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FORORD

Det tiende bebyggelseshistoriske symposium i Odense var naturligvis en passende

lejlighed til at se tilbage og vurdere, hvor langt vi er nSet siden det f0rste

symposium blev afhoi dt i 1976.

Derfor blev emnet: "Diakrone bebyggelsesunders0gelser", d.v.s. at der lagde saerlig

vaegt pa det historiske perspektiv i de bebyggelsesarkaeologiske eller bebyggelses

historiske unders0gelser, som i det f orl0bne tiSr blev sat i gang eller naede en mere

elier mindre forel0big af slutning.

Kredsen af deltagere blev desvaerre ikke s3. bred som 0nsket, Ystadprojektet mStte

glimre ved sit fravaer og vi matte ogsS undvaere vore kolleger fra Kiel. Det var sS

meget mere aergerligt, som vi fra den Letterstedska forening modtog et saerligt

tilskud i anledning af jubilaset, hvilket jeg geme vil takke for. Tilskuddet skal g0re

beretningen mere tiltalende end saedvanligt.

Beretningen afviger fra symposiet derved, at der ikke er modtaget manuskripter

fra alle deltagere. Til gengaeld er to bidrag kommet fra kolleger, som var

forhindret i at vaere med. Af hensyn til afvigelserne aftrykkes symposieprogram-
met.

Hollufgard maj 1986 Henrik Thrane



Program for det tiende bebyggelseshistoriske symposium i Odense

Tirsdag den 8. oktober

Kl. 11.00 Vekomst v. radmandS0ren M0ller.

11.30 Marta Stromberg, Forntidsbebyggelsen i Hagestadsomr&det.

13.15 Henrik Thrane, Sydvestfynsunders0gelsen 1973-85.

14.00 J0rgen Jacobsen, Erkendeiseskriterier i felten.
35.15 Niels Jensen, Broncealderens bopladsm0nster pa Sydvestfyn.

16.00 Niels H. Andersen, Yngre stenalder pS Sydvestfyn.

Onsdag den 9. oktober

Kl. 9.00 S0ren H. Andersen, Norsmindef jordunders0gelsen pa" ny.

10.15 Svend Age Knudsen, Oldtidsbebyggelsen i sandflugtlandskabet ved

Oksb0l.

11.00 Helge Nielsen, Gammeltof teproblemer.

11.45 Stig Jensen, Jernalder- og middelalderbebyggelse langs Ribemar-

sken.

13.15 Steen Hvass, Status over Vorbasseunders0gelsen og dens resultater

i forhold til jernalderens bosaettelse i Midt- og 0stjylland.

14.oo Torben Gr0ngaard Jeppesen, Fynske, landsbyunders0gelse - 10 &r

efter starten.



S YDVESTF YNSUN DE RS0GELSEN

af

Henrik Thrane

Da Fyns Stiftsmuseum og Odense Universitet i 1973 begyndte en bebyggelseshisto-

risk unders0gelse pS. Sydvestfyn var det ikke helt tilfaeldigt. Baggrunden var den

naesten afbrudte tradition for dansk bebyggelsesarkaeologi - historie, som fra 1904

med staerke spring og afbrydelser strakte sig til 1960. (Thrane 1974).

Et jaevnsides forl0b i Nordtyskland udvikledes i 1920'erne og 30'erne til den

livskraftige arkaeologiske "Landesaufnahme," der jo isasr er velrepraesenteret i

Slesvig-Holsten (Hachmann 1963; Harck 1978). Netop den fortl0bende publikation

af dette foretagende har stSet stasrkt for 0jnene af os i Skandinavien.

I 1960'erne afl0stes den danske forskningslinie af en svensk, idet der i SkSne

indledtes det projekt i Syd0stskSne ved Hagestad, som fortsat er igang (Stromberg

1986). De mange senere projekter og unders0gelser i Sverige og Norge kan i denne
sammenhaeng holdes uden for, idet de f0rst pS et senere tidspunkt har pavirket

dansk arkaeologi. De er jo nu resummeret af MiillerTWille (1984).

Mens vi i Danmark sSledes efter Therkel Mathiassens to store landskabsunders0gel-

ser befandt os i et tomrum, hvad bebyggelsesarkaeologisk forskning angSr, var vi

omgivet af lande, hvor der foregik spasndende unders0gelser, og hvor Jankuhns

indsats og inspiration markerede en helt anderledes bredt orienteret forskningsret-

ning end vi i Danmark kunne praestere. Et fors 'g pa" en integration af arkaeologi,

historie og geografi i en faelles bebyggelsesforskning er det i 1965 oprettede

"Arbeitsgemeinschaft fir genetische Siedlungsforschung" (Fehn 1975).

Ogsa den angelsaksiske arkaeologi begyndte i 1960'erne for alvor at sli sig p§
"settlement archaeology" som led i den ny arkaeologi. (e.g. Clarke 1972; Hodder &
Orton 1976).

I dette tomrum har jeg personligt oplevet det utilf redsstillende i den manglende
holistiske betragtningsmade; efter igennem flere ar at have arbejdet pa en enkelt



boplads, kom et tidspunkt, hvor savnet af viden om denne boplads's kulturelle og

naturlige omgivelser f0ltes som en alvorlig hindringfor en dybere forstSeise.

Hertil kom sa den interesse for arkaeologisk kildekritik, som vel er et af "New

Archaeology's" vigtigste bidrag til arkaeologiens udvikling (Kristiansen m.fl. 1985;

Hodder & Orton 1976; Thrane 1974).

Hvis en arkaeologisk kildekritik skulle tages alvorligt, mStte forudsaetningen vasre

et solidt kendskab til det arkaeologiske materiales repraesentativitet (Liversage

1976). Hvordan kunne man skaff e sig et sSdant solidt kendskab uden feltunders0gel-

ser af netop den art som Hagestad?

Dette kan kaldes den videnskabelige motivation - en fremmed inspiration indpodet

pa en lokal, naesten indsovet forskningstradition.

At det netop blev i 1970'erne at disse str 'mninger m0dtes og fandt udtryk pa" Fyn,

haenger sammen med den nye fredningslov i 1969 og dens holdning til truslen fra

landbrugets mekanisering - en holdning, der ogsa" udtryktes i det humanistiske

forskningsntds bopladsinitiativ samme ar (Becker 1969a). Man var nu, omsider,

blevet klar over at der foregik en destruktion af det arkaeologiske primaermateriale

uden sidestykke i historien, og at noget ekstraordinaert mStte g0res, hvis man ikke

ville fa enorme ukontrollerede huller i den arkaeologiske viden og samtidig af skrive

muligheden for at skaffe den viden om repraesentativiet, som netop er naevnt. PS

Fyn eksisterer der en god tradition for bebyggelsesarkaeologi fra 1940-71 koncen-

treret omkring jernalderbyggelsen, tydeligst udtrykt i Albrectsens raekke af publi-

kationer, som ikke blot tog gravfundene som udgangspunkter, men ogsS inddrog
stednavnene - med en livlig diskussion til f0lge (Albrectsen 1951; 1971).

I princippet havde det vaeret "nskeligt at behandle hele Fyn som et sammenhaengen-
de unders0gelsesomrSde pS ialt ca 30000 km2 (efter Trap 1899), men en kort
betragtning af den logistiske situation vil vise, hvorfor dette ikke kunne lade sig
g0re: 11973 var Fyns Stiftsmuseum det eneste arkaeologiske arbejdende museum pa
Fyn med en arkaeolog og en tekniker; pi Odense Universitet fandtes et eksternt

lektorat, dvs. den samme arkaeolog, samt nogle midler til udstyr og studentermed-
hjaelp. Nar det betaenkes, at der samtidig skulle drives normal museumsdrift og
foretages en normal arkaeologisk unders0gelsesvirksomhed og universitets under-
visning, er det vist indlysende, at der matte ekstra ressourcer til for blot at Ware
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en mindre bebyggelsesunders0gelse. I 1973 var den 0konomiske situation endnu ikke

udartet, sa nye og flerarige unders0gelser kunne endnu anses for realistiske. Derfor

begyndte Sydvestfynsunders0gelsen i foraret 1973 med arkivarbejde, de f0rste
rekognosceringer i marts og den f0rste st0rre udgravningi juni (Thrane 1984).

Dens unders0gelse, som det her drejer sig om, behandler Sydvestfyns bebyggeises-

historie igennem oldtid og middelaider - altsS. dobbelt sS langt tid som Ystadpro-

jektets 6000 ar (Regnell 1985).

Unders0gelsesomradet daekker 490 km , dvs. en sjette del af Fyns areal (-
Langeland og /Er0).

Omradet er valgt af flere grunde: 1) For det f0rste at fS alle fynske landskabstyper

reprassenteret fra kyst til indland. 2) For det andet fordi det pa forhand havde givet

fund fra sa godt som alle perioder, hvorfor en kontinuerlig bebyggelse forekom

sandsynlig. 3) For det tredie fordi det aeldre fundmateriale gjorde det klart, at

Sydvestfyn ikke var noget underudviklet omr&de i oldtiden. 4) For det fjerde fordi

ornradets beliggenhed naturligt matte have f'rt til kontakter over ha vet til

S0nderjylland og sydpa, hvorfor disse udvaerts kontakters betydning kunne indgS i

studiet.

Theorien bag Sydvestfynsunders0gelsen er, at bebyggelsen udtrykker vassentiige

sider af oldtidssamfundene, og at studiet af bebyggelsen giver en holistisk ramme

om den arkaeologisk/historiske forskning, som er fremmende for en dybere forstSel-

se af de strukturer og mekanismer, som bestemte samfundsudviklingen - fremfor

den atomistiske forskning, der norm alt har praeget arkaeologi en.

Dette er i dag naesten en seivf0lgelighed, i hvert f aid i de forskningsmilj 'er, som

har vaeret med i de omfattende bebyggelsesunders0gelser i Nords0omradet, hvor

den interdisciplinaere forskning forlaengst har vist sin berettigelse (Kossack & ah

1984). I 1970'ernes forskningsmilj0 var en sadan opfaitelse dog langtf ra nogen selv-

f0lge.

Jeg vil gerne tilslutte mig den ny arkaeologis optimisrne m.h.t. arkaeoiogiens

muligheder, omend det mS indr0mmes, at ressourcerne sjaeldent raekker sS langt

som mulighederne.



Udgangspunktet er, at bebyggelsen afspejler kulturens udnyttelse af naturen og

samtidig er udtryk for nogle interkulturelle sammenhaenge. Det er sSledes ikke en

form for natur determinisme, der ligger bag unders0gelsen. Naturen er rammen og

den er en meget vid ramme. Udnyttelsen af denne ramme afhaenger af teknologi og

andre kulturelle faktorer, kommunikation osv.

Methoden er at s0ge at etablere synkrone situationsoverblik, som kan saettes

sammen til et diakront udviklingsforl0b, ligesom enkeltbilleder saettes sammen til

en film. Herved bliver bebyggelsesstudiet historisk fremfor statisk, men det er

n0dvendigt f0rst at vurdere de statiske situationer. Naturligvis er det i virkelig-

heden ikke-statiske situationer vi kan beskrive, den arkaeologiske dateringsteknik

endnu for grov til andet. I naesten alle perioder mS vi n0jes med sa brede

dateringsrammer, at det er umuligt at fastslS, hvad der eksisterede praecist

samtidigt f.eks. i Sr 125 AD. Vi mat n0jes med situationer daskkende perioder f.eks.

0-200 eller 0-400 AD. eller endnu grovere, dvs. laengere perioder. Dette problem

opfatter jeg som et 0jeblikkeligt problem, men da vi naeppe oplever radikalt

forbedrede dateringer indenfor de naermeste §r, m§ vi indtil videre leve med disse

usikkerheder ogarbejde herefter.

Vi har benyttet en dobbelt unders0gelsstrategi, idet der sidel0bende er arbejdet i

unders0gelsesomradet dvs. intensivomradet og pa resten af Fyn, dvs. referenceom-

radet eller ekstensivomr&det. Denne strategi er tidligere benyttet i Hagestad

(Stromberg 1978) og i Nord0stfynsunders0gelsen (Jeppesen 1981a). Det har endda
vist sig n0dvendigt, pga. den betraengte logistiske situation, at operere med begge

slags om rider indenfor det oprindelige SydvestfynsomrSde. SSledes udg0r de 45

km vest for Harby A, som er totalregistrerede, nu det egentlige intensivomrade,
mens resten af Sydvestfyn er et mere intensivt vurderet referenceomrade.

Medens den oprindelige strategi var den simple at behandle hele Sydvestfyns 490
2

km ens med den samme teknik og den samme grundighed, viste feltarbejdet
hurtigt, at dertil kunne ressourcerne umuligt straekke indenfor en overskuelig
fremtid.

Selvom en bebyggelsesunders0gelse i princippet er et evighedsarbejde, mi der
naturligvis laegges en realistisk tidshorisont. Den har vaeret anslaet til ca. 10 ar for

f0rste fase, der i praksis er gaet til 1982,- og ikke afsluttet som forudset! Grunden
til at vi ikke er kommet laengere er den simple, at andre opgaver har matte



priori teres h0jere! Dette er situationen for bebyggelsesforskning i dagens Danmark.

(jvfr. S. 89).

2 1Udover det sammenhaengende omrade pa 45 km (g-g af Fyn) fra Fleml0se til
Helnaesbugten, som er rekognosceret f0rste gang, har vi pillet nogle kvadratkilo-

meterarealer ud ved hjaelp af en tilfaeldighedstabel og er naet igennem de f0rste af

dem 0st for FSborg. Resten af unders0gelsesomradet mi finde sig i at blive

behandlet pS lige fod med det 0vrige Fyn.

Teknikken er traditionelt arkaeologisk.

1. Den billigste og hurtigste mide at indsamle et totaltdaekkende fundmateri

ale er overfladerekognoscering, som den blev praktiseret ved en raekke

unders0gelser i Jylland fra 1930'erne og ved Therkel Mathiassens to land-

skabsunders0gelser i 1940'erne og 1950'erne. Rekognoscering er ikke en sa

enkel teknik, som det ofte antages. Mange faktorer medvirker til en optimal

rekognoscering. Ja selv den bedste rekognoscering beh0ver ikke at give det

0nskede udbytte (Thrane 1978). Hvis materialet ikke er tilgaengeligt pS

overfladen den dag der rekognosceres, er der ikke meget at g0re ved det -

udover at finde en bedre dag! Der er for nylig lavet flere unders0gelser af

rekognosceringsresultaternes anvendelighed, som klart viser nogle faktorer,

der indskraenker iagttageisesmulighderne, bl.a. keramikkens resistens over

for vejrlig og jordbund (Jacobsen 1984; 1985).

Da vi begyndte at rekognoscere, var det med den naivt optimistiske

opfattelse, at alle bebyggelsesspor lod sig iagttage, hvis blot rekognosce-

ringen var god nok (Thrane 1976).

2. Overfladeiagttagelser skulle kvalificeres ved ydgravninger, sSldedes at de

enkelte objekter eller objekttyper kunne vurderes fyldigere og give oplys-

ninger om struktur og om forholdet mellem overfladesituationen og situatio

nen under muldlaget. Mangel pS penge til egentlige forskningsgravninger har

gjort det n0dvendigt at udnytte n0dudgravningspuljen til dette formal. Det

er konsekvent fors0gt i Srene 1973-1980, hvor der er gravet pa ca. 30

lokaliteter. Af disse udgravninger har to vaeret egentlige forskningsgrav

ninger, den ene er en h0jrest "Boh0j", den anden er Saruppladsen ved HSrby

A, der endnu blev gravet pS i 1984 (Andersen 1981), Alle andre gravninger
har vaeret n0dgravninger, incl. Luseh0j (Thrane 1984).



N0dgravninger s0ges stadig prioriteret h0jt pi Sydvestfyn, i 1983-85 var der

3 om iret. Den 0konomiske udgangssituation har medf0rt, at det ikke har

vaeret muligt at udgrave netop de pladser, som miske ville have vaeret mest

aktuelle rent forskningsmaessigt, f.eks. har det ikke vaeret muligt at grave

nogen st0rre yngre jernalders boplads ud. Det er dog lykkedes at fi naesten

alle perioder repraesenteret, siledes at der er nyudgravet materiale fra dem.

3. Det gaengse arkaeologiske kildemateriale er jo det tilfasldigt fremkomne og

tilfaeldigt registrerede. Albrectsens f0rste bebyggelsesoversigt fra 1951 og

alle landsdaekkende oversigter bygger pi et sidant saedvanligt fundmateriale.

De eneste undtagelser herfra var Mathiassens to landskabsunders0gelser.

Vi har registreret de fund, som er indgiet til museerne, og er - f0rst noget

sent - giet igang med at registrere de lokale samlinger. Det er nok sket for

sent; der er de sidste 20 ir foregiet en kraftig udskiftning af ejerne af

landbrugsejendomme, som har fjernet megen lokal viden fra omridet pi
Sydvestfyn ligesom i hele Danmark.

Som en vaesentlig del af kildematerialet blev det meget tidligt fors0gt at
indsamle de aeldste kort, der desvaerre ikke gir meget laengere tilbage end
1800. Disse kort har dannet udgangspunkt for en rekonstruktion af det

udraenede landskab omkring 1800, som er blevet flittigt benyttet ogsi i

studiet af oldtidsbebyggelsen (ex. Madsen &• Thrane 1983) og i andre

sammenhaenge fx Fyns Amts landsbyregistrering. Dette kortarbejde har i

paranthes bemaerket sat en udvikling igang, som har f0rt til oprettelse af et
"Kartografisk center" ved Odense Universitet.

Unders0gelsesforl0bet

F0rste fase er, som sagt, n0dtvunget afsluttet.

Anden fase: bearbejdningen af det indsamlede materiale er igang. Ogsi denne fase
lider under dette 10 irs nye opgaver - naturgas, motorvej, nyt museum - siledes at
de egentlige implicerede dvs. undertegnede, J0rgen Jacobsen og Niels H. Andersen
nok mi siges at vaere godt forsinkede. F0r vi fir frigjort os til koncentrerede
studier, kan denne fase ikke afsluttes.
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Inden jeg gir videre med "Stand der Forschung", vil jeg iige naevne det planlagte

videre forl0b: Tredie fase bliver udarbejdelsen af forel0bige synkrone bebyggelses-

beskrivelser og -modeller og af en f orel0big diakron udyiklingsmodel.

Fjerde fase skal vaere fornyet feltarbejde pi grundlag af og til kontrol af fase 3

samt afslutning af de manglende stumper af f0rste fase.

Efter fjerde fase begynder vi si forfra med fornyet bearbejning osv. (Thrane 1981).

Med den nuvaerende mangel for f remdrift mi man nok se i 0jnene, at det varer 5 ir,

inden vi er igennem fase 2-3 - og det er alt for langsomt.

Ressourceforbruget har til dato vaeret 211.000, i direkte udgifter, excl. udgifter til

n0dudgravninger og museets eget mandskabsforbrug samt langtidsledige, vel ialt 10

mandir (mest arbejdsmandstid) + Sarupunders0gelsesbudgettet.

J diakron bebyggelsesmodel —""j ny problemformulering
.

synkron bebyggelsesmodel
k

'r

analyse kontrol

afpr0vning af hypothese
udfyldning af huller

k

observationer: viden

i

\ »

indsamling J nyt feltarbejde

rekognoscering udgravning

t
i «S '

registrering

,

initiativ

motivering
nedplojning
bygge- og anlaegsvirksomhed
0delaeggelse af kildemateriale
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Stand der Forschung

Denne oversigt giver nok mere en hensigtserklaering eller en liste over tabte

illusioner end et katalog over opniede faerdige resultater. Mi jeg begynde med
rammen - naturudviklingen.

Siden 1959 (Degerb0l <5c Krog 1959;) er der ikke publiceret noget selv nok si lille
pollendiagram fra Fyn, og Sydvestfyn var overhovedet ikke repraesenteret blandt de

fi publicerede diagrammer. I l0bet af 1987 vil der forelaegge to diagrammer, et
generelt fra Frederiksgave, som skal belyse udviklingen i hele intensivomridet og
et lokalt diagram 0st for Voldtofte (Konigsson 1984). De bearbejdes begge nu af
professor Konigsson i Uppsala, og synes at vise et paent tidligt landnam f0r
elmefaldet ca. 3000 f.Kr.f. med dyrkning allerede i senatlantisk tid.

Med elmefaldet begynder det kontinuerlige kulturlandskab med saerlig staerkt
udnyttelse i senneolitisk tid og i sen broncealder, med vaegten lagt pi dyrkning i
yngre stenalder, men i aeldre broncealder lagt pi kvaegavl, og igen i yngre
broncealder lagt over pi 0get dyrkning. I aeldre jernalder stagnerer kulturpivirk-
ningerne og denne stagnation brydes f0rst i folkevandringstid med en usaedvanligt
staerk 0gning i vikingetiden, hvor byggen blev dominerende kornart. Agerbruget
kommer igen kraftigt frem i vikingetiden, mens det i germansk jernalder og tidlig
vikingetid var mere kreaturorienteret.

Manglen pi eksakte dateringer g0r disse tendenser mere usikre end 0nsket, men
forhibentlig vil bearbejdningen bringe os videre.

