bol oprindelig har udgjort en gfird (hvad jeg i

0vrigt ikke mener er tilfaeldet), var bolskiftet meget primitivt, for sfi vidt som

striberne snarest mfi vaere uddelt ved lodtraekning. I forlaengelse af en sfidan

oprindelsestese mfi man sfi betragte gfirdgruppen som udtryk for en gfirddeling, og

dermed agrenes faste raekkef0lge inden for striberne som en f0rste form for en

slags solskifte.

Skaering bestod af 8 gfirdgrupper, nemlig hovedgfirden, de 6 almindelige

gfirdgrupper pfi 2-4 eller rettere 1\ til 3{ gfirde (idet en af gfirdene var delt mellem

to gfirdgrupper), endelig en saerlig gfirdgruppe (H) bestfiende af byens 5 smfigfirde,

de sfikaldte landbogfirde (coloni). En naermere betragtning vil imidlertid vise, at
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selv om byen mfi karakteriseres som bolskiftet, var der ikke totalt sammenfald

mellem gfirdgrupper og bol, idet byen mfi have vaeret vurderet til 9} bol.

Hovedgfirden var formentlig sat til 2 bol, det ses af dens boljords-areal, som var pfi

ca. 133 td. land, netop det dobbelte af, hvad 6 af de 0vrige 7 gfirdgrupper havde i

boljord - dvs. eksklusive tof ter og andre saerjorder og eksklusive (som f0r naevnt) de

smfi torper, som var lagt ind under hovedgfirden og de st0rste andre gfirde i

senmiddelalderen. Men afvigelsen kommer i gfirdgruppe E, som har vaeret ansat til

\\ bol; dens areal var 104 td, land, lige halvanden gange de andre gruppers;

sikkerhed for min bed0mmelse giver dog f0rst og fremmest det forhold, at de 2 af

denne gfirdgruppes 3y gfirde if0lge agerm0nstret aldeles klart udgjorde 1 bol (med

67} td. land), mens de 1} andre (med 36? td. land) optraeder mere uregelmaessigt i
gfirdgruppens striber.

Gfirdgrupperne i Skaering 1683

Gfirdgruppe St0rreIse i t0nder land Antal gfirde

A 72 2

B 68 j 2

C 65 2

D 72 3

E 67{+36{ 2 + 1}

F 58} 1}

G 133 1

H 74 5(6)

Den underligste gfirdgruppe udgjordes af de 5 forhenvaerende landbogfirde samt af

jord i omfang svarende til et sfidant brug, men tilh0rende en af byens store gfirde.

Jorden mfi vaere blevet lagt til den store gfird ved nedlaeggelse af et tidligere sjette
landbobrug. Gfirdgruppens agerjord (kun ekskl. tofter) var pfi 74 td. land, og

omfanget svarede hermed til de andre gfirdgruppers og kan saettes til et bol jord.

Men man kan vist knap nok haevde, at gfirdgruppens jord indgik i bolskiftet.

Gfirdgruppens jordstykker var til dels placeret anderledes i bymarken end de andre

gfirdgruppers brede striber. Landbogfirdene ejede ofte et helt fald eller hovedparten

af et sfidant, men havde til gengaeld ikke jord i en raekke store laid. F.eks. havde de

ingen jord i Langager, som var pfi 50 td. land, men besad til gengaeld fire smfi

nabofald i deres helhed, i alt 10 td. land (fig. 2). Men den st0rste afvigelse fra
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normerne var, at jorden inden for landbo gfirdgruppens jordstykker var fordelt totalt

vilkfirligt - ikke engang efter lodtraekning.

Bolskiftet i Skaring ser mfiske indviklet ud, men var (nfir bortses fra sserforhoIdet

med en hovedgfird oglandbogfirde) simpelt i forhold til det vi traeffer i Arhusegnens
andre landsbyer. Det lignede dermed bolskiftet pfi Sjaelland, idet der dog nok var

flere saerjorder i Skaering. Karakteristisk for Arhusegnens byer var ellers, at mange

gfirde ikke n0jedes med del i et eller to bol, men havde jord i 3-4 bol, ja nogle gfirde

havde to lodder i samme bol, hvorved tallet pfi deres bolparter kunne nfi op pfi 5-6-

7. Jeg skal ikke demonstrere det her, for forholdene kunne blive overordentlig

indviklede. Jeg skal blot fremhaeve, at der er en klar sammenhaeng mellem et

indviklet bolskifte og selvejendom. Det er karakteristisk, at i byen Brabrand, der

helt tilbage til o. 1300 mfi have vaeret i en adelig godsejers besiddelse, havde 11 af

13 gfirde i 1683 hver kun jord i et af byens fire bol, blot de sidste 2 gfirde jord i to

bol. Lignende gaelder for byerne Kasted og Aby, som vides godsejerdomineret
allerede o. 1200. Helt anderledes er billedet i Borum. Byen havde 15 gfirde, hvoraf

de 7 i 1536 var i selveje, mens de 8 Ifi under kirkelige institutioner. Ingen gfird

n0jedes med jord i et af byens 7 bol, en af gfirdene havde endog jord i 5 bol og en

anden i 6 bol (endda to lodder i det ene af bolene). Forklaringen pfi forskellene

mellem bolskiftet i henholdsvis godsejerdominerede og selvejerdominerede

landsbyer ligger lige for. De st0rre godsejere bestemte i deres landsbyer suveraent

gfirdst0rrelsen, og de var interesseret i et overskueligt system, i en jordfordeling,

hvoraf det klart fremgik, hvad hver bonde skulle betale i landgilde.