Pollendiagrammerne er her citeret mere for kulturudviklingen, der jo ogsi er
vaesentligere for bebyggelsen end for naturudviklingen. En ubehagelig mangel i den
hidtidige viden angir kystlinien igennem oldtiden. Vi ved ikke, hvor kystlinien gik i
yngre stenalder eller i broncealder; vi mi gi til Tybrind Vig, £r0 eller til Slesvig
for at fi velstuderet materiale (Andersen 1984; Voss 1984; Petersen 1985). En serie
undervandsunders0gelser med det formil at lokalisere kystbebyggelser og datere
dem, er derfor et gammelt 0nske. Ogsi for studiet af grundvandsspejlet ville
sidanne studier vaere vaesentlige. Vor rekonstruktion af kulturlandskabet er dateret
1800 og savner helt dynamik. Vi kan ikke kvalificere sendringer i fordelingen af land
og vand. I grove traek mener jeg dog, at det rekonstruerede kort kan bruges. Sidste
halvdel af 1700 tallet var praeget af temperaturnedgange (Aaby 1985), si udgangs
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punktet er miske snarere st0rre fugtighedsgrad end normalt. I andre perioder har

landskabet formentiig haft skiftende vidhedskarakter, i nogle perioder, f.eks.

broncealder, mindre vidt end omkring 1800.

Rent arkaeologisk er ikke alle perioder lige velrepraesenterede i kildematerialet -

heller ikke i behandlingen.

/Eldre stenalder er det afsnit, der er gjort mindst ud af. Der er ikke fundet ret

mange mesolithiske pladser ved rekognosceringen, men der er gravet pi en

Maglemoseboplads ved Arreskov S0 og der er kommet enkelte gode l0sfund

(slagvibnet fra Arreskov S0). Da rekognosceringen omkring Arreskov S0 ikke er

fornyet siden krigsirenes generelle fynske stenalderbopiads efters0gning (Albrect-

sen 1974, 14ff), er det begraenset, hvad nyt der er at melde. Det mi ogsi

indr0mmes, at de ikke agrare kulturere ikke har vaeret centrale i Sydvestfynsunder-

s0gelsen. Det har vaeret bebyggelsen i landbrugsperioden, der er opfattet som

hovedem net.

Yngre stenalder er derimod meget velrepraesenteret i rekognosceringsmaterialet,

men nir der ikke er diagnostiske lerkarskir pi en lokalitet, er det endnu ikke

muligt at give en praecis datering af bopiads en - senneolithisk/aeldre broncealder

undtaget pi grund af denne periodes karakteristiske flade flintteknik.

Kaerneunders0gelsen for yngre stenalder er Sarupgravningen, der fra 1972-84 har

afdaekket 6 hektar, langt den st0rste fladeafdaekning pi Sydvestfyn. Denne store

unders0gelse, som Niels H. Andersen har foretaget i samarbejde med Stiftsmuseet,

har givet vigtige biprodukter, men den neolithiske del er naturligvis den vigtigste

(Andersen 1981 m.fl.). I de sidste par ir har Niels H. Andersen fulgt Sarupunder-
S0gelsen op med gravninger af 0delagte dysser i Sarups nabolag og i 1984-85 med

unders0gelse af en boplads beliggende under t0rvelaget pi Helnaes. Meningen er at

unders0ge anlaeg, der ved hjaelp af keramikken kan jaevnf0res med Sarups fine

keramikkronologi, si man kan fi indtryk af de synkrone situationer og derigennem

af den bebyggelsesstruktur, der var begrundelsen for Sarups maerkelige palisade-

raekker og enorme indhegnede omride (9 ha i den f0rste fase - Fuchsbergfasen). Et
vigtigt kornfund fra den tidlige fase er publiceret (J0rgensen 1977). Sidel0bende

med Moesgirds gravninger har Stiftsmuseet gravet i truede dysser, tre er totalud-
gravede foruden to dyssekamre (Madsen <5c Thrane 1983). Vei vidende om de

kronologiske usikkerhedsfaktorer er det fors0gt at lave bebyggelsesmodeller for
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Sydvestfyn; bide Niels Andersen og jeg har fors0gt os ud fra forskeliige forudsaet-

ninger. Han har lavet en rent geometrisk model efter kulturgeografisk forbillede

(Andersen 1981), min gir ud fra terraenet idet jeg postulerer, at terraenskel blev

brugt som graenser for bebyggelsesenhederne - i analogi med historisk tid. Resul-

taterne er i begge tilf aelde, at der synes at kunne udskilles mindre bebyggelsesom-
2

rider - territorier - pi ca. 4-6 km , som i et sammenhaengende net har udfyldt

kystzonen indtil 4-5 km inde i landet. Denne struktur synes at opsti i Fuchsberg-

fasen, men hvor laenge den fortsaetter er et ibent sp0rgsmil, som mi sti pi den

kommende unders0gelses program. Sarup viser benyttelse til og med den yngste

mellemneolit hiske periode (V), men synes i faserne efter Fuchsberg at have vaeret

betydeligt indskraenket sivel i omfang som intensiteten af benyttelsen.

Der er ikke udgravet nogen senneolithisk/aeldre broncealder- plads pi Sydvestfyn,

men ikke desto mindre er denne periode ret veldokumenteret. Der er et ganske

fyldigt, omend gammelt gravfundsmateriale fra aeldre broncealder fra intensivom

ridet, publiceret af Aner og Kersten (1977). Der er mange pladser med senneoli-

thisk flint og der er mange overpl0jede h0je. Alle andre steder end her ville man

uden t0ven henf0re h0jene en bloc til aeldre broncealder, men med det kraftige

yngre broncealders h0jbyggeri, som er dokumenteret ved de seneste unders0gelser i
Voldtoftebygden, er en sidan grov datering af h0jene naeppe tilridelig pi Sydvest
fyn. Ikke desto mindre mi det nok stadig vaere rimeiigt at bruge h0jregistreringen
som udgangspunkt for en bebyggelsesmodel for aeldre broncealder. Mens h0jene

siledes stort set anbringes i aeldre broncealder, er bopladserne hidtii kun dateret ud

fra flinten. Ved afslagene kan man ikke skelne imellem aeldre broncealder og
senneolitisk tid. Dette er et udmaerket eksempel pi at rekognosceringsmaterialet
fra den vigtigste del af bebyggelsen - bopladserne - ikke er umiddelbart sammen-

ligneligt med andre dele af bebyggelsens spor, in casu gravene.

Situationen kan kun afklares ved at skaffe et bedre dateret materiale fra begge
kategorier, men det kan kun ske ved udgravninger og omfatter siledes meget mere
end en 5-irsplan. Der er endnu ikke lavet udbredelseskort eller bebyggelsesmodel
for denne periode. Yngre broncealder stir, som naevnt, meget markant i under-
s0gelsen, takket vaere det store materiale fra Frederik Vlt's tid og det nye fra de
sidste 12 ir. Det er miske ikke uventet, at de nye fund siledes st0tter de gamle,
men det kan miske berolige skeptikerne over for det gamle materiales repraesenta-
tivitet. Derimod kan det nok forbavse, hvor staerkt ogsi det nye fundmateriale
fremhaever periode V. Naesten alle unders0gelser har leveret periode V-materiale
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og kun minimait fra periode IV eller VI. Der er gravet pi 3 bopladser og 9 h0je samt

et dusin fladmarksgrave.

De to vigtigste unders0gelser er Luseh0j og Kirkepjerg (Berglund 1982), der begge

har ydet resultater af usaedvanlig karat. Kirkebjerg mangier at blive bearbejdet i

sin helhed, mens Luseh0j netop er publiceret (Thrane 1984). Et kornfund fra

Kirkebjerg er publiceret (Rowley-Convy 1984), men endnu mangier hele det store

knogle- og piant em ateri ale. Om disse to gravninger fylker sig andre unders0gelser

ved kysten i to mindre bebyggelsesomrider pi Helnsesbugtens nordside ved hen-

holdsvis Brydegird og Enemasrket. Her er komplekser af h0je og fladmarksgrave

samt bopladser, votivfund og skilsten, som tilsammen giver gode udgangspunkter

for studiet af den mere almindelige bebyggelse. Ogsi for denne periode er der

udarbejdet en bebyggelsesmodel, som opererer med flere muligheder, men fore-

traekker en hierarkisk struktur ikke blot socialt udtrykt i gravfundene men ogsi i

selve bebyggelsesstrukturen (Thrane 1982).

Problemet med overgangen til jernalder er endnu for dirligt belyst. Vi har de sidste

par ir gravet to paene gravh0je fra periode VI fra Syd0stfyn, som tyder pi, at den

store velstand i hvert fald lokalt kan spores igennem denne periode (Madsen 1984).

Netop nu graves en stor h0j ved siden af den periode VI-h0j i Histrup, som

Albrectsen (1952) udgravede i 1951. Herved hiber vi miske at fi fat i efterf0lgeren

for Lyseh0jrigdomscentret.

Endnu er det gait med f0rromersk jernalder periode I; der dukker stadig spredte

fund frem rundt pi Fyn, men ikke nok til at give antydninger af denne periodes

specielle praeg eller problemer.

/Eldre jernalder er en af de perioder, som er velrepraesenteret i rekognoscerings

materialet, der viser en langt taettere bebyggelse end det tilfasldigt indkomne

fundmateriale fra 125 irs museumsvirksomhed lod formode. Der er ikke udgravet

mere end nogle fi grave og en hindfuld bopladser, men keramikfundene og

rekognosceringerne er tydelige nok til dateringer. Sarups mange kvadratmeter har

givet en uventet gevinst i form af en f0rromersk bebyggelse med br0nd5 grav og

huse placeret si spredt, at de andre steder naeppe ville vaere blevet erkendt som

andet end en enkeltliggende gird (Becker 1982, Andersen 1985). Her er det f0rste

eksempel pi den spredtliggende "Weiler", som kan have vaeret langt mere udbredt,
end vi i dag formoder. Hvem t0r afdaekke flere hektar omkring et jernalderhus uden
sikkerhed for udbytte?
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Ved de store motorvejs- og natur gasgravninger, der har afledt ressourcerne fra

Sydvestfyn, er aeldre jernalders bopladser de dominerende udgravningsobjekter.

Herved er vor viden om fynsk jernalderarkitektur og bopladser enormt udvidet.

Indtil videre er vi n0dt til at overf0re iagttagelseme fra midtfynske forekomster til

Sydvestfyn. Hvor vi indtil 1979 stod naesten uden husfund fra 0ernes aeldre

jernalder, medLundsgird som undtagelsen (Albrectsen 1946), har vi nu et materiale

pi over 100 hustomter (Jacobsen 1985) og selv pi Sjaelland er situationen ved at

vende. De meget store fladeudgravninger har vist, at man normalt leder efter

husene de forkerte steder. Husene ligger ikke umiddelbart der, hvor affaldsgruber-

ne eller kogegruberne er; de ligger i nogen af stand derf ra.

Det er i forbindelse med aeldre jernalders bebyggelse interessant, at der ved

rekognosceringen er gjort si mange iagttagelser af myremalmforekomster og

slaggefund (Jacobsen 1985). I modsaetning til den aeldre opfattelse, af myremalm

kun var udnyttet i store jyske forekomster, synes det nu mere rimeligt at regne

med, at ogsi de mindre, ja endog de helt smi forekomster i de utallige smi
mosehuller pi 0erne blev brugt igennem jernalderen og i h0j grad har medvirket til
udjaevnelse af forsyningsskaevhederne. I de fleste omrider af Fyn vil der have vaeret

taet med smi mosehuller, og formentlig har der vaeret mulighed for at hente mindre

portioner myremalm i mange af disse. Derfor kan myremalmsforekomster naeppe
have bestemt bopladsernes placering, men rigelige forekomster har uden tvivl
vaeret regnet med, nir en placering skulle vurderes.

Endnu er materialet for spinkelt til en egentlig bebyggelsesmodel, et af de

manglende punkter er en faerdiggravning af Sarupbopladsen for at finde dens
afgraensning - og efterf0lgere.

Som vi efterhinden mange gange i de senere ir har gjort opmaerksom pi, er yngre
jernalder et problem pi Fyn - som for 0vrigt i store dele af Sydskandinavien. Det
har simpelt hen ikke vaeret muligt at finde bopladser eller grave fra perioden
mellem yngre romertidog yngre vikingetid.

Sydvestfyn er i den henseende ikke bedre stillet end resten af Fyn og langt ringere
end de steder, hvor germanertidens guld hober sig. Guldbrakteaterne og brudguld er
naesten ene om at vise menneskelig aktivitet pi Fyn efter ca. 400 AD.

Et problemkompleks, som vi ikke har kunnet blive faerdig med, drejer sig om
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kolonisationen af det udyrkede land. De hidtil publicerede udbredelseskort over den

forhistoriske bebyggelse pi Fyn synes at vise en gradvis udvidelse af det beboede
omride i l0bet af sten-, bronce- og jernalder med en vis regression fra kysten i

l0bet af yngre romertid (Albrectsen 1951; 1971; 1974). Vore forel0bige iagttagelser
tyder pi, at den neolithiske bebyggelse nok niede lige si langt ind i landet som
broncealderens, men ikke pi samme mide. Tyngdepunktet synes i tidlig og
mellemenolithisk tid at ligge laengere nede mod kysten, pi sletterne og ikke i
h0jlandet. Den senneolithiske bebyggelse har tilsyneladende den samme udbredelse
som yngre broncealders bebyggelse.

Derimod ser det ud til, at jernalderbebyggelsen nir laengere ind i landet. Dette

problem skulle vaere unders0gt i en korridor vest for Hirby i, men vi er ikke niet
langt nok mod nord til at kunne afg0re, om graensen for det beboede omride er

niet.

Det vigtigste ved de sidste irs unders0gelser er, at vi i dag ved, at yngre jernalders
bopladser viser sig ved andre indicier end aeldre jernalders bopladser eller for den
sags skyld broncealderens og yngre stenalders bopladser. Keramikfuhdene er si fi,

at de meget nemt overses og de er - bortset fra 0sters0keramik - si ukarakteri-

stiske, at man ikke med dem i hinden ville turde postulere en yngre jernalders

boplads. Der kan vaere ildsk0rnede sten, sort jord, og ildsk0rnet flint i overfladen -

eller helt andre uvedkommende ting sisom flintafslag. Disse kriterier turde man

lsenge ikke starte en udgravning pi, men nu har det i tre tilf aelde vist sig, at steder
uden andet pi overfladen end lidt ukarakteristisk flint har givet helt typiske

Lundsgirdhuse og formentlig h0rer til 4.-6. irhundrede. Det er ikke si underligt, at

der ikke findes lerkarskir i overfladen, der er naesten heller ingen skir i anlaeggene!

(Jacobsen, Madsen & Thrane 1985).

Det bliver derfor i lige si h0j grad de topografiske kriterier, som skal afg0re, om

man kan pivise yngre jernalders bopladser. Herefter kan det ikke laengere undre, at

de 'nskede bopladser heller ikke kom ved det store projekt, som i 1967-78 udf0rtes

pi Nord0stfyn eller ved de store motorvejs og DONG-unders0gelser. "Kun" aeldre

jernalders og ganske sene bopladser med 0sters0keramik blev erkendt og unders0gt.

Projekt "Landsbyens opstien" var en udl0ber af Sydvestfynsunders0ge!sen, koncen-

treret om et specielt problem - det vigtigste i dansk be byggelseshistories hvornir

og hvorfor blev de nuvaerende landsbyer placeret der, hvor de endnu ligger i dag?

(Jeppesen 198lb).
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Pr0vegravninger viste, at den f0rste landsby pi Sydvestfyn, hvor man gravede

(Fleml0se) var si forstyrret, at ur0rte lag fra den aeldste fase ikke kunne findes.
Miske forhastet flyttede man derfor til omridet nord0st for Odense. Formilet var

at etablere landsbyernes oprindelsesfase og den forudgiende tids bebyggelse. Det

f0rste lykkedes for si vidt som alle unders0gte landsbyer syntes at begynde med
0sters0keramik, dvs. ved vikingetidens slutning, et resultat der nu ogsi bekraeftes
ved tilsvarende unders0gelser pi Sjaelland (Hedeager, Poulsen Sr Tornbjerg 1982) og

i Skine (Callmer 1985). Bebyggelsen fra perioden f0r landsbyernes fiksering blev
derimod ikke lokaiiseret - trods et stort anlagt methodisk fors0g herpi.

Landsbyprojektet viser fordelen ved at arbejde indenfor et omride af en rimelig
st0rrelse som Fyn. Resultater fra intensivunders0gelsen kan med st0rre sandsyniig-
hed overf0res til andre dele af 0en end f.eks. til Jylland. Erfaringerne ved de nye
bopladsfund uden overfladeindikationer mi nu bringes tilbage til Sydvestfyn og der
kontrolleres - foruden i felten ogsi ved en fornyet^gennemgang af rekognoscerings
materialet.

Udgravninger i Astrup har bekraeftet, at de nord0stfynske resultater ogsi kan
bruges pi Sydvestfyn (Jeppesen 1981b).

Til slut vil jeg naevne en ny intensivunders0gelse, som foregir siden 1982, omend pi
lidt andre praemisser.

Et sted pi Fyn har yngre jernalders fund hobet sig pifaldende - omkring Gudme pi
0stfyn, hvor den store Broholmskat fandtes for 150 ir siden, og hvor kammerherre
Sehesteds fleririge unders0gelse skabte et for den tid enestiende bebyggelseshi-
storiskmateriale, som fortsat vil vaere uhyre vaesentligt for en dybere forstielse af
de processer, som det forhistoriske kildemateriale har vaeret ude for fra 1800 og til
i dag .

Siden november 1982 vaelter her metalfundene frem af jorden, kraftigt hjulpet af to
skattejaegere med metaldetektorer. De nye fund koncentrerer sig kvantivativt og
kvalitativt i germansk jernalder, men straekker sig fra ca. 200 AD til nutid. Indtil
videre er det unders0gte omride kun 3,75 ha, som har givet mere end 1000
enkeltfund af bronce, s0lv og guld.

Pr0vegravninger har bevist, at det er et st0rre bopi adsomride, og hermed er en
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afgrund lagt mellem Gudme og de bopladser vi nu kender fra det 0vrige Fyn

(Jacobsen, Madsen & Thrane 1985). Pi den ene side har vi bopladser naesten uden

fund og pi den anden side Gudmes overflod af kostbarheder, skattefund, m0nter,

smykker og kunstgenstande, bruds0lv og brudguld.

Gudmeunders0gelsen fir naturligvis sin egen problematik og methode (Thrane et al.

1985), men kommer uden tvivl ligesom Nord0stfynsunders0gelsen til at virke

befrugtende ogsi pi Sydvestfynsunders0gelsen, omend det samtidig betyder en

afledning af ressourcer fra Sydvestfyn.

Hvis vi betragter Fyns bebyggelseshistorie som det egentlige forskningsrni! og

Sydvestfyn som et pr0veomride med den hensigt at ni oversigtlige resultater pi en

rimeligt overkommelig 0konomisk mide indenfor et rimeligt tidsspand, er ulykken

ved at flytte kraefterne til andre fynske graesgange dog naeppe si stor.

Sydvestfynsunders0gelsen s0gte at tage triden op fra Mathiassens unders0gelser i

Nordvestjylland og Nordvestsjaeliand under inddragelser af den fornyelse, som

bragtes af Hagestad-unders0gelsen. Mathiassen var pi en mide for tidligt ude. Der

var dengang i datidens arkaeologiske selskab ikke den interesse for det historiske

forl0b, og landbrugets mekanisering havde ikke fornyet det arkaeologiske kilde-

materiale i kraft af den nye pl0jedybde med fund navnlig af keramik (Thrane 1987).

I 1970'erne og 80'erne er det endnu muligt at datere pladserne ved hjaelp af

overfladefundet keramik. Hvor laenge dette fortsaetter, ved ingen i dag. Landskabs-

unders0gelser i felten b0r derfor prioriteres h0jt i nordeuropaeisk arkaeologi, hvis

man er interesseret i bebyggelsens struktur og udvikling.

Det er derfor glaedeligt, at denne interesse nu syntes at brede sig. Der laves i dag

flere bebyggelseshistoriske unders0gelser, mest som delunders0gelser af bestemte

perioder - aeldre stenalder, yngre stenalder, f.eks. af aeldre jernalders bebyggelse

eller af landsbygrundlaeggelserne, osv., men i det mindste er det holistiske syn pi

kulturen ved at sli igennem. At der er si fi diakrone unders0gelser over lange

tidsforl0b kan nok ikke undre i betragtning af, hvor store ressourcer denne art

unders0gel ser kraever.

Ystad-unders0ge!sen er den forel0bigt sidste begyndte og fortsaetter i Hagesteds og

Sydvestfyns fodspor, mens marskunders0gelserne ved Ribe har en helt anden

metode.
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FORNTIDSBEBYGGELSEN I HAGESTAD

Projektmaterial under bearbetning

av

Marta Stromberg

Vid flera tillfallen har Hagestadsprojektet presenterats i Odense, och utvalda delar

av material, problem och resultat har diskuterats i anslutning till olika symposiete-

mata sival har som pi andra orter. Upplaggningen i starten, prioriteringar och

forandringar under arbetets ging har tagits upp liksom variationer i bebyggelse och

f oremilsbestind, den vaxlande intensiteten m.m.

Genom att vissa materialkomplex publicerats i bokform och andra berorts i

storre eller mindre artiklar ar projektet numera i och for sig val kant, men

flertalet kollegor har naturligt nog andi inte en fullstandig overblick over vad som

gjorts och inte heller nigon kannedom om vad som planeras for den narmaste

framtiden. Just detta sistnamnda var anledningen till att jag vid det nordiska

arkeologmotet i Finland i augusti i ir redogjorde for bearbetningsstrategin i
Hagestadsprojektet. Foredraget kommer visserligen att tryckas, men nigot av vad

som sades i Finland kommer jag aven har att kort anf ora.

Projektet startades i sydostra Skine pi 60-talet, vid en tidpunkt nar denna typ

av intensivundersokning i ett litet omride inte forekom hos oss, och vi har val

egentligen annu inte nigon fullstandig motsvarighet i virt land, aven om man under

senare ir i viss utstrackning anvant en liknande arbetsmetodik. Mitt projekt visade

sig i praktiken vara ett mycket tidskravande foretag framfor allt som de

ekonomiska och darmed personella resurserna hela tiden varit ytterst begransade.
Pi den tiden kunde man inte fi gehor for anslagsansokningar gallande denna typ av

omfattande undersokningar, som under senare ir kunnat genomforas relativt snabbt
bl.a. med hjalp av stora anslag frin Riksbanksfonden (som tyvarr har som praxis att
inte gi in i redan pigiende projekt utan vill satsa enbart pi nya undersokningar).
Om vi redan i borjan - efter en pilotundersokning med positiva resultat - kunnat

etablera oss som ett team med sakrad ekonomi for exempelvis en sexirsperiod och
alia medarbetarna enbart fitt agna sig it detta projekt, skulle arbetet ha kunnat

laggas upp mera storskaligt och undersokningar aga rum pi flera platser samtidigt.
I Hagestad har vi i stallet fitt arbeta pi ling sikt och med liten arbetsstyrka

och minga frivilliga insatser, och mina medarbetare frin andra discipliner - vi har
varit sammanlagt ett 10-tal personer forutom tekniska medhjalpare - har med fi
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undantag itagit sig att gora sina undersokningar pi s.k. fritid. Detta har givetvis

inneburit en kraftig fordrojning, som man inte forstir, om man inte vet bakgrun-

den. Eftersom jag sjalv sedan itskilliga ir till.baka har en heltidstjanst med

omfattande undervisning, forskarhandledning jamte administration har jag endast
kunnat utnyttja korta perioder for bearbetning, ofta med linga intervaller.

Faltarbeten har jag dels gjort under min docenttid, dels lyckats fi in under

obetalda tjanstledigheter under darefter foljande ir.

Dessa ogynnsamma forhillanden forklarar varfor allt inte ar fardigt. Men

samtidigt miste man tillsti, att fordrojningen inte enbart varit negativ. Det har

ocksi minga ginger varit en fordel att lita ett projekt lopa under ling tid,

eftersom man ju fitt mojlighet till eftertanke och omprovning och att man ofta

kunnat komma tillbaka till boplats eller gravfalt och aven rikta blickarna utanfor

det "hil" man tagit upp i marken.

Det finns ocksi anledning att vara glad for att undersokningarna borjade

sipass tidigt, att vi fann si minga spir av bosattning i omridet. Sjalvfallet hade

mycket skadats redan di. En hel del konstruktioner var forstorda eller endast

fragmentariskt bevarade, vilket ju ar negativt, och man fir nog rakna med att vi

inte kommit it alia bosattningar med tillhorande gravplatser.

Men vi kom andi iging vid en tidpunkt, nar man annu inte borjat bli si effektiv

i lantbruket, som man blev nigra ir senare i denna region. Vi borjade bl.a. med att

inventera privatsamlingar och konstaterade di att det fanns fynd pi mer an 100

stallen i denna by pi 30 kvkm. Jag gjorde di en utvardering av detta med bide

positiva och negativa resultat. Positivt var ju att man kunde fi si noggranna

uppgifter om fyndplatserna genom att minga foremil kommit fram relativt

nyligen. Negativt var det vanliga, att man samlat selektivt och bara fast sig vid

vissa foremalsformer, som var latta att observera. Enligt min isikt kan fornsaks-

samlingar i privat ago utgora ett viktigt kallmaterial under forutsattning att man

ar klart medveten om riskerna for felslut och kontrollerar uppgifterna si lingt det

gir. Det ar en rad forhillanden, som man miste ta reda pi sisom exempelvis nar

foremilen pitraffades, om detta skett i samband med nigon forandring i jordbruks-

metoderna, vid nyodling av vissa marker som inte anvants pi kanske irhundraden,

vid torvtakt eller djupplojning eller vid det mera normala markarbetet. Det ar

ocksi angelaget, att man f orsoker lokalisera de enskilda fyndplatserna si noga som

mojligt for att ev. bilda sig en uppfattning om det sammanhang, i vilket fdremilen

hort hem ma och darigenom battre kunna planera de egna faltarbetena. Detta kan

synas elementart, och minga arkeologer arbetar sakert ocksi pi det ovan skissera

de sattet nar si behovs for deras egna faltarbeten. Men nar man granskar
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tillgangliga inventeringar av privatsamlingar fir man tyvarr sallan nigra upplysnin-

gar om fyndplatsernas belagenhet inom girdarnas ofta skiftande marktyper. Man

fir heller inte veta, i vilken utstrackning vederborande inventerare forhort sig med
agarna mera ingiende om detta efter nigon typ av frigeformular.

Sedan jag delvis med hjalp av en yngre medarbetare gitt igenom det

privatagda materialet i Hagestad har en del skingrats. I samband med forberedel-

serna for en publikation om de senneolitiska fynden har jag under det senaste iret

tagit kontakt med vissa markagare for att komplettera mina fynduppgifter med vad

som kunde ha kommit fram efter den forsta registreringen. Men det visade sig di,
att samlingar delats upp inom familj och slakt och delvis inte langre finns kvar i

Hagestad. Man inser latt vilka konsekvenser detta har, nar foremilen forvaras i en

helt annan trakt. Givetvis forloras ocksi kunskapen om fyndmiljon, nar de tillforts
yngre generationer av agare, som kanske inte heller har nigra kataloger att gi till
for att fortlopande hilla reda pi fornsakernas fyndplatser och omstandigheterna
kring deras upphittande. Samma forhillanden har jag kunnat konstatera betraffande
samlingar i kontroliomridena, senast i Gislov, O.Nobbelov sn, som jag nyligen
behandlat i en bok (Stromberg 1985).

De privatagda artefakterna ar ett stort och for vissa undersokningar viktigt
kallmaterial, som enligt min uppfattning miste hillas under battre uppsikt an vad
hittills skett. Privatsamlingar har ju alltid varit utsatta for faran att skingras. Forr
i tiden kom inkopare ut till girdarna och inhandiade de basta sakerna, varvid
fynduppgifterna ofta gick forlorade eller decimerades till ytterst kortfattade
piskrifter, typ "Hagestad", "trakten av Ystad", "sydostra Skine" eller kanske
enbart "Skine".

Inte sallan ville nitiska skollarare ha en samling fornsaker att visa upp for
eleverna, och minga skolor fick pi si satt ett eget litet museum med foremil frin
den nara omgivningen. Detta var sakert bra, vilket jag sjalv kan intyga efter att for
ganska minga ir sedan ha besokt ett flertal sidana samlingar. Men vad hande
sedan? Jo, antalet skolbarn decimerades, skolorna lades ned och fornsakerna
packades ned och skingrades med pitagliga negativa effekter. De gamla lararna
med primarkunskaper om samlingamas innehill och harkomst finns ofta inte i livet
eller ar si gamla, att de inte langre kan erinra sig nigra detaljer eller ens sakert
vet var samlingarna blivit av. Nar man efter minga tidsodande forsok misslyckats
med att spira artefakter, som bedomts vara sarskilt intressanta for en viss typ av
undersokning, forstir man latt, att det kraves en medveten satsning pi dels
information till agarna av sidana fynd, dels en modernare form av dokumentation
och kanske nigon slags "elektronisk" markning, som skulle gora det mojligt att
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aterfinna skingrade foremil.

Det faktum att Hagestadsundersokningen inieddes si tidigt forde med sig
minga spir av bosattning, vilket har blivit viktigt for det fortsatta arbetet. Detta
har uppenbarligen varit en brytningstid i det moderna lantbrukets historia. Pi
60-talet satt man annu ganska trygg pi sina girdar och man hade inte overallt
kommit iging med tyngre maskiner eller andra itgarder, som var pitagiigt
negativa for oss. Men detta har skett efterhand, och man tvingas darfor vara annu
mera observant vid den kallkritiska bedomningen av de spir man finner. Jag har

kunnat folja detta genom egna undersokningar i Hagestad med omgivning men
ocksi genom att se resultaten av vissa andra faltarbeten. Det kan vara farligt att
dra vittgiende slutsatser av de spir man finner i ett starkt uppodlat omride. Om
man iterger f5randringen pi ett mycket schematiskt satt i en serie, skulle det

kunna se ut pi foljande satt (fig. i):

Fig. 1. Schematisk bild som iskidliggor hypotetiska situationer. A = ursprunglig

fordelning av storre resp. mindre enheter. B-D = successivt forsamrad

bevarandegrad.
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A) visar en principskiss pi hur ett omride med goda forutsattningar kan ha
utnyttjats under forhistorisk tid, alltsi i ett lingtidsperspektiv. Vi kan

forestalla oss, att det har funnits tvi centralboplatser inkl. gravplats, vardera
omfattande en storre yta och med valbevarade spir av aktiviteter av varieran-

de slag samt ett antal mindre ytor, i detta tankta fall 9 st., som kan vara

bosattningar for mindre sociala enheter, kortare tid eller spir av skilda

verksamheter. Detta ar utgingspunkter for rekonstruktionen av utvecklings-
forloppet. I ett landskap, dar odling och markanvandning fortgitt kontinuerligt
fram i nutiden, ar det foga realistiskt att forestalla sig, att man skall kunna
finna si minga distinkta lamningar, att det mojliggor en saker tolkning,
datering och rekonstruktion.

De tre foljande skisserna iskidliggor pi ett mer naturtroget satt olika nivier i
bevarandesituationen.

B) ger en bild av hur arkeologen kan komma in i ett relativt gynnsamt skede, di
det gir att belagga alia platser utom tvi, lit vara att tre endast ar svagt
urskiljbara. Pi denna nivi har forhoppningsvis inte nigot vasentligt gitt
forlorat genom att man andi har de tvi centralboplatserna kvar jamte ett
antal mindre enheter.

C) nasta stadium iskidliggor laget efter intensifierad odling, di man finner
endast en storre bosattning och alltsi missar den andra huvudboplatsen jamte 6
mindre platser och fir tvi svagt belagda.

D) visar hur man senare kanske endast kan lokalisera en mindre bosattning med
nigon grad av sakerhet och bara tre med svaga spir. Inte mindre an 7 platser
synes helt ha kommit bort och kan mojligen belaggas genom fosfatanalyser och
flygfotografering.

Man kan naturligtvis fortsatta serien med ytterligare ett stadium, men detta
vill jag heist inte forestalla mig.

Detta ar naturligtvis valkanda forhillanden for ett auditorium som detta med
speciell inriktning pi bebyggelseforskning, men tyvarr ser man inte sallan en alltf or
stark tilltro till barkraften i ett framtaget material, kanske med en typ av
kommentar som "eftersom jag har si fi fyndplatser i mitt nyligen undersokta
omride, miste det ha haft en glesare bosattning an ett annat" - trots att det enligt
min isikt ror sig om samma slags landskap med likartade forutsattningar. Det kan
vara som uttolkaren sager, men de fitaliga fynden kan ocksi ha en annan
forklaring.

Man fir ocksi kalkylera med ytterligare en faktor, namligen intensitetsgraden
i faltarbetet. Man kan ju i regel inte agna obegransad tid it rekognoscering,
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fyndinsamling under minga sasonger och olika fdrhillanden (efter regn, sandflykt,

plojning etc.), tata provgropar resp. undersokning av stora ytor, vilket gor att man

inte sallan drar sina slutsatser utif rin ett kanske otilirackligt material.

Helt i svart kan man dock inte teckna forhillandena i vira odiingsbygder,

eftersom det trots allt finns vissa variationer i hur markagarna utnyttjar sina

jordar och att det ibland bevarats anlaggningar och lager genom sandflykt eller pi

annat satt. Man ser ju ocksi, att gravningar av den typ, som kommit iging genom

t.ex. gasprojekten lett till fina resultat, och jag ar overtygad om att man aven i en

framtid di och di kommer att finna anlaggningar och fynd, som ger viktig ny

information och infallsvinklar till nya hypoteser och arbetssatt. Men samtidigt

sager mig min overtygelse och erfarenhet, att det ar genom jordbruket, som allra

mest forstors, och detta fir hos oss fortgi utan att man annat an i ytterst fi

undantagsfall kan gora nigot it det pi grund av bristande resurser. Problemet kan

inte losas pi ett tillfredsstaliande satt i det ganska stora omride, dar undermarks-

fornlamningarna utsattes for kontinuerlig utplining. Men en slags "losning" av

problemet blir uppenbarligen, att projekt av typ Hagestadsundersokningen och

givetvis andra, dar man arbetat intensivt inom smi omriden, ger stoff till modeller

av bosattningsstrukturen i fullikersbygden. Jag anser ocksi, att det ur metodisk

synpunkt kommer att bli viktigt att jamfora tatheten i bosattningsspiren utifrin

den tidpunkt undersokningarna gjordes for att darigenom kanske fi in en vasentlig

variabel, som faller under kallkritiken.

Jag kommer nu over till vad som utrattats i Hagestadsprojektet, vad som finns

i tryck och vad som Mr igang eller planeras for en relativt nara framtid.

Vid detta tillfalle skulle man kunna ange en slags lagesrapport, som gailer en

undersokning, som stracker sig over minga perioder av vir forhistoria. En lampiig

borjan ar den lilla enkla skiss, som jag hade med pi det tredje nordiska

bronsildersmotet i Lund 1982 ( Stromberg 1983, fig. 1). Innan Hagestadsprojektet

sattes iging besatt jag givetvis en kunskap om forskningsiaget betraffande bebyg-

gelsespridningen och lamningarnas karaktar, och i Hagestad med nara omgivning

kunde man snabbt se vad som var representerat genom forekomsten av megalitgra-

var, gravhogar och vissa mindre stenkistor. Man kande dessutom till nigra speciella

fyndkategorier som t.ex. fynd frin ett litet gravfalt frin romersk jarnilder och

Nordens storsta denarskatt frin ungefar samma tid. Detta fargade min bild av

bosattningen, och jag tankte mig nog forst, att arbetet i projektet skulle resultera i
att min preliminara modell skulle bekraftas genom fler fynd, som di skulle bindas

till vissa platser, som i sin tur skulle upplysa om vilka marktyper och darmed
resurser man valt och utnyttjat. Det var mycket mer invavt i detta, som jag har
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redogjort for tidigare (t.ex. Stromberg 1980), bl.a. att undersokningsomridet skulle

ha en viss storlek si att dar kunde ha existerat flera samtidiga bosattningar m.m.

Men som framgir av den namnda skissen raknade jag knappast si mycket med

att omridet anvants i namnvard utstrackning under mesolitisk tid, framfor allt som

Carl-Axel Althin i sin katalog over mesolitiska fyndplatser i sydostra Skine inte

kunde pivisa nigon saker plats mellan Ystads Sandskog och Vik N om Simrishamn.

Redan i en tidig undersokningsetapp fann vi i alia fall mesolitiska fynd, vilket

medforde att vi sedan blev mer uppmarksamma pi detta slag av material, som

ibland var ytterst sparsamt representerat med mycket smi foremil. Nar jag

publicerade den lilla popularvetenskapliga boken Forntid i Sydostskine (Stromberg

1976), demonstrerade jag pi en karta, att det fanns en hel del platser med

mesolitiska fynd. Att det bara ar 6 punkter i Hagestad betyder inte, att jag darmed

menade, att det var exakt 6 fyndplatser dar, utan detta var bara ett satt att

grafiskt visa fyndtathet i ett sidant sammanhang.

Under host en (1985) skall jag fardigstalla en artikel om mesolitikum i omridet.

Kartan over fyndorterna ar ej helt fardig, men for symposiet har jag pi en skiss

(fig. 2) markerat de platser, frin vilka det finns material. Denna kartskiss visar det

intressanta faktum, att det i Hagestad finns talrika spir av mesolitiska uppehill,

aven om det oftast ar friga om smi fyndplatser, dar materialet ligger i sanden

eller pi gammal markyta. Bara ett par ginger fann vi i Hagestad vad som kunde

tolkas som smi hyddbottnar, i ett fall med en okalibrerad C 14-datering till 8650 -
105 ir B.P. (6700 f.Kr. med halveringstiden 5568 - 30, Lu-373).

Man har oftast anvant en kvalitetsmassigt fin flinta, som kan antas medford

eller importerad i flertalet fall, men det finns i regel itminstone nigot av den
lokaia flintan, som foreligger i flera varianter. Just detta - vad for slags flinta man
anvant - ar ett av de problem, som sarskilt intresserat mig i Hagestadsprojektet.

Dessa mesolitiska uppehill ar svira att lokalisera, eftersom de inte lamnat

tjocka kulturlager efter sig. Fynden kommer oftast fram nar man undersoker andra

perioders lamningar och sporadiskt vid rekognosceringar. Jag kan hanvisa till en
karta frin den nyutkomna Gislovsboken (Stromberg 1985, fig. 2), dar sidana
fyndplatser markerats. I det omridet ar jag overtygad om att man skulle kunna
finna fler platser genom intensifierad losfyndsinsamling. Gislov ar ett stycke
landskap, som har skadats mycket genom odlingen och dar man troligen ar sent ute,
om man vill forsoka lokalisera och avgransa bebyggelsen exaktare an vad jag
hittills kunnat gora. Bide har och pi andra stallen i undersokningsomridet fir man
belagg for ganska tata nedslag, vilket som vi forstir inte primart kan ses som
tecken pi att minga sociala enheter uppehiilit sig samtidigt i denna trakt utan
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Fig. 2. Mesolitiska fyndplatser i Hagestad. Fylld cirkel = boplats. Oppen cirkei

enstaka fynd.

snarare si, att man med sin livsform rort sig inom hela omridet och kommit

tillbaka till olika punkter i narheten av vattendrag och andra miljoer med

eftertraktade resurser.

Trots svirigheterna att dokumentera de mesolitiska fyndplatserna ar

dessa andi goda exempel pi hur man kan fi fram nya lokaier genom en

undersokning med denna inriktning. Det Mr uppenbart, att man forut missbedomt

intensiteten i bosattningen i denna del av Skine. Av olika skal tror jag dock inte,

att vi nu kommer att fi en helt sann bild av jagarstenildern i sydostra Skine, men

det blir en klar forbMttring med ett sMkrare underlag for hypoteser om utveck-

lingen. Det Mr med andra ord ett etappresultat, som bor stimulera till en distinkt

problemformulering och i anslutning dartill utformande av lamplig metodik for

nMsta undersokningsetapp.

Det Mr inte min avsikt att i detta sammanhang redogora for alia enskilda

perioders kvarlitenskap i Hagestadsprojektets arbetsomride. Det skulle heller inte

vara mojligt att fMlla nigra slutgiltiga omdomen, eftersom delar av materialet inte
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ar tillrMckligt bearbetat for detta. Som bekant Mr megalitgravarna undersokta i
Hagestad och pi flera stallen i arbetsomridet, och vi har hMr fitt ny kunskap
betrMffande konstruktioner och anvMndning (Stromberg 1968, 1971 a och b). NMr det
gMUer de neolitiska boplatserna, Mr dessa inte mer an delvis genomgingna av mig

och dMrtill det mesta av keramiken av Birgitta Hulthen (1977). Vi har fitt en hel

del belMgg i omridets sodra delar, delvis av sMsongskaraktMr, men bilden kan

komma att Mndra utseende, nMr vi fir hela materialet infor ogonen och kan laborera
med olika forklaringsmodeller. Det tycks dock inte vara si minga spir pi de tyngre
jordarna. Dessa har naturligtvis anvMnts men inte pi det sMttet, att vi finner storre
mangder foremil.

Vid den kommande bearbetningen fir man ocksi overvMga, vad man fir
for kunskap om boplats-, depi- och losfynd. Detta har jag varit inne pi rent
principiellt i olika sammanhang, d.v.s. stora och smi boplatser efter kMllkritisk
analys, kult- och gravplatser m.m. Man fir ocksi ta med i berMkningen olika
mdjligheter i friga om grupptillhorighet och ekonomisk tyngdpunkt, som ev. kan
avslojas i terrMnglMge och fyndsammansMttning.

Det finns minga boplatser med vMlbevarade kulturlager, hMrdar, vissa
gropar o.s.v., men det Mr diligt bestMUt med husgrunder fore senneolitikum. I

Valleberga har vi pitrMffat ett par anlaggningar liksom Mven nigon i Hagestad frin
tidig- och mellanneolitikum och eljest bara fragment som t.ex. stolphil. Frin det
vi dristar oss till att kalla bosMttning av gropkeramisk karaktar har vi en grupp
hyddbottnar i sodra Hagestad.

Om man stiller detta material mot den bild man hade fore undersokningarna
av neolitikum i regionen stMmmer det sitillvida som megalitgravarna rimligtvis
borde vittna om en intensiv neolitisk bosMttning. Det fanns dMremot inget underlag
for en hypotes om gropkeramiska uppehill. Och stridsyxetraditionen syntes vara si
sporadiskt foretrMdd, att det knappast var nigot att rakna med. Genom lokaliserin-
gen av sivMl gravfMlt som boplatser, tillhuggningsplatser for flinta samt nigra losa
fynd blev situationen en helt annan.