Selvejerb0nderne derimod arvedelte og sammenlagde deres gfirde, som nu

arveforholdene i deres slasgt og deres asgteskaber krasvede det - i 0vrigt til

skattemyndighedernes fortvivlelse. Resultatet blev et forbud imod arvedeling og

sammenlaegning 1466 i Jylland og 1499 pfi Bornholm. Fra o. 1500 mfi forbuddet i den

n0rrejyske forordning betragtes som effektivt gennemf0rt, hvoraf f0lger, at det

indviklede bolskifte i Borum er uaendret siden da.

Hermed skulle praemisserne vaere lagt frem for en kort diskussion af mit egentlige

aerinde: Hvad er et bol, hvor gammelt er bolskiftet, og hvad er dets oprindelse,

hvordan har det udviklet sig? At bolvurderingen gfir tilbage til slutningen af 10.

firh., er der naeppe tvivl om. Den har sammenhaeng med den sene vikingetids

militaerordninger, formentlig med ledingen og er jo (som anf0rt) kildebelagt i det

aeldste danske diplom fra 1085. Om bolskiftets alder er det langt vanskeligere at

danne sig en begrundet mening. I kilderne er de aeldste belaeg Skfinske Lov kap. 73-
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74 (= Anders Sunesen 34) og Anders Sunesen kap. 26 samt Eriks Sjaellandske Lov II
54-55, dvs. fra begyndelsen af det 13. firh. Intet i lovbestemmelserne afviger fra de
senere kendte forhold, men de opiysninger der kan uddrages er meget langt fra
fuldstaendige, hvorfor det er umuligt at se, om der blot er tale om, at bolet

omfattede nogle ffi striber eller blokke i hver vang eller mange striber som i

matriklens markb0ger.

Gfir vi til det konkrete materiale, frembyder Skaering gode muligheder for
retrospektion. Som bolskiftet her kendes fra 1683 med o. 500 jordstykker, striber,

fordelt pfi de 9 gfirdgrupper (hovedgfirden regnet for 2), er det i hovedsagen aeldre
end fordelingen af de nedlagte torpers jord pfi de tre store gfirde, en fordeling som

vel er sket engang o. 1400. Endvidere kan det antages, at det er jsevngammelt med

landbobrugene, fordi disse pfi en mfide falder uden for bolskiftet, til trods for at

deres jord ogsfi er spredt ud over hele bymarken (men ofte Iidt perifert). Vi er

hermed tilbage i det 13. firh. Som en randnote skal bemaerkes, at nogle af faldene
meget vel kan vaere omrebet i det 16. firh., f.eks. det helt regelmaessige

Langagerskifte, som jeg netop har fremdraget, fordi det var sfi regelmaessigt, at
det var umiddelbart fqrstfieligt. Men konkluderende gaelder, at analysen af land-

skiftet i Skaering sandsynligg0r, at man allerede pfi landskabslovenes tid havde
landsbyer med mange boljordstykker.

Bolskiftet har altsfi eksisteret i en veludviklet for o. 1200. Et yderligere
argument herfor er, at bolet pfi Arhus-egnen pfi det tidspunkt allerede var ved at
blive erstattet som vurderingsenhed af guldvurderingens mark gulds jord. Hvorvidt

det gfir tilbage til vikingetiden i den kendte form, eller om det da blot fandtes i en

prototype som et blokskifte, eller hvorvjdt bolene dengang kun var upraecise

vurderingsenheder, kan ikke afg0res, men nok diskuteres.

Men o. 1200 og muligvis f0r var bolene altsfi en fysisk realitet i bymarken, og
dermed stfir vi ved sp0rgsmfilet: Hvordan er det dog lykkedes at lave alle bol i en
landsby lige store? Dette betyder nemlig, at st0rrelsesforholdet mellem b0nder-

gfirdene i en landsby udgjorde simple tal; i 1085 og i det 12. firh. forekommer i
bolvurderingen (sfi vidt jeg erindrer) sfiledes kun tallene £, }, f, 1osv., ogdisse tal
var sidenhen ogsfi de for den sjaellandske skyldvurdering karakteristiske. Da bolene
f0r 1200 ogsfi, og mfiske f0rst og fremmest, mfi vaere blevet brugt ved pfilaeg af
offentlige byrder, mfi de i de fleste landsbyer have vaeret af rundt regnet samme
st0rrelse. Og mens man til n0d kan forestille sig, at de st0rste godsejere, kongen,
Hviderne eller deres forfaedre, andre h0vdingeslasgter og bisperne, kan vaere blevet
enige om, at deres faestegfirde skulle ordnes i bestemte st0rrelseskategorier, synes
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en sfidan forestilling umiddelbart ikke mulig om de fri b0nder.