Men det Mr forst i och med fynden frin senneolitikum och tidig bronsilder, som
vi fir ett bra kMllmaterial, nMr det gMUer nigot si viktigt som huslamningar i
kombination med gravfMlt och andra fynd. Det Mr detta som nMrmast stir i tur att
slutbearbetas for en publikation under den nMrmaste fram tiden i den utstrackning
arbetsf orhillandena tilliter.

Det fordras alltsi mer bearbetning utifrin olika frigor av det tidig- och
framfor allt mellanneolitiska materialet, innan man kan avge en deklaration om
den formodade bebyggelsetMtheten och strukturen. Jag har ingen bild att visa just
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nu av trattbagarkulturens bosMttning, men vi vet jg, att det Mr ett omride som
domineras av megalitgravarna med 4 st. i Hagestad och sammanlagt ett dussin i
arbetsomridet. I Gislov har jag gjort en liten karta, som ticker en ling tid och som
egentligen bara visar, att man utnyttjade praktiskt taget hela omridet med dess
olika jordar (Stromberg 1985, fig. 8).

Undersokningen av stridsyxetraditionens lamningar har givit ett intressant
material, som behover studeras noggrant. For senneolitikum har jag gjort en Mnnu
inte avslutad undersokning, som i forsta hand gMUer sjMlva Hagestad men som i
enlighet med projektets arbetsmetodik aven utnyttjar vissa undersokningar i
kontrol!omridena. Vid karteringen av fyndplatserna har jag aven tagit med tidig
bronsilder utan att kunna sMtta en distinkt grMns framit, men jag har forsokt att

inte ta med yngre fynd.

For de foljande perioderna har jag gjort vissa preliminMra kartor i samband
med olika delbearbetningar. Jag tror inte, att det blir stora forandringar t.ex.
betraffande mellersta och yngre bronsilderns grupperingar pi gransen mellan latta
och styva jordar. Det allra mesta pi denna och andra kartor Mr mina egna resultat,
vilket visar att man kunnat fi en rMtt fyllig bild av bosMttningen i ett omride av

detta slag.

Aldre jarnilderskartan visar en ganska stark koncentration till ett begransat
antal punkter i terrangen. Genom att flinta knappast IMngre kommer till anvand-
ning, forlorar man i viss min mojligheten att lokalisera en del aktivitetsomriden,
som man forut kunnat spira. JMrn Mr en rivara, som annu miste hanteras med stor
sparsamhet, speciellt i ett omride som detta utan egna resurser av egentligen
anvandbar kvalitet.

I Gislov Mr laget nigot annorlunda, vilket beror pi att landskapet delvis ser ut

pi ett annat satt an i Hagestad genom att dMr inte finns sandstrMnder utom pi en
mycket kort stracka. Det ar dMrfor intressant att ha Gislov med i projektomridet.
Har har vi foretagit undersokningar av jarnildersbebyggelse pi tvi stallen, och det
finns dessutom en mMngd val synliga gravar helt nere vid stranden, alltsi ett
material, IMmpiigt att anvMnda for att belysa intern variabilitet.

Till sist kan jag piminna om en bild frin yngre jMrnildern i Ingelstorpsboken

(Stromberg 1982, fig. 143), dMr jag visar tvi olika slags IMgen for yngre jMrniiders-
bebyggelse i f orhillande till den senare utvecklingen.

Dessa minga undersokningar, som har omtalats i all korthet, ger i detta

sammanhang anledning till foljande kommentarer:

1) vi har fitt en betydligt rikare bild av bosMttningens fordelning i landskapet an

f5rut. I sydostra Skines kustbygd fanns det tidigare mycket fi indikationer

utom megalitgravar och bronsildershogar.
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2) vi har ocksi ofta kunnat avgransa ytor med varierande grad av sakerhet.
3) vi har fitt en betydande inblick i gravskicket med gravkonstruktioner och

gravfMltsstruktur.

4) vi har kunnat dra en del slutsatser om vissa rimaterial som flinta, lera och
sten och har mojlighet att gi vidare med detta.

5) vi kan arbeta med kvalitativa aspekter i material och konstruktioner.

6) olika delar av undersokningsomridet kan stMllas mot varandra och sedan

givetvis mot andra omriden sival inom Skine som utanfor. Det miste i detta

sammanhang kraftigt understrykas, att Hagestadsprojektet inte haft som

yttersta milsMttning att enbart belysa utvecklingen i den sydostskinska
kustbygden. Detta Mr snarare att se som en plattform eller ett utsiktstorn ut

mot vMrlden. Hypoteser i projektet provas och diskuteras si lingt mojligt och
konfronteras mot det som befinnes meningsfullt att jMmfora med i andra
regioner. Forhoppningsvis leder detta efterhand till att Mven virt forskningsfo-
retag lamnat ett litet bidrag till mMnniskans historia.

7) eftersom projektet pigitt under si ling tid'ges mojlighet till kallkritiska
overvMganden, hur den fyndspridning man konstaterat under senare ir skall

bedomas i jMmforelse med vad man fann i ett tidigare stadium av undersoknin-
garna.

Listan kan goras langre. Men man kan forvisso ocksi gora en lista pi negativa
faktorer, t.ex. den ojamna bevarandegraden for husIMmningar, for benmaterial, for
torven i mossarna. De senare Mr kraftigt utdikade, och vi har inte mycket att
arbeta med for landskapsutvecklingen utan man fir anvMnda det lilla som finns frin
Hagestad och for ovrigt dra slutsatser frin analyser i nMrheten. Mer kunde sMgas,
som Mr att uppfatta som negativt och som gor en nedstMmd, men samtidigt Mr ju
detta arkeologens vardag. Det vore vMl snarast en utopi, om man skulle finna allt
vMl bevarat i ett omride med si minga bosMttningar, representerade i detta linga
tidsperspektiv.

Nedanstiende litteraturlistae redovisar ett litet urval av vad som skrivits i
projektet.
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BRONCEALDERENS BOPLADSM0NSTER PA SYDVESTFYN

af

NUsM. Jensen

Unders0gelser af broncealderens overordnede bopladsm0nster er fitallige. Forskel-

lige tiltag til at naerme sig forstielse af det efterhinden ret omfattende boplads-

materiale er dog gjort (Becker 1980. Thrane 1980). De store repraesentativitetspro-

blemer, samt problemer med overordnet at definere broncealderens agrare 0konomi
- og den deraf f0lgende bebyggelsesstruktur - og det fremdragne fundstofs ofte
tilf aeldige karakter, g0r det dog vanskeligt at danne sig et overordnet billede.

En indfaldsvinkel til forstielse af det overordnede bebyggelsesm0nster, der elimi-

nerer en del af det tilfaeldigt fremdragne fundstoft mangier, er de bredt anlagte

Iandskabsanalyser (Thrane 1974). Med udgangspunkt i Fyns Stiftsmuseums land-
skabsanalyse pi Sydvestfyn skal her s0ges fremlagt nogle af de resultater, der er
fremkommet ved en praeliminaer gennemgang af det indsamlede broncealdermateri-

ale i forbindelse med forberedelserne til et specialestudium ved Arhus Universitet.

lagttagelserne er at regne for forel0bige, og det er mit hib senere at kunne

udbygge resultaterne ved inddragelse af et st0rre geografiskog numerisk materiale
for en bredere og mere overordnet analyse.

De iagttagelser der skal fremlaegges er primaert koncentreret om broncealderbo-

seettelsernes rumlige placering i forhold til periodens formodede subsistens0kono-
miske agrarproduktion. Agrarproduktion kan karakteriseres som en form for

samspil mellem menneske og natur, og det m& vaere naturligt at anlaegge et
0konomisk helhedssyn pi produktionsstrukturen. Kulturgeografen Viggo Hansen har
udtrykt det siledes: "Indenfor landbrug er areal og bebyggelse sideordnede dele af
den samme 0konomiske situation. Det ene betinger det andet" (Hansen 1970 p. 13).
Udfra denne antagelse vil jeg s0ge at belyse, om der er tydelige geografiske
praeferencer for bostedsvalget i forhold til terreen, jordbund og vidbundsomrider i
den intensivt unders0gte del af Sydvestfynsprojektet, nemlig sognene Fleml0se,
Dresletteog tildels Hirbyog S0nderby (Thrane 1976). I dette omride er ca. 44 km2
systematisk rekognosceret, med en daekningsgrad der kan anslis til mellem 60-70%
af det samlede areal.
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Mine iagttagelser koncentrerer sig om yngre broncealders bo piadsf orhold, idet der

ikke fra omridet kendes entydige bopiadsf und fra aeldre broncealder. Denne mangel

daekker selvklart ikke over fundtomhed, jfr. flere gravfund (Aner/Kersten 1977),

men over de vanskeligheder der er forbundet med at erkende og datere periodens

oldsagsinventar.

Udgangspunktet er Sydvestfynsprojektets registrant samt optegneiser i sognebe-

skriveiserne. Ialt er opf0rt 214 fundlokaliteter fra yngre broncealder indenfor det

intensivt unders0gte kerneomride. Lokaiiteterne daekker over bopladsfund, votiv-

fund, depotfund, gravh0je - heraf mange udaterede - samt urnegrave, respektlve

gravpladser, og skilstensforekomster. Alle fund uden klar proveniens er udeladt,

hvilket bla gaelder de fleste rige gravfund fra Voldtofte Vestermark (afbildede i

Jensen 1967 p. 129 ff).

Lokaiiteterne f ordeler sig pi f0igende mide:

41 bopladsforekomster dateret til yngre broncealder. 10 lokaliteter bredt dateret

til broncealder. 13 mulige bopladsforekomster fra yngre broncealder, bestemt ved

fiintfund (primaert yngre broncealders flaekkeknive). Flere af ovennaevnte boplads

forekomster er muligvis sammenh0rende og daekker blot over 1 bosaettelse. 11

enkeltfund af yngre broncealders urnegrave - flere af disse sikkert fra samme

gravplads. 2 fund af deciderede urnegravpladser. 107 udaterede rundh0je. 7

rundh0je med sekundaer urnebegravelse fra yngre broncealder. 17 rundh0je primaert

datert til yngre broncealder. 3 stedfaestede depot/votivfund fra yngre broncealder.

3 fund af skilsten in situ.

Altsi et omfattende datamateriale fra et begraenset areal, der tenderer et generelt

repraesentativt udsnit af broncealderaktiviteten i omridet.

Den omfattende kildekritik, det i hovedsagen rekognoscerede materiale skal

udsaettes for, vil jeg ikke komme ind pi, men blot henvise til de overvejelser som

tidligere er gjort, bla. i symposieregi (bla. Andersen 1976, p 29, Jacobsen 1978, p 77

ff, 1985. Thrane 1976).

YNGRE BRONCEALDERBOPLADSERNESRUMLIGE SPREDNING

Pi figur 1. er indplottet samtlige de bopladsspor der iflg. Sydvestfynsprojektets

registrant hidr0rer fra enten sikkert daterede yngre broncealderbossttelser eller

fra usikkert daterede bosaettelser. Desuden er de daterede og udaterede gravh0je

samt fladm arte urnegrave respektive gravpladsen indplottet.



Q Bopladsfund fra yngre broncealder. [©] Mulige bopladsfundfra yngre broncealder.
. _ _ Bestemt ved flaekkeknive.

A. Depot/votivfund ^ Skilsten. Udaterede rundh0je

® Rundh0je med sekundaere urne begravel ser fra yngre broncealder.

Q Daterede rundh0je. tl7 Urnegravplads.

-jf- Enkeltfunden urne/brandpletgrav under flad mark.
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Kortet viser tydeligt en raekke grupperinger af bide grav- og bopiadsfund. Siledes
tydeligt en koncentration af fund ved Flenstof te/Brydegird i bunden af Helnaesbug
ten. Fra dette omride kendes bopladsspor og en raekke gravfund fra en koncentra

tion af h0je og fladm arksurnegrave dateret til periode IV - VI (bla. Jensen 1967, p.

132).

F0lges kystlinien mod 0st ses en st0rre koncentration af bopladsspor, mindre

gravh0je og urnegravpladser i det kystnaere omride ved Enemaerket i det inderste

af Helnaesbugten. I omridet er udgravet dele af en periode V-bosaettelse samt taet

herved flere urnegrave og et depotfund ligeledes dateret til periode V. Desuden er

fundet jordfaste skilsten pi en lille holm i et vidbundsomride naer bopladslokalite-

ten. Alt indenfor blot 2-300 m. Laengere mod 0st, ca 4 km fra kystlinien, ses i det

ret kuperede omride naer Sarup/Straerup en del bopladsspor. Her er bla. omridets

eneste sikre hustomter fra yngre broncealder pi naesset ved Hirby A, hvor det
neolitiske Sarup-centralanlaeg ligger (broncealderbosaettelsen upubl.). I en raekke

h0je omkring bopladskoncentrationerne er gjort rige gravfund fra yngre broncealder

(bla. Helweg Mikkelsen 1939). Endelig er der den store koncentration af fund, oppe

i moraeneh0jlandet ved Voldtofte, ca 7 km fra kysten. Her dominerer Kirkebjerg-

pladsens store udr0mningslag (Jensen 1967, Berglund 1982) samt h0jen Luseh0j i en

stor h0jgruppe ca. 1,5 km vest herfor (Thrane 1984).

De indplottede bopladsspor og tilh0rende gravpladser ligger ret taet Indenfor de 4

grupperinger, miske som udtryk for en art omridekontinuitet. Om koncentratio-

nerne afspejler en labil bebyggelsesstruktur i landsby eller enkeltgird indenfor

relativt afgrasnsede ressourceomrider eller flere samtidige mindre bosaettelser naer

hinanden, evt. satellitpladser med specialiseret virke i forhold til en st0rre

prim serbos aett else, kan ikke besvares. Hertil kraeves sikre periodedateringer og

st0rre indsigt i bosaettel ser nes indre struktur. Den relative omridekontinuitet er

dog pif aldende.
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BOPLADSERNES BELIGGENHED I FORHOLD TIL DOMINERENDE JORDTYPE I
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YNGRE BRONCEALDERBOPLA DSERNES TOPOGRAFBKE BELIGGENHED

Med udgangspunkt i omridets rigt varierede geologiske forudsaetninger ses, at

bebyggelsen bide er knyttet til det let kuperede kystnaere omride i Helnaesbugtens

inderste del, det ret flade moraenelandskab bag kystzonen samt det massive

moraenestr0g mod nord i unders0gelsesomridet, hvor den store Kirkebjergbosaet-

telse dominerer.

Topografisk er hovedparten af bopladserne fra yngre broncealder lokaliseret h0jt i

terrasnet - som konstateret andre steder (bla. Becker 1980, p 138). Ca 75% af

bopladserne er placeret pi let skrinende terraen og heraf er 70% placeret pi syd-til

0stvendte skrininger. Som tolkningsforslag for denne markante retningsorientering,

der i 0vrigt er konstateret andre steder, bla. ved Lovo i Malardalen i Sverige (Petre

1984, p. 5Z), kan naevnes, at placeringen giver maksimal udnyttelse af sollyset samt

lae for evt. herskende vestenvind.

At den skrinende flade si entydigt er valgt, kan skyldes den draenende effekt. Et

kildekritisk problem er det dog, at dette kan bero pi, at h0jdepunkterne generelt er

nedpl0jede. Hvis hustomterne er placeret pi bakketoppene, som konstateret ved de

store fladeafdaekninger i Vestjylland (Becker 1980), afspejler det indsamlede

materiale snarere bopladsernes aktivitetsomrider med kogegruber og affaldshuller

i periferien af selve bebyggelsen (Widholm 1980 p, 43ff).

YNGRE BRONCEALDERBOPLADSERNES PLACERING I FORHOLD TIL

JORDBUNDEN

Et forhold der utvivlsomt har betydning for bostedsvalget, er jordbundens beskaf-

fenhed. Indplottet pi et omarbejdet jordbundsklassificeringskort fra Landbrugsmi-

nisteriet (figur 2) ses, selv med disse korts grove skala en ret entydig placering af

bopladserne pi den mere sandede jordbund. Jordbundskortets grove skala g0r dog

brug af direkte rekognosceringsiagttagelser af jordbundsforholdene mere anvende-

lige. Ved den visuelle beskrivele af jordbundsforholdene er i0vrigt konstateret en

afvigelse pi ca. 10% af jordtypebestemmelserne fra Landbrugsministeriets klassi-

fice ringskort, hvilket understre ger, at disse kort kun er brugelige med en bred
margin!.
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Ved den visuelle beskrivelse er 77,5% af omridets bopladser klassificeret som

liggende pi sandjord, 15% pi lerjordog 7,5% pi blandet jordbund. Med hensyntagen

til jordbundstypernes generelle fordeling i unders0gelsesomridet, er dette en

entydig og signifikant placering af bopladserne pi den sandede muldjord. I 0vrigt

synes bopladserne, med undtagelse af de kystnaere, at vaere knyttet til sikaldte

israndskames i omridet-dvs. brede grus-og sandbakker, der findes i endemoraener,

og som er opstiet i huller i d0dis (Smed 1962 p. 13).

Pi kortet ses det tydeligt, at flere af bopladserne ligger pi overgangen til eller naer

den federe muld. En lokalisering der miske afspejler udnyttelse af to lidt

forskellige biotoper. I 0vrigt har Stromberg beskrevet en Signende markant lokali

sering af bopladssporene fra yngre broncealder i forhold til jordbunden i Hagestad-

projektets omride (Stromberg 1983, p 147).

YNGRE BRONCEALDERBOPLADSERNES PLACERING I FORHOLD TIL

VADBUN DSO MRA DER

Hvis man accepterer en broncealderlig 0konomi baseret pi et i 0vrigt ukendt

forhold mellem agerbrug og husdyrhold, mi det formodes, at bopladserne er

lokaliseret hvor der indenfor rimelig afstand er mulighed for adgang til vand,

mulighedfor graesning evt. h0slet og samtidig optimale betingelser for agerbruget

samt adgang til braendsel og byggematerialer. Viggo Hansen sammenfatter de

lokaliserende faktorer siledes: "den ideelle lokalisering for landbrugsbebyggeise

bliver et sted, hvor der er let til rigeligt ferskvand, f.eks. en i, en baek, et

kildevaeld, samtidig med, at der pi den ene side er cfirekte adgang til agerland, pi

den anden side graesningsmuligheder. En lokalitet hvor ager og eng st0der op til

hinanden, vil bedst tilfredsstille beliggenhedskravene, si meget mere som engen

byder pi let adgang til vand og til braendsel". (Hansen 1970, p. 15).

Brug af udskiftningskortenes informationer til retrcspektivt at betragte bronce

alder bosaettel sen er selvf0lgelig risikabel og forbundet med fejlkilder - et problem

der jo f0r er diskuteret i symposieregi (bla. Porsmose-Christensen 1978, Dalsgird

1984), men f0r der kan indhentes yderligere informationer fra naturvidenskabeligt
hold, giver disse kort, udarbejdet f0r vanddstandsaenkningen sastter ind, det bedste
fingerpegom landskabets udseende.
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Ved et blik pi kortet fig. 1, der har udgangspunkt i omridets uskif tningskort fra

omrking 1790 med indtegning af de datidige vid bundsom rider, ses det tydeligt, at

samtlige bopladsspor er knyttet til et eller flere st0rre vidbundsomrider. Udregnet

uden hensyn til terraenforhold og landskabets i 0vrigt, fis en gennemsnitsafstand til
naermeste vidbundsom ride over 1 ha. pi 137 m. Mange lokaliteter er endda

beliggende umiddelbart ud til de vide om rider:

25,

antal

bopl.

1

20..

IP**;"
15J

10;

T 54

n—w^jr^jr*

0 100 206 300 400 500 #00 700

afstand i m.

Fig. 3. Bopladsernes afstand til naermest vidbundsom ride > 1 ha. opmiiings-

grundlag: omarbejdet udskiftningskort 1:25000

Med den korte afstand til vidbundsomriderne er det tydejigt, at bostedsvalget ikke

blot er afhaengigt af optimale jordbundsfor hold, men tilsyneladende i lige si h0j

grad er betinget af naerheden af st0rre vidbundsomrider.

Hvis man godtager, at vidbundsomriderne er vitale for husdyravl - i hovedsagen
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kvaegavl - i broncealderen, kan det antages, at den naere beliggenhed til vidbunds

omrider i sydvestfynsomridet, er udsagn for en 0konomi der i overvejende grad er
knyttet til kvaegavlen. En 0konomi der miske er eksemplificeret i de tykke
g0dningslag pi Kirkebjerget ved Voldtofte (Berglund 1982). Bopladsspor med

afstand til vidbundsomriderne kan miske omvendt indicere en overvejende ager-

brugsbaseret 0konomi, udfra en antagelse om, at det baerende produktionsmiddel er

beliggende i kortest mulig afstand fra bosaettelsen.

FORHOLDET MELLEM AGERBRUGOG KV£GAVL

Som tidligere naevnt er bopladserne ofte lokaliseret pi overgangen mellem den

lette og den tungere jord - altsi mellem to lidt forskellige biotoper. Da vi ikke

kender det eksakte forhold mellem husdyravl og agerbrug, og i 0vrigt evt. andre
erhvervsformer i yngre broncealder, og derm ed det indbyrdes arealforbrug, kan
man taenke sig en bopladslokalisering, der tilgodeser de formodede vigtigste dele i
den baerende 0konomi. Siledes kan det taenkes, at agerarealerne li pi eller naer de
lette sandede bakketoppe med gode draeningsforhold og bopladsen pi overgangen
mellem ager og eng.

GRAVH0JEN5 PLACERING

Pi figur 1. ses at h0je og urnegrave generelt er sammenfaldende med de fire
bopladsaglomerationer. Langt de fleste h0je i omridet er dog uden datering, hvilket
selvf0lgelig er et vigtigt kildekritisk problem. Generelt grupperer h0jene sig pi
h0jdepunkterne i landskabet og i svage rsekkeforl0b. Ingenlunde dog si markant som
det ses andre steder, f.eks. i Hagestadomridet i Skine (Stromberg 1983, p. 148).

En let diffus h0jraekke synes at gi langs kysten fra Brydegirdomridet i vest over
Enemaerket-bosaettel sen med flere urnegravfund, til Sarup-omridet og bopladskon
centrationerne her.

Forholdene er mere uensartede i Voldtofteomridet, laengst mod nord i unders0gel-
sesomridet. Her synes h0jene ikke at ligge naer nogen erkendt bebyggelseskoncen-
tration. H0jgruppen pi Voldtofte Vestermark er s0gt knyttet til den postulerede
centralbebyggelse pi Kirkebjerget, ca 1,5 km 0st herfor, udfra antagelsen om, at
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omridets rige gravfund, fra bla. Luseh0j, kan knyttes sammen med de masgtige

kulturlag pi Kirkebjerget.

Udfra ovenstiende mener jeg, at det generelt er vanskeligt at korrelere h0je og

bopladsspor, f0r mere sikre dateringer pi det sparsomme bopladsmateriale fra
rekognosceringerne og de mange udaterede h"je foreligger. Det synes dog som om
der er et vist sammenfald i lokaliseringen af h0je- og i 0vrigt mere udtalt

urnegravpladserne - og de erkendte bebyggelseskoncentrationer.

Problemerne omkring h0jenes rolle i bebyggelsesm0nstret vil i 0vrigt blive fors0gt

inddraget i forbindelse med en unders0gelse af de interne relationer bebyggelses-
koncentrationerne imellem. Bla. i forbindelse med analyse af centralpladsteorien

(Thrane 1980, Jensen 1983) og broncealderens postulerede hierarkiske samfundsop-

bygning.

BEBYGGELSESM0NSTRET PA SYDVESTFYN

Med naervaerende prassentation af enkelte yngre broncealder fundgrupper fra

sydvestfynsunders0gelsen, mener jeg at kunne se en ensartet lokalisering af

bosaettelserne i tydelig afhaengighed af de naturgivne forudsaetninger i omridet.

Den entydige placering af bopladserne pi den lettere muld har sikkert dyrknings-

maessige irsager og lokaliseringen naer vidbundsomriderne er si entydig, at disse

omrider mi have spillet en vigtig rolle for bebyggelsens placering.

De mange bosaettelser synes ikke umiddelbart udfra det indsamlede rekognoscerede

materiale at kunne medvirke til l0sning af problematikken om evt. labilitet i

bebyggelsesm0nstret. De udpraegede bopladsfundkoncentrationer indenfor relativt

afgraensede ressourceomrider, hvortil gravfelterne kan knyttes, antyder dog en

struktur, hvor enkeltgirde/landsbyer enten har eksisteret samtidigt, eller hvor

bebyggelsen regelmaessigt er flyttet over korte afstande indenfor samme ressource

omride, som det jo tydeligt er dokumenteret fra begyndelsen af jernalderen.
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VORBASSE

- et landshysamfurtd gennem det f0rste<irtusind

efter Kristi f0dset i Midtjyiland.

af

Steen Hvass

Inden for de sidste 10-20 ir er der i Danmark udgravet et meget stort, nyt og

omfangsrigt materiale af huse og bebyggelser fra hele jernalderen. Den st0rste del

af de nye unders0gelser er gennemf0rt i Jylland, men inden for de sidste ir er et

lignende materiale ogsi begyndt at fremkomme fra de danske 0er, Fyn, Sjaelland og
Bornholm. Udgravningerne er hovedsagelig foretaget i forbindelse med moderne

arealanvendelse som byggemodning, motorvejsbyggeri, olie- og naturgasnet. I ca.
90% af disse udgravninger er der fundet jernalderbebyggelser. Dog er det her altid
kun et brudstykke af bebyggelsen, der kan udgraves og dermed unders0ges, ikke
bebyggelsen som helhed. Enkelte steder har det dog vaeret muligt at gennemf0re
forskningsprojekter, hvor det er bebyggelsen som helhed, der er unders0gelsens
formil. Et af disse steder er Vorbasse i Midtjylland. Her har Statens humanistiske
Forskningsrid siden 1974 gennemf0rt en udgravning, hvis sidste st0rre kampagne
er planlagt i 1986. I Vorbasse er der indtil 1985 i alt unders0gt 200.000 m2 (Hvass
1978; 1979, 1982, 1983, 1984)

Ca. 1000 m nord for den nuvaerende landsby Vorbasse har der inden for 1 km2
eksisteret 8 forskellige landsbyer kontinuerligt fra 1. irh. f0r Kr.f. til 1100 efter
Kr.f., Fig. 1. Af landsbyerne fra 1. irh. f0r Kr.f. til 2. Arh. efter Kr.f. er kun si

meget unders0gt ved S0gegr0fter, at bebyggelsernes placering, st0rrelse og date-
ring har kunnet fastlaegges. Bebyggelserne i disse tre irhundreder har bestiet af 3
landsbyer, der har efterfuigt hinanden, en landsby omtrent i hvert irhundrede,
hverefter de er flyttet 2-300 m. Da bebyggelserne her ikke synes si godt bevaret,
som det har vaeret tilfaeldet andre steder, og under hensyntagen til, at samtidige
bebyggelser er vel do kum enterede ved tidligere udgravninger i Jylland (Hvass 1975,
1985), har det ikke vaeret meningen at foretage yderligere udgravning i disse tre
landsbyer. Til den ene af landsbyerne i Vorbasse kan f0jes et nyt aspekt, da der ca
600 mfra landsbyen fra 1. irh. efter Kr.f. er fundet to sammenbyggede girde inden
for et st0rre udgravet omride. De mi opfattes som to selvstaendigt fungerende
girde, hver med deres egen indhegning. Hver gird har bestiet af et langhus som
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den primasre bygning, og ved den ene gird yderligere to mindre huse (Hvass 1982,

192f. Fig. 4,1; 1985. Fig 108, 141). Vest for disse to girde er fundet 18 grave fra

samme tid.

Fig. 1. Landsbyerne i Vorbasse fra 1. irh. f0r Kr. til 12. irh. efter Kr. Omride

1:1. irh. f0r Kr. Omride 2:1. irh. efter Kr. Omride 3: 2. irh. efter

Kr. Omride 4: 3. irh. efter Kr. Omride 5: 4.-5. irh. efter Kr. Omride

6: 6.-7. irh. efter Kr. Omride 7a: 8.-10. irh. efter Kr. Omride 7b: 11.

irh. efter Kr. Omride 8: Det nuvaerende Vorbasse fra 11./12. irh. efter
Kr.
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De efterf0lgende bebyggelser i Vorbasse fra 3. til 11. irh. har vist sig at vaere

overordentlig godt bevaret med fuldstaendige stolpekonstruktioner til bide langhuse

og smi huse og, hvad der er meget vigtigt, med fundamentsgr0fter til naesten
samtlige hegn bevaret, ligesom der ses adskillige udskiftninger bide i husene og

hegnene, det g r det muligt at f0lge de enkelte girde igennem et langt tidsrum. Da

samtidige bebyggelser hidtil har vaeret meget mangelfuldt unders0gt i Jylland, har

det vaeret formilet i Vorbasse at totaludgrave alle bebyggelserne fra 3. til 11. irh.

efter Kr.f.

Fra 3. irh. kan man erkende en raekke forandringer i huskonstruktionen. Langhusene

er nu bygget med kraftigere vaegge. Husene bliver laengere, og de bliver inddelt i

flere rum. En laengde pi 33 m til over 40 m er nu almindeligt. Ogsi konstruktionen

af de mindre, tilh0rende huse er aendret, og som noget nyt dukker grubehuse op i 3.

irh. for f0rste gang i Danmark. Girdene fra 3.-6./7. irh. er opbygget i et ganske
bestemt m0nster. Det er karakteristisk, at hver enkelt gird har en selvstaendig
indhegning af en mere eller mindre firkantet form med en side pi 40-50 m. I

midten af girden findes altid et langhus med beboelse i den vestlige del, staid i
midten til mellem 15 og 30 dyr, og oftest i den 0stlige trediedel yderligere et rum.
Det har vist sig, at beboelsesdelen kan adskilles i to til tre mindre rum. Hertil

kommer et til to mindre huse inden for indhegningen, en til to staklader i et hj0rne
og i enkelte tilfaside ogsi et grubehus. Pi indersiden af hegnene findes ofte
kraftige stolpekonstruktioner, der formodentlig baerer en form for halvtag. I
girdenes hegn findes to former for ibninger, en til to mindre, kun ca. 1 m brede,
beregnet udelukkende til giende faerdsel, og altid en 3-4 m bred portibning,
beregnet til k0rende faerdsel. Ved enkelte anlaeg i 3. og 4. irh.-bebyggelsen kan der
iagttages dobbeltgirde, hvor to girde - altsi to langhuse med tilh0rende mindre
bygninger - kan vaere omgivet af et faelles hegn. I flere tilfaelde fremgir det af
senere reparationer af hegnene, at girdene er blevet adskilt med gennemgiende
hegn.

Nyt i bebyggelserne fra 3. irh. er ogsi skaktovne (som i Drengsted Voss 1962),
drejekvaerne, ligesom det nu ogsi er almindeligt at finde vaevevaegte i fundma-
terialet. I Vorbasse er der til disse aeldre bebyggelser fra 3.-4. irh. udgravet flere
br0nde med rester af vidjefletning, og der stir ofte en stige i hver br0nd.

Pi grund af udskiftningerne i girdenes hegn er det muligt meget prsecist at vise
den samtidige bebyggelse pi forskellige tidspunkter igennem 3., 4. og 5. irh. Den



Fig. 2 Det totale udgravede omride fra 1974 til 1984. Den totale bebyggelse in
3., 4. og 5. irh. Omridet mod nord er den lokaliserede bebyggelse fra 6.-7
irh., der udgraves i 1985-86-Milestokken nederst er 100 m.
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efterf0lgende bebyggelse fra 6.-7. irh. bliver udgravet i 1985 og 1986, og her viser

det hidtil udgravede, at det ogsi i denne bebyggelse er muligt at

udskille de enkelte girde, Fig. 2.

Til landsbyen fra 3. irh. kan der udskilles 10 girde (Hvass 1982, 192f fig 4,2) samt

yderligere 3 girde, som ligger lidt alene mod nord. Girdene findes i to

nassten parallelle raekker med en iben plads imellem. Det er muligt at iagttage,

hvordan girdene fra 3. irh., enkeltvis eller i mindre grupper, flyttes ca 200 m mod

vest og danner en ny landsby pi ca. 300 x 400 m i l0bet af det 4. irh. (Hvass 1982,

192f, fig 4,3). I 4, irh. bebyggelsen har der vaeret 19 samtidige girde. ebyggelser-
ne kan f0lges igennem det 5. irh. med en del asndringer, og tilsyneladende bliver

girdene mindre i l0bet af 5. irh. (Hvass 1982, 192f, fig 4,4). Til 5. irh. bebyggelsen

h0rer en del grubehuse, der findes i koncentrationer uden for de enkelte girde.

Formodentlig har der kun eksisteret et til to grubehuse ad gangen til hver gird.

Allerede i 3. irh. bebyggelsen kan man udskille et girdsanlasg, der gennemgiende

er st0rre end de andre. I 4. irh. er det beliggende pi stort set det samme sted og

traeder nu tydeligere frem med den absolut st-rste indhegning, det st0rste langhus
pi ca. 46 m's lasngde og med 4 mindre huse h0rende til girden. Samme gird kan
f0lges, stadig med det st0rste langhus, op i 5. irh. Der ligger altsi her en klart
st0rre gird i forhold til de 0vrige i bebyggelserne fra 3., 4. og 5. irh., der kan

f0lges igennem de tre irhundreder. Ved en til to girde i 4. irh. og 5. irh.-
bebyggelsen kan der konstateres smedevirksomhed, hvor der findes en koncentra

tion pi 9 skaktovne uden for girdene, og hvor man inde i girden kan lokalisere

selve smedjen ved en koncentration af gl'deskaller inde i et mindre hus, gl-deskal-
ler, der viser, hvor smedeprocessen er foregiet. Af 0vrige vaerkstedsfunktioner kan
man i 4. irh. lokalisere to om rider imellem girdene, hvor der findes koncentratio

ner af drejekvaerne, fragmenter af drejekvaerne og knusesten, som mi vise, at
forarbejdningen af kveernsten er foregiet som et mere specialiseret hindvaerk ved

enkelte girde i bebyggelserne. Til bebyggelserne fra 3. og 4. irh. er der udgravet to
gravpladser. Lige 0st for bebyggelsen fra 3. og 4. irh. er der fundet et lille gravfelt
med 16 grave. Indholdet i disse grave er vaesentligt rigere, end hvad der er
almindeligt i samtidige grave i Jylland. Gravfeltet er hovedsagelig fra 3. irh. og
fortsaetter lidt ind i 4. irh. I midten af feltet fandtes to rigt udstyrede krigergrave
med svaerd, skjold, lanser og spyd, og i den ene endog en Hemmoorspand. Omkring
disse to krigergrave fandtes en serie meget rigt udstyrede kvindegrave med store
perlekasder og med 5-6 fibler i hver grav. Det drejer sig her sandsynligvis om en
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Fig. 3 Den asldre vikingetidsbebyggelse fra 8. til 10. irh. med samtlige huse og

hegn. Langhusene med staid er udfyldt med sort ligesom alle grubehusene.

Alle mindre huse er vist ved skravering.
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gravplads for en velstiende familie i landsbyen, der kan f0lges igennem nogle

generationer. Det er ikke utaenkeligt, at dette rigeformodede familiegravfelt h0rer

til den st0rste gird, der er lokaliseret i 3. og 4. irh-bebyggelsen. Ca. 300 m 0st for

dette er fundet et samtidigt gravfelt. Her er gravene vaesentligt ringere udstyret.

Ca. 100 m nord for 4.-5. irh. bebyggelsen udgraves i 1985 og 1986 den ef terf0lgen-

de bebyggelse, hvis aeldste dele h0rer til i 5. irh., og som fortsastter i 6. og

formodentlig i 7. irh. Ogsi her er girdene selvstaendigt indhegnet, hver med sit

eget hegn, og girdene ligger placeret taet ved siden af hinanden pi en lang raekke.

Ud fra bebyggelsens konstaterede st0rrelse har den bestiet af 7-8 girde. Ved

husene er der mindre asndringer i konstruktionen i forhold til 4.-5. irh. bebyggelsen.

Ogsi hegnene er af en lidt anderledes konstruktion. Generelt mi man sige, at

husene og hegnene i denne bebyggelse fra 6.-7. irh. indtager en mellemstilling

mellem de karakteristiske typehuse fra 3. til 5. irh. og de efterf0lgende huse fra

tidlig vikingetid, 8.-10. irh.

I 1985 kunne udgravningen af vikinget idsbebyggelsen fuldstaendig afsluttes. I

vikingetidsbebyggelsen fra 8. til 10. irh. har husene aendret udseende (Hvass 1979,

140ff) Langsiderne er nu svagt buede med indgange, der findes forskudt over for
hinanden. Kendetegnende for denne hustype er, at der altid findes et tagbasrende

stolpesaet i gavlene. Ogsi i disse huse findes i den -stlige del biseskillevaegge i

stalden. I flere kan der ses en indgang til stalden i gavlenden. Ogsi i de mindre huse

er konstruktionen aendret i stil med langhusene. Karakteristisk er det ogsi, at der
inden for de enkelte girde er koncentrationer af grubehuse. I grubehusene findes nu

masngder af vaevevaegte liggende pi gulvet. Det viser, at grubehusene i Vorbasse i

hvert fald har vaeret benyttet som vaevehytter. Ogsi til de enkelte girde i disse

vikingetidsbebyggelser h0rer der nu normalt br0nde. Br0ndene, der er udgravet i

1984og 1985 har vist sig overordentlig velbevarede med meget store traesaetninger,

som i 1986 bliver dendrokronologisk dateret. Denne vikingetidsbebyggelse i Vorbas

se udmasrker sig igen ved at have en tydeiig struktur og, som no get saerlig vigtigt,
fundamentsgr0fter til hegn, der har adskilt de enkelte girde i landsbyen, og som
meget tydeligt viser dens struktur, Fig. 3. Midt gennem landsbyen har der vaeret en

8-10 m bred vej. Syd for vejen findes 3adskilte girde, og nord for vejen 4ved hegn
adskilte girde. I midten af de enkelte girde findes langhusene, omkring 30 m lange,
med biseskillevaegge i en staid pi samme mide som i de aeldre jernalderhuses
0stende. Pi indersiden af hegnene ligger de mindre huse, ofte stiende gavl mod
gavl. I omridet inden for girden, op mod midtergaden, findes alle grubehusene.
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Vikingetidsbebyggelsen fra 8. til 10. irh. daekker et areal pi ca. 230 x 230 m. De

st0rste af girdene har en indhegning pi 70 x 130 m, de mindste pi 55 x 65 m. Ogsi

i disse girde fra den aeldre vikingetid er der klart forskel i st0rrelsen af de enkelte

girde. Kun et sted kan der her udskilles en smedje i en af landsbyens mindre girde.

Landsbyen fra 8.-10. irh. findes ca 500 m syd for den forudgiende landsby fra 6.-7.

irh.
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Fig. 4 Bebyggelsen fra 11. irh. med samtlige huse og hegn. Fundne Trelleborg-

huse udfyldt med sort. Selvstaendige staldbygninger vist med priksignatur.

I den sidste bebyggelse i Vorbasse fra sen vikingetid til tidlig middelalder, II. irh.,
er byggestilen igen asndret, Fig. 4. Kendetegnende er det, at de sikaldte Trelie-
borg-huse nu findes i centrum af de enkelte girde. Det er den samme hustype, som
er kendt i de store ringborge Treileborg, Fyrkat og Aggersborg. Ogsi karakteristisk
for denne yngste bebyggelse er huse, der udeiukkende har vaeret brugt som staid.
Hertil kommer forskellige hustyper af varierende st0rrelse, hvor det nu ogsi er
almindeligt, at det er kraftige stolper, der markerer vaeggene. Husenes indre
tagbasrende stolper findes kun i enkelte saet, og i mange af husene findes ydre,
skritstillede stolper. I den vestiige del af bebyggelsen af 11. irh. findes 3tydeligt
indhegnede girde, hvoraf den ene er den sikaldte stormandsgird med et
Trelleborg-hus i midten. Med en lille indhegning er det forbundet med et lille hus,
der har tjent som smedje og bronzest0beri. Inden for indhegningen findes, hoved
sagelig mod syd, flere staldbygninger. I alt har der vaeret 5staldbygninger med
baseskillevagge, der gav plads til 100 dyr pi staid i denne gird. Hegnene i
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stormandsgirden omslutter et areal pi 215 x 120 m. Nord for den store gird findes
to mindre girde med omtrent samme lasngde, ca. 200 m, men kun halvt si brede,

dvs. 60 m. Inden for hver gird findes et Trelleborg-hus som den centrale bygning. I
den 0stlige del af bebyggelsen er hegnene kun fragmentarisk bevaret, men

positionen af husene viser, at der her findes girde med samme struktur som de tre

vestlige girde, hvor hver gird har det omtalte Trelleborg-hus som den centrale

bygning. Bebyggelsen fra 11. irh. er 3-4 gange si stor som den foregiende

bebyggelse fra 8.-10. irh. Ud fra girdenes struktur og antallet af Trelleborg-huse
har der eksisteret 7 girde i denne bebyggelse, altsi det samme antal som i den

foregiende asldre vikingetidsbebyggelse og igen her med en gird, der er vaesentligt
st0rre end de 0vrige.

I midten af storm andsgirden fra 11. irh. kan 3 huse knyttes sammen ved hegn, dels
et langhus med en lasngde pi 21 m, dels et mindre hus pi 9 m's lasngde og
formodentlig en staklade pi 2,5 m's laengde (Hvass 1979, 157 fig 18). Dette
girdsanlaeg er et af de yngste i bebyggelsen. Langhuset er karakteristisk ved, at
vaeggen bestir af kraftige stolper. Der er ingen indre tagbaerende stolper, og
langsiderne er jaevnt buede. I 1985 blev der udgravet ca. 4.000 m2 inde midt i den
nuvaerene Vorbasse by. Her fandtes en serie huse, der daekker et girdsanlaeg. De to
aeldste huse inde i Vorbasse by er af n0jagtig samme konstruktion som det
ovennaevnte yngste pi marken uden for Vorbasse. Disse aeldste huse inde i Vorbasse

er ca. 22 m lange med regelmaessige buede langsider og er de stratigrafisk aeldste i
en raekkef0lge af flere huse pi dette sted, hvis yngste bygninger tilh-'rer midten af
1600-tallet. Der kan siledes ikke vaere tvivl om, pi grund af de identiske huse, at
beboerne i den yngste bebyggelse fra 11. irh. pi marken nord for byen herfra er
flyttet og har fortsat bebyggelsen i den nuvaerende Vorbasse by.