Forskningen har naturligvis beskaeftiget sig med sp0rgsmfilet om boiets op-
rindelse. Banebrydende var Henrik Larsens afhandling i 1918 "Nogle opiysninger om
danske landsbyer" (Aarb. Nord. Old. og Hist.). Han mener, at bfide bolet og
bolskiftet er skabt o. fir 1000 af hensyn til ledingen (s. 219 og 282), og at dette har

forudsat en staerk kongemagt og en godsejerstand, der kunne hjaslpe med gennem-

f0relsen. Pfi Stevns, hvor der var mange bolskiftede byer, men hvor der i det 15.
firh. var mange selvejere, mfi selvejendommen derfor vaere et sekundaert forhold (s.
221). Men aeldgammelt var bolskiftet ikke, idet Henrik Larsen f.eks. pfi Lolland
pfiviser en aeldre uregelmaessig agerfordeling (s. 211-13); og som forgaenger for
denne forestiller han sig et faellesskab, som bet0d firlig eller periodisk omfordeling

af jorden mellem byens gfirde.

For nylig har arkaeologen Leif Chr. Nielsen i tidsskriftet Meta (Lund 1981) med
rette peget pfi betydningen af Henrik Larsens forskning og sat tesen om bolskiftets
indf0relse o. fir 1000 i forbindelse med arkaeologiske vidnesbyrd. Det drejer sig om

de vestjyske landsbyudgravninger (Trabjerg, Saedding, Omgfird og Vorbasse), hvor
tof ternes bredder indgfir i et overordnet mfileskema. Forudsat at det arkaeologiske

materiale er korrekt bed0mt, er dette en meget vigtig iagttagelse. Jeg skal dog

bemaerke, at der ikke n0dvendigvis er en sammenhaeng mellem tofterne, disses

bredde og bolskiftningen af bymarken (ses f.eks. ikke I Skaering).
Nfir jeg skal konkludere om, hvordan og hvorfor bolskiftet opstod, kan der kun

blive tale om en prioritering mellem muligheder. Forkastes kan uden videre en tese

om, at bolenes ens st0rrelse skulle skyldes, at gfirdene I den enkelte landsby
oprindelig var lige store. Dette er ikke taenkeligt for frib0nder, og dem var der
mange af i aeldste middeialder - i hvert fald uden for Sjaelland. At bolene skulle
afspejle et egalitasrt bondesamfund i jernalderen, h0rer hjemme i teorier om

urgermanerne, som blomstrede i det 19. firh.

Langt mere fristende er det at forbinde bolinddelingen med.de store vikinge-

kongers indf0relse af ledingern, formentlig I 2. halvdel af det 10. firh. Vi ved idag,
takket vaere den arkaeologiske udforsknlng af trellehorge, Dannevirke, Ravning-

engebroen og de kongelige byanlaeg (specielt Arhus), med hvilken styrke og
praecision den sene vikingetids kongemagt arbejdede. Og praecision er bolene og
bolskiftet udtryk for. Alligevel kan dette naeppe vaere en tilstraekkelig forklaring.

Pfi kongens egne godser, pfi nogle af de godser, der tilh0rte det kongelige f0lge, pfi
eventuelle kongeligt styrede militaerkolonisationer af frib0nder (jf. frankerkonger-
nes militaerkolonier i graenseegnene til Thuringen og Bayern), er en centraldiri-

gering af bebyggelsen en sandsynlig mulighed. Men vender vi os til de landsbyer,
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som udelukkende eller fortrinsvis beboedes af almindelige frib0nder, store eller

smfi, forekommer forklaringen mig umulig. Centralmagten har ikke haft ressourcer

til at gennemf0re en sfidan ordning. Bolet mfi her vaere vidnesbyrd om en praktisk

ordning for fordeling af jorden mellem b0ndeme. En kildest0tte for en sfidan

antagelse er da ogsfi det forhold, at det af de senere kendte bolst0rrelser med

sikkerhed fremgfir, at der oprindelig har vaeret bol, hvis st0rrelse altid mfi have

afveget fra den dominerende bolst0rrelse.

NOTE

1. Hvis gfirdgrupperne afveg vaesentlig i st0rrelse, mfi man n0jes med at betegne

skiftet som et gfirdgruppeskifte. Se i 0vrigt Poul Rasmussen: Markbogsanalyser

og bebyggelseshistorie i 0stjylland (Bol og By 8, 1974).
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OLE H0JRUP, SPREDNINGEN AF SKRAW (EN DETAILLE) TIL H0STVOGNE

Foredraget skildrede et innovationsfori0b, som startede i Vestjylland som resultat

af lokale forbindelser med Holland i 1600-tallet. Det drejede sig om et stel (skraw)

til udvidelse af h0stvognenes laessekapacitet. Efterhfinden spredtes nyheden ud i

Jylland; det kunne tage 80 fir i et enkelt herred, og f0rst ved 1. verdenskrig var den

spredt over hele landet.

Spredningen var ikke afhaengig af behovet, men af diffusionsmekanismerne i

samfundet. I datidens meget konservative samfund gik spredningen uhyre langsomt.
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