Resultaterne af unders0gelserne i Vorbasse er, at man inden for 1 km2 kan f0lge
det samme landsbysamfund fra 1. irh. f0r Kr.f. og til 11. irh. efter Kr.f., liggende
uden for den eksisterende Vorbasse by, og at man p$ grund af de nye unders0gelser
inde i byen er i stand til at f0lge bebyggelsen videre op i middelalderen, som det
nuvaerende landsbysamfund er den direkte efterf0lger af. Ved en omfattende
fladeudgravning har det her i Vorbasse vaeret muligt at vise, hvordan husene,
girdene og dermed landsbyen sendrer sig igennem det lange tidsrum fra 1. irh. f.
Kr. til det 11. irh. Pi grund af de gode bevaringsforhold pi dette sted er det altsi
muligt meget detaljeret at vise udviklingen i jernalderens landsbysamfund over en
tusindirig periode som forl0bere for de nuvaerende landsbyer, der praeger det
danske landskab.
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#STSJ£LLANDSKE "GAMMELTOFTER" - PRAKT1SKE FORS0G PA LOKALI

SERING UDFRA UDSKIFTNINGSKORTOG MARKB0GER

af

Helge Nielsenog Svend Age Tombjerg

I Frits Hastrups disputats fra 1964, "Danske Landsbytyper - en geografisk analyse,

rettedes opmaerksomheden bl.a. mod mulige flytninger og reguleringer af en raekke

landsbyer i den tidige middelalder. Disse omflytninger skulle oftest vaere sket

indenfor de gamle ejerlavsgraenser, men undertiden kunne mindet om landsbyernes

tidligere beliggenheder vaere overleveret i form af bebyggelsesindicerende mark-

navne som "Gammelby", Gammeltofter" o.lign.

Lejlighedsvis er det siden flere steder i landet lykkedes at pivise konkrete spor af

bebyggelse pi de udvalgte steder, faktisk som en bekraeftelse pi Fritz Hastrups
. 2

teon, men man har tilsyneladende aldrig pr0vet dette interessante marknavnestof

systematisk pi et st0rre materiale.

I det f0lgende skal der derfor g0res rede for en afpr0vning af marknavnestoffet,

geografisk sammenfaldende med K0ge Museums geografiske daskningsomride. Den
er foretaget pi de udvalgte egnede irstider i 1984 og 1985, fortrinsvis ved

overfladerecognosceringer, men i nogle tilfaelde suppleret med pr0vegravninger m.
rendegraver.

Gennemgangen af, og udvalget af navnestoffet er foretaget pi Institut for
Navneforskning af stud. mag. Asgerd Gudiksen. Hendes gennemgang daekker hele
Hovedstadsregionen, af hvilken K0ge Museums arkaeologiske ansvarsomride kun

udg0r en lille del. Igangsaettelsen var motiveret af museernes faelles fredningspian-
lasgningsopgaver i regionen.

Navnestoffet er stort og heterogent - og endnu foreligger der ikke faerdigbearbej-
det en samlet amtsoversigt.

Af den totale maengde forekommer der sivel bebyggelsesnavne, som indicerer
nedlagte torper, som navne af "Gammeltoft-typen".
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Det er den sidste kategori, der har vaeret gjort til genstand for denne unders0gelse,

omfattende ialt 10 rimeligt praecist lokaliserbare marknavne.

I det f0lgende skal der fremlaegges bide navnekilder og "arkaeologisk status",

svarende til forholdene ved skiftet 1985/86 jfr. fig. 1.

k0ge museums geografiske virkeomrade.

"gammeltofter"
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1. Tykmosevej, Karlstrup sogn.

Materikelkort 1804: "Yderste gamle Tofter" og "Inderste gamle Tofter". Ved

recognoscering af "Inderste gamle Tofter" fremkom enkelte lerkarskir af 0sters0-

type, fragment af sandstenstenvaegt samt fragment af skifferhvaessesten og talrige

menneskeknogler.

Ejeren har desuden fundet en tenvaegt, ligeledes af sandsten, pi stedet. Ved en

pr0vegravning, hvor der blev udlagt tre s0gegr0fter med rendegraver, fremkom

enkelte gruber med 0sters0keramik samt enkelte stolpehuller. I den nordlige del af

s0gegr0fterne fremkom en kristen gravplads med bl.a. enkelte kridtstensgrave.

Gravpladsen var afgraenset mod syd ved enkelte store stolpehuller.

Ved recognosceringen af "yderste gamle Tofter" fremkom ildsk0rnede sten, hvid-

brasndt flint, keramiksmulder ogtydelige m0rke traskulsholdige pletter med traekul.

Begge tofter ligger pi en langstrakt bakkedrag, med gravpladsen liggende pi

bakkens 0stende. Afstanden til Karlstrup By er ca. 500 meter.

2. Gi0vermarksgird, Kirke Skensved sogn.

Matrikelkort 1784: "Gammeltofte" og "Yderste Gam mel toff.

Markbog: 1682: "Nest Gammeltoft Aas" og "Yderste Gammeltoft Aas".

Ved recognosceringen pi "Nest Gammeltoft Aas" fremkom to fundsteder, det ene

pi toppen af en mindre bakke, hvor der kunne iagttages adskillige sorte pletter med
traskul og ildsk0rnede sten, i to af pletterne fandtes sideskir af 0sters0keramik.

Dernaest taet ved Skensved i fandtes et mindre omride med kulturjord med
0sters0keramik, kvaernstensfragmt. knogler fra tamdyr samt en del jernnagler.

Fundstedet er ogsi her pi og ved siden af en mindre bakketop. Stedet rummer

miske en vandm0lle. Afstanden til Kirke Skensved er henholdsvis ca. 300 og 500
meter.

3. Tornekildegird, G0rsIevsogn.

Matrikelkort 1800: S0ndertofter.

Markbog 1682: S0nder Tof ten, S0ndre Tof ten.

Pi marken fremkom ildsk0rnede sten, m0rke pletter og keramiksmulder over et
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stort areal. Fundstedet ligger pi et svagt sydhasldende terrain. Afstanden til

Slimminge er ca. 500 meter.

4. Rismosegaard, Ejby sogn.

Markbog 1796: Iohntofte.

Pi et h0jtliggende platau fandtes ved recognosceringen talrige ildsk0rnede sten,

hvidbraendt flint, mange m0rke pletter og med skirsmulder, samt enkelte sideskir

af oldtidskarakter. Afstanden til Lellinge er ca. 2000 meter. Afstanden til Ejby ca.

1000 meter.

5. Skovagergird, Borup sogn.

Matrikelkort 1794: Gammeltoften.

Markbog 1682: Gammel Toffts Aas.

Pi toppen af en meget markant bakke fandtes talrige pletter med ildsk0rnede sten

og traekul over et st0rre areal. I omridet fandtes 16 side- og randskir af

0sters0type med ornamentik. Desuden en hvaessesten og en halv tenvasgt af

sandsten. Afstanden til Klemmestrup er ca. 800 meter.

6. Dalmosegird. Dal by sogn.

Matrikelkort 1794: Gammel Tofter.

Markbog 1794: Gamle Toft Aass.

Pi toppen af men mindre bakke fandtes tydelig spor efter en boplads med gruber,
bl.a. keramik af oldtidskarakter, en hel skubbekvasrn, samt talrige m0rke pletter

med ildsk0rnede sten og traekul. Afstanden til Kl0vested er 1000 meter.

7. Sonnerup, Saedder sogn.

Markbog 1682: Gamle Toff te Aas, Gamlle Toff te Aas.

Pi toppen af en ujasvn bakke fandtes ilsk0rnede sten, hvidbraendt flint og
skirsmulder samt to sideskir af 0sters0karakter. Afstanden til Saedder er ca. 1800
meter.

8. Tofteh0j, Str0by sogn.

Matrikelkort 1797: Toft H0ys Agre.
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Markbog 1682: Lille Toffth0yes Agers Aaes, Store Toff t H0ys Agers Aaes.

Pi et svagt haevet fladt omride fandtes ved recognosceringen, der var meget
kortvarig pi grund af vinterafgr0der, adskillige pletter med ildsk0rnede sten og

skirsmulder. Afstanden til Str0by er ca. 1800 meter, til Str0bylille 1000 meter.

9. Lille Tirnby, Hirlev sogn.

Matrikelkort 1797: Tof th0isagre.

Markbog 1682: Toffth0j. Thoft H0je.

Pi omridet, der if0lge kortet skulle vaere Tofth0isagre fandtes ingen bebyggelses-

spor, men pi et h0jtliggende omride 300-400 m. 0st for stedangivelsen fandtes

sasrdeles tydelige spor af bebyggelse i form af mange potteskir, ildsk0rnede sten og

talrige m0rke traskulsholdige pletter. keramikken var oldtidskeramik, formodentlig

fra asldre romersk jernalder, og bopladsen var meget stor. Afstanden til Lille

Tirnby er ca. 500 meter, til Store Tirnby 1600 meter.

10. B0gelund, Varpelev sogn.

Matrikelkort 1799: Gammel Toft.

Markbog 1682: Gammel Toffte, Anden Gammel Tofft.

Fundsted ligger pi et fladt og relativt h0jtliggende omride, med fund af keramik af

0sters0karakter samt et fragment af et klaeberstenskar samt en hvaessesten af

skiffersten. Pi omridet fandtes mange ildsk0rnede sten og adskillige sorte traskuls
holdige pletter. Pi marken 0st for fundstedet er der i forbindelse med en

fabriksudvidelse udlagt 1000 ms0gegr0fter samt et mindre felt pi 2000 m2.

I S0gegr0fterne fremkom stolpehulskoncentrationer afbrudt af tomme omrider, til
4-5 vikingetidsgirde. I udgravningsfeltet fremkom tre langhuse samt et par mindre
huse fra tidlig vikingetid, jfr. fig. 2. Afstande til Varpelev er ca. 600 meter.
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KONKLUSION

Afpr0vningen har med al tydelighed vist, at de udvalgte marknavne i alle ti tilfaelde

f alder sammen med eller ligger naer ved bopladser.

Pi fem af disse pladser forekommer 0sters0keramik, medens de 0vrige fem indtil

videre er udaterede, eller rummer potteskir af oldtidskarakter.

Som stikpr0ve for navnestoffets anvendelighed til pivisning af aeldre bosaettelse,

har det siledes stiet sin pr0ve, men kun konsekvente pr0vegravninger vil klart

kunne afsl0re, om man samtlige steder vil kunne pivise den interessante fase pi

overgangen mellem vikingetid og tidlig middelalder, karakteriseret af 0sters0-

keramik. Hvis det sidste viser sig at vaere tilfaeldet - det vil blive afpr0vet i den

kommende tid - og iagttagelserne i0vrigt viser sig at have generel vaerdi, vil der

fremover fra navnestoffet kunne hentes en betydningsfuld for0gelse af bopladser
fra denne arkaeologisk set hidtil si dunkle periode.
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NOTER

1. Frits Hastrup. Danske Landsbytyper. En geografisk Analyse. Arhus 1964.

2. Problemet omkring "Gammeltofter" har bl.a. vaeret genstand for 0degirdspro-

jektets interesse, og materiale vil blive fremlagt i den kommende publikation

om Falster. Se desuden: Dorffluren und Zinsen auf Falster, Wiirzb. geogr. Arb.

60s. 155-169 Wurzburg 1983.

Pi Fyn omtales flere gammel tofter hos Torben Gr0ngaard Jeppesen: Middel-

alderlandsbyens opstien. Fynske Studier 11, Odense 1981.
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BEBYGGELSESARK^OLOGBKE UNDERS0GELSERI KOSEL, KR- RENDS-

BURG-E CKE RNFORDE

(Schleswig-Holstein)

af

Michael Muller-Wille

Ca. 12 km 0-N0 for Hedeby ligger landsbyen Kosel i halv0en Svansens kuperede

ungmoraene. Pi landsbyens marker har Institut fur Ur- und FrCihgeschichte der

Christian- Albrechts- Universitat i Kiel siden 1983 gennemf0rt st0rre bebyggelses

arkaeologiske unders0gelser, der underst0ttes af det tyske forskningsrid, Deutsche

Forschungsgemeinschaft- Bonn (fig.l). Projektet bygger isaer pi materiale, som den

lokale smedemester Helmuth Hingst fik indsamlet igennem flere irtier frem til sin

d0d i 1985. Han havde systematisk gennemgiet det gamle landsbysomride og det i

1977 betydeligt udvidede kommuneareal og her kunnet registrere flere end 300

forhistoriske fundsteder. Ved disse markrekognosceringer opdagede han bl-a. de to

vikingetidsbopladser vest og 0st for landsbyen, som udgraves i disse ir (fig. 2).

fig. 1: Kosels beliggenhed mellem Slien og 0sters0en ved Eckernforde.

Det gamle Kosels ejerlav har pi tre sider naturlig«? grasnser, mod vest Slien, mod
nord Omum nor og mod 0st Kosel i; kun mod syd findes intet afmaerket skel:
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Ejerlavsgraensen forl0ber i 0st-vestlig retning syd for Bult s0, sydeligere gir

terrasnet over i udstrakte engdrag. Omridet afvandes af Kosel i, der slynger sig i

en smal gennembrudsdal omgivet af fugtige lavninger til begge sider. Ungmoraenen
nord0st for ien praeges af bide tung lerjord og lersandet undergrund, mens sandede

til lersandede jorder fra en sandflade, der afbrydes af en kaede af st0rre og mindre

s0er, dominerer syd for ien. I to af disse indlandss0er blev der i sommeren 1985 og

i den pif0lgende vinter lavet boringer til brug for palynologiske unders0gelser: I

Koll 30 lykkedes det at frem drage 6 meter sediment liggende under 2 meter dybt

vand, i Bult s0 4 meter sediment under 12 meter vand. Poilenanalyserne, som

bearbejdes af Walter Dorfler, giver mulighed for at f0lge vegetations- og bebyg-
gelseshistorien fra landnamfasen i ticflig yngre stenalder til middelalder (fig. 2).
Analyserne skal sasttes i sammenhaeng med den gruppe referencediagrammer, der
danner et laengdesnit fra Syd til Nordskandinavien; for Fyn kan naevnes L.-K.

Kdnigssons unders0gelser i Voldtofte (Berglund 1985).

Pi grundlag af markrekognosceringernes resultater er det muligt at beskrive

fig. 2: Kosel kommune i Kr. Rendsburg-Eckernforde inden areal udvi del sen i
1977. Kortet viser udgravningerne og de naevnte borehuller. Skov- og
engflader indtegnet efter opmilingen i IS66. Kommunegransen afmaerket
med gennembrudt linie.
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be byggelses udviklingen fra jernalder til middelalder. Det intensive arkaeologiske

opsamlingsarbejde i marken pi mesoplan kan uden videre sammenlignes med

tilsvarende unders0gelser i Sydvestfyn (Thrane 1977; Ebbesen 1985 og Kristiansen

1985; for Mellemeuropa Schier 1985). Efter Karl-Heinz Wiilroths fundanalyse

begynder jernalderbebyggelsen med nogle fi skir fra den mellemste del af

f0rromersk jernalder. I modsaetning hertil er antallet af fundsteder fra romersk

jernalder og aeldre germanertid betydeligt st0rre, som talrige overfladefund fra

bopladser og flere urnegrave fra perioden mellem Kristi f0dsel og frem til det sene

5. irhundrede har vist (fig. 3). Ved differencering af forskellige fundpladser udfra

deres keramik indhold fremstir f0lgende billede: Bopladserne fra aeldre romertid

ligger naesten udelukkende pi tungere jord nord for Kosel i, men fundstederne fra

yngre romer- og aeldre germanertid er dominerende pi de sandede arealer syd og

sydvest for ilejet. Denne forskydning viser, at en bebyggelseskontinuitet ikke er

bundet til en udprasget pladskontinuitet for bebyggelses eller bosaetning.

I modsaetning til fundstederne fra romertid og aeldre germanertid ligger vikinge-

tidens lokaliteter udelukkende pi sandjorderne syd for Kosel i pi begge sider af

den senere landsby Kosel (fig 4). Hidtil har fund fra det 6. og 7. irhundrede ikke

kunne pivises pi noget sted. Tilsvarende gaslder for0vrigt for den 0vrige del af

Svansen og for Angel, hvor denne hiatus i det arkaeologiske materiale for 0jeblikket

ikke kan lukkes, bortset fra nogle fi depotfund (afvigende situation overfor

forholdene pi Fyn. Thrane 1985). Pollendiagram met fra Koll ss» (se fig. 2) viser for

perioden en bemaerkelsesvasrdig kraftig tilbagegang for kulturplanter og disses

ledsagere (meddeltaf W. Dorfler).

Vikingetidens bopiadsomride vest for Kosel blev udgravet ved en fladeafdaekning i

1975-76. Senere kunne Dietrich Meier sammen med flere medarbejdere afdaekke
2

fi0.000 m i tre udgravningskampagner 1983-85; den sydlige del af fiaden frem-

hasves for0vrigt af h0je fosfatvaerdier, som unders0gelser ved Reinhard Zolitz

kunne vise (fig. 5). Det f remgik af udgravningen, at vikingetidsbopladsen kun li pi

den nord0stlige og 0stlige del af det afdaekkede areal; den overiejrede mod 0st en

bebyggelse fra yngre romer- og aeldre germanertid, der straekker sig videre mod

vest. Graenserne for disse to bopiadskompiekser er dog hidtil ikke fundet noget

sted. Derfor er der planer om at ibne yderligere udgravningsflader i den kommende
tid.

Over 40 grubehuse fra vikingetidsbopladsen er blevet udgravet. De frem viser for
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Kosel, Kr. Rendsburg-Eckernforde. Fundsteder fra romer- og folke-
vandringstid. Efter Willroth.

Signaturer: udfyldt kreds =boplads, stort udfyldt kvadrat =gravplads, lille
udfyldt kvadrat = grav, udfyldt trekant med spids nedefter = ildsted
/grube, udfyldt trekant =enkeltfund.
Skov- og engarealer efter opmiling i 1877.
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fig. 4: Kosel, Kr. Rendsburg-Eckernforde. Fundsteder fra vikingetid. Efter

Willroth.

Signaturer: Aben kreds boplads, iben trekant = enkeltfund.

Skov- og engarealer efter opmiling i 1877.
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fig. 5: Kosel. Fosfatunders0gelser omkring udgravningen vest for landsbyen.
Efter Zolitz. - Udgravningsfladerne markeret ved kraf tig linie.
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fig. 6: Kosel. Fosfatunders0gelser omkring udgravningen 0st for landsbyen. Efter

Zolitz. - Udgravningsfladerne markeret ved kraf tig linie.
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st0rstedelens vedkommende en firkantet grundflade med mil fra 3 x2,5 m til 5 x 4

m og nedgravninger mellem 0,4 - 1 m dybde i sandjorden. Omkring halvdelen af

grubehusene havde en kraf tig, dybt nedgravet stolpe i hver af smalsidernes midte;

vaeggene bestod af fletvaerk omkring svagere paele, hvis affarvninger fandtes i

skiftende antal og forskellig indbyrdes afstand i de enkelte huse. 30 grubehuse
indholdt rester af kuppelovne i deres syd0stlige hj0rne. I modsaetning til det store
antal af grubehuse fandtes kun fi spor af langhuse under markoverfladen. De h0rer

til gruppen af treskibede bygninger med en let udadbuet langside.

I det aeldre, topografisk identiske eller naertliggende bo piadskom pieks er forholdene

omvendte. Her er der hidtil kun fundet paslekonstruktioner pi plant niveau,

grubehuse mangier totalt. De treskibede langhuse med halvbuede ender var opdelte
af indgange pi langsiden i beboelses - stalddele ( og yderligere rum); de ledsages af
mindre bygninger og fadebure. Derudover var det muligt at udsondre indhegnede
om rider.

Keramikmaterialet fra den asldre boplads stammer fra det 3.- 5 irhundrede e.kr.f.:

der er ingen fund fra det 6. og 7. irhundrede.- Vikingetidsbopladsens store
keramikmasngder kan dateres til slutningen af det 8., til det 9. og den tidlige del af
det 10. irhundrede; "0sters0-keramik" fra det 11. og det 12. irhundrede h0rer til
undtagelserne. Handel spladsen Hedebys naerhed genspejles i importgodset: Rester
af Tating-kander (fra omridet omkring Mellemrhinen ?), kvaerne af basalt fra
Mayen/Eifel, hvaessesten af skifter (sandsynligvis Norge), en arabisk m0nt (tidlige
8. irhundrede. umajjasdisk) og metalarbejder i tildels fremragende kvalitet. Hertil
h0rer bl.a. en forgyldt m0ntbroche (en Munus-divinum- efterligning, af formentlig
rhinsk oprindelse), et hesteskoformet spasnde af 0stlig proveniens, en broncekam
o.s.v. ^

Keramikmaterialet af lokal (jysk) form har nasre paralleller i Hedebys- "Sudsied
iting", smykkerne - foruden de neevnte metalarbejder af saerlig kvalitet fandtes et
fragment af et skilspaende, en ringnil og et rembeslag med ornamentik i Jeilinge-
stil - kan betegnes som (syd)-Skandinaviske. Bo piads kom pie kset fra vikingetiden
dokumenterer pi denne mide en landlig bebyggelse, sqm blev grundlagt nogenlunde
samtidig med Hedebys sydlige boplads. I modsaetning til denne bebyggelse li
Koselpladsen i las af Danevirkes 0stlige voldsystem, 0stervolden, der formentlig
kan dateres i f0rste halvdel af det 8. irhundrede. Dens spor findes syd for Kosel
(fig 1) (om diskussionen omkring Danevirkes datering: se Andersen 1985).
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I efteriret 1984 og i 1985 var der mulighed for at udgrave en yderligere boplads fra
vikingetiden ca. 1,5 km 0st for det hidtil beskrevne unders0gelsesomride. Her er
der for 0jeblikket afdaekket en flade pi 11.00 m2, der ligger pi en sandholdig
moraenebanke. Den frem viser if0lge Reinhard Zolitz h0je fosfatvaerdier. Karterin-

ger af fosfat dokumenterer i0vrigt romertids-bopladsernes udstraskning nord for
Kosel i (fig 6). I mellemtiden har Dietrich Meier sammen med flere medarbejdere
fundet 26 grubehuse og nogle ganske vist ufuldstaendigt bevarede grundrids af

paelebyggede trashuse under flad mark. Fundmaterialet svarer i det store hele til

bopladsen vest for Kosel. Til trods for lighed i godskvalitet og former synes en

anden sammensaetning af keramikinventaret dog pifaldende. Sammen med de

kendte hjemlige former li der i grubehusene en betragtelig maengde af bide

gammel - og isaer af mellemslaviske skir, der udg0r en 1/5 af det samlede
fundmateriale; pi bopladsen vest for landsbyen var der kun enkelte fund af begge

kargrupper. Brudstrykker af klasberstenskir og forskellige metalarbejder, bl.a. et

trefliget spasnde, viser dog ogsi her Hedebys pivirkning af det landlige bagland.

Hidtil mangier spor af en forudgiende bebyggelse pi vikingetidsbopladsen 0st for

Kosel. Skir fra yngre romertid og aeldre germansk jernalder optoges ganske vist i

omridet vest for udgravningsfladen (se fig. 3 og 4). Ogsi her mi man afvente

videre unders0gelser for at kunne bed0mme bebyggelsesudviklingen i det f0rste

irtusind e.Kr.f.

Vikingetidsbopladserne blev ibenbart afl0st af landsbyen Kosel. Sognekirken i den

vestlige del af vore dages landsby stammer formentlig fra det 12. irhundrede. Pi

sammen mide som i Sydskandinavien og pi Fyn (Jeppesen 1979) blev det mobile

bebyggelsesm0nster fra asldre tid opgivet i tidlig middelalder.

Ved fremtidige udgravningsprojekter b0r unders0gelser af de til bopladserne

h0rende markflader inddrages. I et lille skovomride i forlasngelse af romertidsbo-

pladserne nord for Kosel i fandtes rester af "eeltic fields", der svarer til den type

af oldtidsmarker, som for kort tid siden blev sammenstillet i en beskrivelse af

Jylland og de danske 0er (Harder S0rensen 1982; Nielsen 1984; Stummann Hansen

og Harder S0rensen 1984). Analyser af makroskopiske planterester fra stolpehuller

og grubehuse i de hidtil udgravede bopladser vest og 0st for Kosel har leveret et

rigt materiale som grundlag for unders0gelser af fortidens landhusholdning. To

st0rre kornfund, som Helmut Kroll har analyseret, dokumenterer forandringer

indenfor agerbruget i l0bet af det f0rste irtusind e.Kr.f. Forridet fra et t0rrings
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anleeg fra yngre romertid pi bopladsen vest for landsbyen bestod af 72% Hordeum

vulgare vulgare og 17 % Secale cereale, forridet fra det i 1975-76 unders0gte
udsnit af vikingetidsbopladsen vest for Kosel bestod derimod af 8596 Secale

cereale. Det forhold, at grubehusene fra vikingetiden indeholdt en bestand af

kul turpi anter, som afviger fra langhusenes, er bemaerkelsesvaerdig. If0lge Kroll mi
grubehusene derfor anses som selvstaendige erhvervsenheder; de indeholdt til dels

meengder af plantearter, som sjaeldent forekommer i Hedeby, men derimod er

fundet pi det slaviske fystesaede Starigard/Oldenburg i 0stholsten, f.eks. Triticum
aestivum s. 1 og Pisum sativum.

Sidel0bende med unders0gelserne i Kosel arbejder Karl-Heinz Willroth i en st0rre
afhandling med en rekonstruktion af bebyggelsesforl0bet fra jernalder til tidlig
middelalder i den 0stlige del af Slesvig pi grundlag af vore dages arkaeologiske
overlevering, mens Henning Unverhau pi tilsvarende mide analyserer omridets
middelalderlige bebyggelse ud fra skriftlige kilder, aeldre kort ogstednavne. I dette
samarbejde s0ges l0sningen af bebyggelsesarkaeologiske og - historiske problemer,
som ogsi vil vaere af betydning for naboregionerne.
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FYNSKE LANDSBYUNDERS0GELSER - 10 AR EFTER STARTEN

af

Torben Gr^ngaard Jeppesen og Erland Porsmose

Pi det f0rste bebyggelseshistoriske Odensesymposium i 1975 prassenterede naer-

vaerende forfattere milsaetning og arbejdsprogram for det netop pibegyndte

bebyggelseshistoriske forskningsprojekt Landsbyens Opstien og Udvikling. Pi de
f0lgende Odensesymposier hentedes god st0tte, inspiration og diskussion af forel0-
bige resultater og arbejdsmetoder. I 1981 publiceredes projektets resultater ende-
ligt i form af to licentiatafhandlinger (jvf. litteraturlisten). For vores vedkommen
de oplevedes det som nogle sasrdeles frugtbare projektir med en 100 pct.s satsning
pi forskningen. Noget man nok kan mindes med en vis vemod i vore nuvaerende
faste ansasttelsesforhold, hvor administration, arbejdsledelse, formidling osv. saet-

ter sine diskrete, men bastante graenser for den mulige forskningsindsats.

Pi baggrund heraf undfangedes ideen om at satse pi en faelles forskningsramme for

det videre arbejde. En mere 10s opbygning med koordinering af enkeltprojekter, der

i0vrigt afvikles seivstaendigt. Forskningsrammen omfatter landbebyggelsens udvik

ling pi Fyn fra oldtiden til vore dage, hvorfor det i almindelig tale er blevet d0bt

Fynsprojektet, omend det mere officielle navn lyder "Bebyggelse og Agrar0kono~

mi". "Projektet" stir ibent for deitagelse for forskningsprojekt er, der har en

bebyggelseshistorisk baggrund, og en problemformulering, der faider inden for den

faelles forskningsramme. I 0jeblikket deltager godt en halv snes forskere med

tilknytning til Odense Universitet, fynske museer og fredningsmyndighederne. I

naervaerende indlaeg vil vi pi denne gruppes vegne give en kortfattet redeg0relse for

de igangvaerende bebyggelseshistoriske unders0gelser pi Fyn og deres mere for-

melle baggrund.

Koordineringen af de enkelte delprojekter foregir pi regelmasssigt afholdte m0der,

hvor deltagerne pi skift fremlaegger arbejdsprogrammer, forel0bige resultater og

manuskripter til diskussion i gruppen. Gruppen tager tiilige faelles initiativer

omkring udgivelser og afholdelse af symposier m.v. Som sekretariat og institutionel

basis for Fynsprojektet fungerer Kartografisk dokumentationscenter ved Historisk

Institut, Odense Universitet.
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Kartografisk Dokumentationscenter er anlagt som en udl0ber af projekt Landsbyens
Opstien og Udvikling. Som det fremgir af navnet er centrets kerne en meget stor
kortsamling, der i dag omfatter samtlige Original I-kort (udskif tningskort) fra Fyns
amt, minorerede sognekort, milebordsblade i forskellige udgaver, nyere matrikel
kort m.v. De forskellige unders0gelser og registreringer har forudsat amtsdaekkende
udskrifter af matrikler, folketaellinger og ejendomsvurderinger. Ogsi dette basis-
materiale opbevares pi centret, hvor det forhibentlig med tiden vil danne baggrund
for en egentlig database. TU centret er knyttet et kandidatstipendium, 2 eksterne
lektorater (bebyggelsehistorie og bebyggelsesarkaeologi) samt en ubesat forsker-
rekrutterings-stilling. Udover undervisning og forskning varetager Kartografisk
Dokumentationscenter en milrettet servicevirksomhed, bl.a. med salg af kortko-
pier, overfor institutioner, undervisere og historisk interesserede enkeltpersoner.
Her skal isasr fremhaeves og de bebyggelsesregistrferinger, der i de senere ir er
foretaget for og i samarbejde med Fyns Amts Fredningsafdeling.

I irene 1981-83 foretoges en registering af de kulturhistoriske bevaringsinteresser
i amtets 614 landsbyer ("Landsbyregistrering i Fyns Amt. Forel0big orientering,
Odense 1983").

Registreringen beskaeftigede sig med landsbyens oprindelse og udviklingsforl0b
frem til ca. 1900 med henblik pi at vurdere, i hvor h0j grad den enkelte landsby i
sin nuvaerende skikkelse kan illustrere landsbyens oprindelse og historiske udvikling.
For hver landsby udfaerdigedes en seks siders, skematisk opbygget, beskrivelse
ledsaget af fire kortbilag. Materialet der tilsammen nasrmer sig 6500 sider, er nu
indbundet i kommunerapporter, der i begraenset oplag er udsendt afFyns Amtskom-
mune.

Landsbyregistreringen f0lges i disse ir op af en tilsvarende bebyggelseshistorisk
registrering af amtets hovedgirde, ligeledes i et samarbejde med Fyns Amts
fredningsafdeling.

Pi grundlag for Fynsprojektet skal vi se naermere pi de enkelte delprojekter, der
i0vrigt findes beskrevet i en lille introduktionspjece, der kan erhverves pi
Kartografisk Dokumentationscenter. Flere af delprojekterne udf0res inden for
rammerne af etlicentiat eller specialestudium, medes andre har karakter af "rene"
forskningsprojekter uden uddannelsesmasssig tilknytning.



80

Hovedvaegten i de igangvasrende unders0gelser ligger inden for perioden 1800-1980
vel f0rst og fremmest fordi "Landsbyens Opstien og Udvikling" havde 1000-1700
som tidsramme, og fordi de sidste 200 irs bebyggelseudvikling generelt set er et
uudforsket omride. Der foregir imidlertid ogsi en raekke unders0gelser inden for
perioden 800-1800 e. Kr.

Dorthe N0rregird Madsen arbejder med et specialest udi urn omkring Gammel tof ter-
ne. Marknavne pi Gammelby og -tofte har vist sig at daekke over lokaliseringen af
forgaengerbebyggelser for vore nuvaerende landsbyer. Der savnes imidlertid stadig-
vaek en unders0gelse af disse marknavnes udbredelse, deres beliggenhed i forhold til
ressourcer og den nuvaerende bebyggelse, samt naturligvis gammeltofte-bebyggel-
sernes alder og struktur.

Erland Porsmose er i faerd med at afslutte en sammenfatning af de fynske

landsbyers historie i dyrkningsfasllesskabets tid. Fremstillingen indledes med de
nuvaerende landsbyers anlaeggelse pi overgangen mellem vikingetid og aeldre
middelalder og afsluttes med landsbyfasllesskabets opl0sning ved udskiftningen o.
1800. Der er tale om en sammenfatning af den eksisterende forskning kombineret

med en udnyttelse af det utroiigt omfattende materiale fra den tidligere omtalte

landsbyregistrering i Fyns Amt.

Pi et mere analytisk plan er Erland Porsmose i faerd med at unders0ge bebyggelses-

udviklingen fra ca. 1000 til 1800 i to 0stfynske mirkoomrider omkring henholdsvis
Marslev og Herrested sogne. Sk0nt de to omrider kun er beliggende med 15 km's
afstand har de en staerkt varierende udvikling, og ved at sammenstille dem skulle

det derfor vasre muligt at traenge dybere ned i irsagsproblematikken. Herrestedom-

ridet ramtes meget hirdt af den senmiddelalderlige krise. Udover en raekke

landsbynedlaeggelser kan det noteres, at Herrested by mistede sine k0bstadsprivile~

gier. Fra 1500 til 1800 var stordriftsekspansionen sasrdeles markant i omridet og
bebyggelsen gennemreguleredes. Marslev omridet synes derimod stort set uber0rt

af krisen og i tilknytning til omridet fik en ny k0bstad, Kerteminde, tildelt

privilegier i 1413. St0rstedelen af omridet blev kun lettere ber0rt af stordriftsek

spansionen i nyere tid. Mikroplansunders0gelserne involverer foruden historiske og

kulturgeografiske analyser tillige arkaeologiske stikpr0veunders0gelser og rekogno-

sceringer.

En lang raekke centrale problemstillinger inden for perioden 1000 til 1800 er stadig
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ui0ste, og det kan derfor forudses at den fremtidige forskning bl.a. vil koncentrere
sig om disse problemstillinger.

Overgangen fra jernalderens vandrelandsby til middelalderens stationasre landsby er

langtfra fyldestg0rende belyst. De senere irs udgravninger i vikingetidslandsbyer

har givet os nogen indblik i disses struktur, men til gengaeld ved vi meget lidt om

deres middelalderlige afl0sere. Endnu i dag mi det betragtes som uvist, hvornir

landsbyen - i den form vi kender den fra udskiftningstiden- er skabt. Ja selv

overgangen fra jernalderens langhus og indhegnede girdkomplekser til renaessan-

cens laengegird er langt fra tilstraekkelig belyst. I de kommende ir mi det blive et

mil at foretage milrettede strukturudgravninger i udskiftningstidens landsby-
tomter. I forbindelse med Landsbyregistreringen i Fyns Amt foretoges landsby for
landsby en sammenligning mellem udskiftningstidens og nutidens landsbytomt, bl.a.
med henblik pi at konstatere blotlagte girdtomter, i hovedsagen tofter, hvor
girden er udflyttet, og hvor toften ikke siden er blevet bebygget. I de fleste
landsbyer findes en eller flere sidanne girdtomter, og i visse landsbyer er antallet
endog meget stort. Disse girdtomter b0r naturligvis kortlaegges, si der i tilfaside af
anlsegsarbejder etc. kan foretages en forudgiende arkaeologisk unders0gelse. Ved et
simpelt s0gegr0ft system skulle det vaere muligt at fi en datering pi girdtomten og
formentlig pi selve tofteanlaegget. I mange tiifaslde er tofteskellene stadigt
bevarede i form af jordvolde, og ved en arkaeologisk datering heraf skulle det med
simple midler vaere muligt at ni et stykke videre i studiet af landsbyens
strukturudvikling.

Lige si pikraevet er det imidlertid at 0ge vor viden om agrar0konomiens udvikling
fra jernalder til middelalder eller rettere til 1682-matrikien, der for f0rste gang
giver os et detaljeret og landsdaskkende overblik over landbrugets ressourcer og
deres udnyttelse.

Vikingetidens agersystemer er endnu kun glimtvis erkendbare, og overgangen til det
h0jryggede agersystem kan i dag blot beskrives pi et hypotetisk plan. Men
kildematerialet ligger der, og der er endnu mange uudnyttede muligheder for at
bruge landskabet som historisk kilde i denne sammenhaeng.

Vi er siledes idag i stand til at tegne konturerne af et milrettet, st0rre anlagt
projekt. For vikingetidens vedkommende mi det blive et hovedmil at lokalisere et
repraesentativt antal gammelbyer, fi dem tidsfaestet, og fi unders0gt deres
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bevaringstilstand og dermed informationsvaerdi ved pr0veudgravninger pi hustomt

niveau. For middelalderens vedkommende vil det vaere naturligt at satse pi

udvaslgelse af en raekke eksisterende landsbyer med frilagte tofter, hvor evt.

anlaegsarbejder vil kunne udnyttes som n0darkaeologiske udgravninger pi tofte-

niveau. Formilet hermed skulle vasre, at fremskaffe dateringer pi girdtomt og

tofteanlasg med hen blik pi at belyse problemet omkring strukturkontinuitet. F0rst

pi baggrund af sidanne indledende unders0gelser vil det vaere muligt at fastlaegge

mil og metoder for egentlige bytomtudgravninger.

Med hensyn til studiet af driftssystemernes udvikling vil det vaere n0dvendigt at

satse pi en registrering og kortlasgning af relikte agersystemer kombineret med

retrospektive analyser af markb0gerne 1682.

Der er siledes nok at tage fat pi, og med de ovenstiende betragtninger har vi blot

villet angive retningslinier for de kommende mange irs fynsk forskning pi dette

felt. For 1800 - 1900 tallets vedkommende er situationen anderledes, idet der

ailerede i dag er store projekter igang, der forventes afsluttet inden 1988.

Projektet "Landsbyens opstien og udvikling" har sammen med amtsregistreringen

af de fynske landsbyer siledes givet et overblik over den agrare bebyggelses udvik

ling pi Fyn fra vikingetiden til omkr. ir 1800, og dermed som naevnt givet mulighed

for at praecisere vaesentlige problemkompiekser for fremtidige studier. Anderledes

er situationen for tiden efter 1800, hvor der ikke foreiigger samme oversigtlige

unders0gelser - endsige detailstudier af saerlige be byggelsesel em enter. Denne

mangel har leenge kunnet maerkes f0leligt i mange sammenhaenge, f.eks. i forbin

delse med sikring af kulturhistoriske interesser fra denne periode i fredningsplan-

lsegningen.

Fra 1984-85 er f0lgende projekter - af varierende st0rreise - igangsat med

tilknytning til "Fynsprojektet".

Ellen Christensen-Dalsgaard arbejder inden for rammen af et iicentiatprojekt med

en unders0gelse kaldet "Fra storhedstid til lensafl0sning". Miisaetningen er ud fra

en bebyggelseshistorisk og drifts0konomisk indfaldsvinkel at kortlaegge afviklingen

og fasstegodset fra de fynske hovedgirde. Unders0gelsen daekker perioden 1770 -

1930, og det er tanken at fastlaegge kronologi og tempo i faestegirds-frasalget - set

i forhold til bebyggelsesmaessige faktorer, f.eks. geografisk placering af hoved
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gird/faestegird, og de drifts0konomiske forhold i perioden. Samtidig med dette
projekt arbejder Ellen Christensen-Dalsgaard for Fyns Amtskommune med en

registrering af de fynske hovedgirdes ejerlav, dvs. relikter inden for disse i form af

stenhegn, haver, m0ller o. lign. Registreringen af hovedgirdsejerlavene skal ses

som et supplement til landsby-registranten, hvorved hele det ibne lands bebyggelse

med tilh0rende ejerlav vil vaere registreret pi Fyn i naer frem tid.

Af mere oversigtlig og fuldstaendig karakter er Per Grau M0llers licentiatprojekt
med titlen "Fra landsby til soveby. Landbebyggelse og dens 0konomiske forudsaet-

ninger og vilkir pi Fyn ca. 1780-1980". Unders0gelsen kan ses som en direkte

opf0lgning af "Landsbyens opstien og udvikling". Milsaetningen er en beskrivelse og
forklaring af kulturlandskabet i en periode, hvor der sker en voldsom opdyrkning af
jorden og en staerk befolkningsvaekst. Der arbejdes i unders0gelsen med 3 niveauer:
Overordnet niveau, hvor udviklingen inden for bebyggelse, befoikning og erhvervs-
struktur for hele det fynske omride beskrives og forWares ud fra landspolitiske og
markeds0konomiske faktorer. Pi meilemniveauet f0lges den fynske bebyggelse
dybere ned, til ejerlavs eller sogneniveau - for at finde forklaringer pi forskelle i
bebyggelsesudviklingen. Det mindste niveau omfatter unders0gelse af enkelt-en-
heders drifts0konomiske forhold - husstandsniveauet. Dette gennemf0res som en
stikpr0veunders0gelse, hvor enheder er udvalgt pi grundlag af meilemniveauet.
Denne unders0gelse med samspil mellem det generelle og detailstudier vil siledes
ikke blot give en oversigt over bebyggelsesudviklingen pi Fyn fra 1800 og frem til
idag, men ogsi bud pi irsagsforhold for mere generelle aendringer i det forl0bne
tid. Der er her tale om et studie, som vil fuldende projektet "Landsbyens opstien
og udvikling" - kronologisk set.

Det sidste projekt, som skal omtales her, er vel nok det i 0jeblikket st0rste inden
for "Fynsprojektet", og dette til trods for, at dets emne er snasvert afgraenset. Til
gengasld opererer dette projekt med en unders0gels^intensite|, spm vil f0re til en
meget indgiende behandling med forhibentlige velunderbyggede og detaljerede
resultater til f0lge. Projektet, der indledtes i slutningen af 1984 og skal vare til
udgangen af 1988, har fiet titlen "Fynske girde. En arkitektonisk og 0konomisk
unders0gelse af det fynske girdbyggeri pi overgangen mellem bindingsvaerk og
grundmur". Bag projektet stir landbygningsmuseet Den fynske Landsby, med
f0lgende i projektgruppen: Esben Hedegaard, Peter Steen Johansen og Torben
Gr0ngaard Jeppesen, alle fra DFL. Udover denne stab er knyttet en assistent samt
flere historie- og arkitektstuderende til projektet.
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Baggrunden for projektet skal findes i landbygningsmuseets status som special-

museum for landbyggeskik pi Fyn. I en irraskke har museet indsamlet viden om

bindingsvaerksbyggeri, primaert i form af "n0dunders0gelser" dvs. opmiling og

registrering af nedrivningstruede bindingsvasrksejendomme. Derimod har interessen

her - som i det 0vrige land - for det tidlige grundmursbyggeri ikke vaeret til stede

hidtil. Da museet i disse ir planlaegger og har pibegyndt indsamlingen af udvalgte

bygninger fra tiden efter 1850 - primaert fra tiden omkr. irhundredskiftet -, har

det vaeret en oplagt opgave for museet at tage det fynske girdbyggeri efter 1850

op til en grundig behandling. Unders0gelsen gribes an bide ud fra en agrarhisto-

risk/bebyggelseshistorisk synsvinkel og ud fra en arkitektonisk vinkel, idet det er

milsastningen at belyse: 1) periodens byggeaktivitet, dens omfang milt i nybyggeri

og samlet vaskst, 2) bygningernes brug og aendringer heri, 3) byggemide, dvs.

introduktion af nye planformer, nye planformer, nye konstruktioner og nye bygge-

materialer m.v., 4) girdbygningernes 0konomiske vaerdi (investeringsomfanget) og

5) arkitektoniske hovedtrask, her under det prestige-forhold, som bygningerne kan

vaere udtryk for i en periode med forstasrkede sociale modsaetninger. Resultaterne

heraf skal sammenstilles med en n0je vurdering af den samtidige gird0konomi, med

den generelle landbrugs0konomiske udvikling og endelig med periodens centrale

initiativer til bedre byggemetoder. Herved muligg0res dels en generel beskrivelse

af det fynske girdbyggeri, dels besvarelse af en raekke konkrete sp0rgsmil som

eksempelvis tidspunkt for grundmursbyggeriets udbredelse, indtroduktion af nye

planformer og omfanget af bygningsinvesteringer.

Unders0gelsen er tilrettelagt siledes, at ca. 10% af de fynske girde, jvf.

situationen i tiden omkr. ir 1900 indgir. De udvalgte unders0gelsesgirde er fordelt

i 8 unders0gelsesomrider, hver bestiende af 2-4 sogne. Ved udvaelgelsen er taget

hensyn til en raekke kriterier, bi.a. geografisk spredning, landskab, nasrhed til

k0bstad/stationsby, ejerfold, kiidemaessig daekning, m.v. St0rstedelen af unders0gel-

sen gennemf0res i form af bygningsbeskrivelse for hver enkelt gird. Denne

udarbejdes af baggrund af relevant arkivmateriaie og en pif0lgende besigtigelse af

girden. Ved sidstnaevnte lejlighed foretages en registrering af alle nuvaerende

bygninger, samt gennemgang af aeldre fotos o.lign. Det samlede materiale bearbej-

des herefter ved hjaelp af edb. I slutningen af unders0gelseskampagnen er det

planen pi baggrund af det allerede indsamlede materiale at gennemf0re et n0jere

studium af ca 25 girdanlaeg, omfattende opmiling, beskrivelse af indretning m.v. I

skrivende stund er de 2 f0rste omrider naer afslutning, og med udgangen af 1986

piregnes ialt 4 omrider at vaere f aerdig-gennemgiet.
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Girdunders0gelsens resultater forventes publiceret i en eller flere monografier,

formidlet bredt gennem en udstilling - og endelig er der med naerstudier af ca 1000

girde indsamlet en betydelig viden om fynsk landbyggeskik fra ca 1850 til nutiden.

Dette sidstnaevnte materiale vil siledes have en registrants vaerdi, f.eks. pi linie

med materialet i bondegirdsunders0gelsernes arkiv, indsamlet af National museets,

primaert fra 1944-60, og vil kunne bruges i den fremtidige udvaslgelse af bevarings-

vasrdige/fredningsvaerdige girdmilj0er.

Alle projekter under "Fynsprojektet" er startet ud fra en rent forskningsmaessig

milsaetning, men projektdeltagernes naere kontakt til den fysiske planlaegning pi

kommunalt amtsligt eller statsligt plan g0r, at projekt gruppen besluttede som sit

f0rste "Bebyggelseshistorie og f ysisk planlaegning" op. Det er naturligt, at der netop

mellem bebyggelseshistorikere og planlasggerne mi vaere en faelles interesse - om i

et snasvert samarbejde at bevare de mest tidstypiske elementer i landskabet til

fremtidens glaede. Inden for "Fynsprojektet" k0rer der udover allerede naevnte

projekter tillige to unders0gelser, som knytter sig kraftigt til den fysiske planlaeg

ning. Det gaslder Helle Damgaards specialeafhandling om fredningslovgivningen i

Danmark og Niels H0rluck Jessens unders0gelse af stendiger i Danmark. Sidst

naevnte startet som grundlag for eventuelle f redningsinitiativer.
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ARK /EOLOGI5K STRATEGI OG TAKTIK

pa Fyn 1972-85.

af

Henrik Thrane

Grundlaget for et arkaeologisk museum er - udover de 0konomiske ressourcer - dets
underS0gelser, dvs. indsamlingen af oldsager og oplysninger om fund af fortids-

1)minder, bevarede sivel som forsvundne.

I gamle dage, dvs. f0r 1950, var der ikke si store problemer; man tog sig af de
fundanmeldelser, som kom ind. Man gravede det ud, som man mente var interes-

sant, resten fik lov at ligge. Den arkaeologiske teknik bestod i brugen af de samme
hjaslpemidler, som Worsaae havde kendt, skovl og spade, graveske, milebind, lod-
og watterpas + snor. Si gravede man ellers i kvadratmeterfelter, hvis det skulle
vaere fint. I gravh0jene var det gravene, der var det interessante plus eventuelt
randstenskaederne, der jo nemt lod sig finde. Hvordan selve h0jene var opbygget, og

hvilke informationer der kunne hentes i, under dem eller uden for dem, bekymrede

man sig ikke stort om. Det samme gjaldt bopladserne. Her udgravede man en enkelt
eller nogle fi gruber med fund i, si man kunne fi dateret pladserne. Man fors0gte

ikke at unders0ge store omrider, der kunne fortaslle noget om sammenhaenge pi

bopladserne (Thrane 1985). Stiftsmuseets af Gudmund Hatt inspirerede udgravning

pi Lundsgird er det f0rste fynske eksempel pi en fladeafdaekning, der rigtigt nok
ogsi gav bonus i form af de f0rste fynske oldtidshustomter (Albrectsen 1946), men
det er miske symptomatisk, at det var en ikke-fagarkasolog - Svend Larsen - som

ledede gravningen de f0rste ir. Han kunne nok lettere godtage det nye, end de
arkasologer, der allerede var indlasrt pi den gode gamle faeon.

Denne idylliske situation, hvor arkaeologen og nans hjaslper tog pi cykel eller med

tog ud til gravepladsen, hvor lokale arbejdsmaend stod parat med skovlene fra

forirets gennembrud til efteriret satte ind, er for laengst et kaert minde hos de

overlevende. Nu graves der iret igennem, hvis vejret overhovedet tiilader det.

Arkaeologerne k0rer i museets bil (der var en overgang, hvor enhver arkaeolog havde

egen bil, men l0nudviklingen har stoppet den tendens). Der venter ingen arbejds

maend, men en gravemaskine den f0rste dag, si muldjorden kan tages af over nogle

hundrede eller tusinde kvadratmeter. Si kommer skovlene godt nok frem igen
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sammen med graveskeerne, milebindene osv., og nir pladsen er gravet fasrdig

(dvs. nir der ikke er flere penge), kommer gravemaskinen miske igen og daekker til.
Det g0r den nu kun, hvis det er en almindelig gravning pi landbrugsjord. Mere

almindeligt er det snart, at andre maskiner kommer og graver r0r ned osv.

Arkasologen er blevet en af de mange entrepren0rer, som er med til udf0relsen af

det moderne samf unds faciliteter.

Det har naturligvis medf0rt en aendret graveteknik og ogsi en anden planlaegning

end i 30'erne, hvor planlaegningen afhang af apoteker Helweg Mikkelsens interesse,

hvor graveholdet var "nans mand", hvor apotekerens bil var det eneste 4-hjulede
k0ret0j til den arkaeologiske udrykningstjeneste.

Hvad har da aendret sig? Ja, miske er det nemmere at beskrive, hvad der ikke har

aendret sig: Tingene kommer stadigvaek pi museum, ogsi dem som Universitetet
udgraver.

Stif tsmuseets milsaetning har vaeret at Ware Fyns arkaeologi uden indblanding ude
fra. Det er stort set lykkedes med to undtagelser. Fredningsstyrelsen pitog sig
administraticnen af den arkaeologiske del af natur gas nettet og gennemtvang sin
specielle model, som delte det arkaeologiske arbejde i to. Den ene del forblev alene

Fredningsstyrelsens, den anden fik interesserede museer lov at udf0re (jvf. Thrane
1984). Skellet blev sat mellem pr0vegravninger og egentlige udgravninger, kun de
sidste kunne museerne fi. Det bevirkede stundom, at det samme omride blev

gravet op og tildaekket to gange, inden gasledningen kom og gjorde det tredie gang
og det medf0rte andre ligesi absurde og u0konomiske ordninger. Det 0delagde ogsi
totalt det samarbejdsforhold, som siden 1972 havde eksisteret mellem Frednings
styrelsen og museerne, men det var ibenbart mindre vsesentligt. Fra januar 1986 er
det endelig aendret.

Det andet punkt var arbejdet med amtsvejene, hvor Fredningsstyrelsen pludselig
overf0rte modellen fra naturgassen og gav vejvaesenerne besked om at de ikke mere

mitte fortsaette deres samarbejde med de lokale museer. Et af resultaterne var, at
et vejarbejde pi Tisinge blev "glemt"!

Vor holdning har hele tiden vaeret den, at vi kunne g0re arbejdet ligesi biiligt og
bedre end folk fra K0benhavn, der jo ikke havde nogen forudsaetning for at kende de
specielle fynske forhold, men denne holdning er aldrig blevet godtaget i Frednings-
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styrelsen. Det er ikke laengere Sophus Miiller, som provinsmuseerne rasede imod,

men sporene ligner hans (jvf. SvendLarsens bitre bemasrkninger 1935).

Milet at vaere selvhjulpet betyder dog ikke isolation. Ligesom man i 1939 hentede

Gudmund Hatt til at inspirere Lundsgirdgravningen, har der i 70'erne vaeret

pivirkninger ude fra. Studenter fra Arhus og K0benhavn har vaeret udgravere og
udgravningsledere, arkasologer fra Forhistorisk Museum har gravet vigtige pladser

ud i st0rre eller mindre samarbejde med stiftsmuseet; taenk pi Sro? Sarup og

Tybrind Vig (S.H. Andersen 1973; N.H. Andersen 1981; S.H. Andersen 1980).
Fredningsstyrelsen har medvirket ved Kappesh0judgravningen (Eriksen 1980) og har

lavet andet arbejde alene (Thorsen 1981); Nationalmuseet har gravet pi egen hind i

tre tilfaelde (Grindl0se, Nyborg og Gudme) og har vaeret bedt om at tage andre

unders0gelser uden dog at kunne hjaelpe.

Samarbejde er et elastisk begreb og kun i enkelte af de naevnte tilfaelde har

samarbejdet vaeret si intensivt, at man ville bruge ordet pi normal vis, men et

aegte jesvnbyrdigt samarbejde er milet.

Fastholdelsen af milet som grundlag for stiftsmuseets strategi bygger pi den

overbevisning, at der h0rer lokalkundskab til en saglig vurdering af problemerne.

Uanset vore manglende evner til det ene og det andet mi vi fastholde, at

stiftsmuseet er stedet, hvor der er samlet den grundigste viden om Fyns arkaeologi,

og at denne viden er det bedste grundlag for at yurdere og prioritere unders0gelses-

programmet.

Strategien gir ud pi at skabe en fyldestg0rende viden om Fyns kultur historiske

udvikling fra de f0rste spor af menneskelig aktivitet til og med viWngetiden. Heist

skal der skaffes et ensartet grundigt materiale fra alle perioder, si udviklingen kan

belyses uden huller. Det bliver derfor i h0j grad hullerne i vor nuvaerende viden, der

bestemmer den fremtidige indsats. Vi 0nsker fremfor alt at kunne belyse bebyg-

gelseshistorien, dvs. "studiet af bebyggelsens udvikling i forhold til landskabet, dens

udnyttelse af de 0kologiske ressourcer og fordelingen af de forskellige bebyggelses-

enheder i forhold til jordbunden, til hinanden og til samf asrdselsveje".

Da bebyggelsen jo ikke er noget luftigt begreb, men en ramme om menneskets

udf oldelse, er det vaesentligt at kende den 0konomiske og sociale struktur, politiske

systemer, teknologi, kult og religion, der kan have bestemt meget, som vi normalt
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vil tilskrive helt andre motiver, ristofudvinding, forbindelser med omverden osv.

Hertil kraeves unders0gelser af fremfor alt typiske bopladser med tilh0rende
gravpladser og produktionssystemer (marker og veje og den slags), men ogsi af
landskabets udvikling, si man har en ramme at sastte arkaeologi en ind i. Bopladser
ne Ji jo i et landskab med dyr og planter, vand og jord og dette landskab var ikke

det samme i yngre stenalder som i vikingetid, bl.a. fordi mennesket/kulturen havde

sat sine spor i landskabet og fordi Wima og landsaenkning/haevning havde forandret
landskabet. Det er helheder og sammenhaenge, der er n0gleordene. Vi skal under
age hele bopladser og hele gravpladser for at fi belyst bredden i de samfund, som
efterlod disse pladser. Vi har brug for sammenhaenge mellem bo- og gravpladser for
at fi bedre udgangspunWer for studiet af lokalsamfundenes struktur og udviWing.

Vi vil si gerne vide, hvad der var norm alt i fortiden, og det fir man ikke
automatisk at vide ved at grave de f0rste de bedste pladser ud. Det norm ale kan

kun konstateres pi en baggrund af en bred orientering i den enkelte periodes
fundstof og kulturelle og naturmasssige situation.

Ser man pi de fund og de udgravningsberetninger, som fylder museets magasiner og
arkiv, mi det erkendes, at der er langt igen, f0r vi kan beskrive blot nogle af de
nasvnte hovedliner i laengere perioder end sige gennem hele oldtiden. Man kan ogsi
diskutere, om den mide vi siden 1972 har brugt, er den rigtige. Vi graver og graver,
men er det de rigtige pladser vi graver ud? Det er ikke helt uinteressant at s0ge et
aerligt svar pi dette sp0rgsmii. Men lad mig fi lov at beskrive den situation, som
bestemmer vor aktivitet lidt naermere, iden jeg fors0ger et svar.

Som jeg gentagne gange har pistiet (Thrane 1974, 1981, 1985), befinder vi os siden
midten af 1950'erne i en undtagelsestilstand. Dengang begyndte landbrugets meka-
nisering at give sig arkaeologiske udslag, men det tog sin tid, for det blev erkendt
(Thrane 1971 og 1974). Det store byggeboom i 60'erne og 70'erne og ikke mindst
byudvidelseme blev for sent erkendt som et arkaeologisk problem og er kun ganske
fi steder im0degiet ved arkaeologiske forunders0gelser. Opgaven syntes vel si
overvaeldende, at man pi forhind gav op. Hvor skulle ogsi pengene vaere kommet
fra? Intet museum havde mandskab til en sidan indsats pi det tidspunkt. Si var det
nemmere at overse vejarbejderne og navnlig da det lykkedes at fi motorvejskon-
toret med pi galejen (Andersen 1977, Jacobsen 1984), men da k0rte bil erne pi den
vestlige halvdei af den fynske motorvej!
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Hver dag 0delasgges hundredvis af arkaeologiske Wider ved Woak- og kabelgr0fter,

ved pl0jning og grubning, ved grusgravning og t0rvegravning, ved byggemodning,

h0jspasndingsmaster og meget andet. Det er umuligt at holde 0je med det heie, men

de mere omfattende 0delasggelser, som foretages af det offentlige, mi der

reageres pi. Derfor s0ger landets museer at redde stumperne f0r det er for sent,

vel vidende, at det netop kun er stumperne de s0ger at samle, og at de fleste altid

vil mangle.

Med mindre vi tilkaldes til en "delaeggelse, som er i fuld sving, er proceduren

normalt den, at der forud for graveriet rekognosceres pi overfladen for at

afgraense mulighederne. Det er jo fysisk umuligt at unders0ge en tracee pi 100 x

0.03 km med samme grundighed. Kun de Wart afgraensede fundpladser kan

unders0ges. Da det virker uetisk at lukke 0jnene for en gravplads eller en boplads

med masser af fund, er ark aeologens valg pi forhind indskraenket. Noget kan der ses

stort pi, men andet er man pisket til at unders0ge, ellers vil de gaeldende love (nu

Museumsloven) hurtigt blive sat ud af kraft.

Vilkirene for administrationen af Fyns arkaeologi er siledes lagt fast af en raekke

forhold, der kun tildels ligger inden for vor kompetence. Foruden de naevnte forhold

er det 0konomi, tid, mandskab, prioritering, forskning og publikation. I sidste

instans er det simpelt hen ressourcer det drejer sig om.

Udviklingen i unders0gelses0konomien fremgir af tabellen fig. 1. Det ser voidsomt

ud, navnlig nir man sammenligner med museets eget unders0gelsesbudget. Ser man

alene pi museets unders0gelsesbudget , ser udviWingen ganske jaevn ud. Der er sket

en l0bende ajourf0ring efter pristal osv. fra 1978, da budgettet blev justeret ud fra

en mere realistisk vurdering af behovet. Hvis man sammenhoider budgettet med

udgifterne, er der imidlertid slet ingen logik eller sammenhaeng at lasse ud af

tallene. I de senere ir har store og uf orudsigelige stats- og amtsopgaver bragt en

ny og stor pengestr0m ind igennem unders0gelseskontoen. Det er karakteristisk for

tiden efter den nye fredningslov i 1969, at der er kommet store bei0b som refusion

fra staten og andre offentlige kasser. De f0rste ir var det en stor nide at fi penge

til en enkelt beskeden udgravning (som en 12'er i tipning) og det har det igen vaeret

de sidste 4 ir, fordi der nu er si mange gravende museer, som alle gerne vil have

del i kagen. Kagen er i dette tilfaelde statens konto til unders0gelser af truede

fortidsminder pi privat grund, dvs. stort set den gruppe udgravninger, som man

kendte i gamle dage. Da en enkelt normal gravh0j naeppe kan graves fornuftigt
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Fig. 1. Fyns Stiftsmuseums udgifter til unders0gelser 1944.-1985 ind. Linien inde
i diagrammet markerer museets eget unders0gelsesbudget.

under 30.000 kr. kan pengene jo hurtigt form0bles. Det er da heller ikke denne

konto der har ydet de store bel0b. De er kommet fra de andre kasser, som skal
betale for udgravninger pi offentligt ejede arealer. Det har pi Fyn f0rst og
fremmest vaeret motorvej og naturgasledningerne, der har udgjort de st0rste
poster.

Pengene er brugt til arbejdsl0n, masWnkraft og til k0rsel. Museets faste mandskab
bestir af en museumsinspekt0r og 1 muse urnsassistent, de 0vrige medarbejdere har
opgaver hjemme pi museet og kan kun inddrages i seerlige tilfaelde, f.eks.
feltkonservering. Dvs. at enhver unders0gelse ud over et bestemt omfang mi
betjenes af ekstra mandskab, som naturligvis skal have l0n ude fra. Ved hjaelp af
disse refusioner har udgravningsstyrken siden 1977 naesten konstant vaeret udvidet
med 1-2 akademikere og 1-2 arbejdsmaend.

Udgifterne til masWnkraft er set i forhold til hvad det ville koste at udrette det



92

samme arbejde med skovl og spade ikke nogen stor post; nye maskiner med

l0ftearm graver langt forsigtigere end de f0rste gummigeder og slaebeskovle, som

karakteriserede 70'erne. Efterhinden er det sidan, at det anses for uartigt, hvis

man ikke fjerner muldlaget med masWnkraft. Gudme - og andre metalfundsrige

bopladser her dog senest givet en reaktion herimod.

K0rselsudgifterne har udhulet de norm ale budgetter, som ikke biev forh0jet i takt

med den voldsomme stigning i k0rselsudgif terne, som var et biprodukl af oliekrisen.

Tid er ikke blot penge, det er en mangelvare for arkaeologer. Der er tidn0d pi

bestemte irstider, inden sitid, efter h0st og inden frost; der er tidn0d inden

gravemasWnerne skal til, nir en entrepren0rs tidsplan skal overholdes; der er

tidn0d nir syv forskellige steder skal rekognosceres inden for de samme 14 dage;

der er tidn0d nir resultaterne skal bearbejdes, men det vender vi tilbage til.

Manglen pi tid afspejler selvf0lgelig samfundets almindelige rastl0shed og den

besynderlige situation, hvorfor mange slet ikke har noget arbejde og flere og flere

fir for meget arbejde til at den normerede tjenestetid slir til. Problemet kan ikke

l0ses uden aendring af denne skasve fordeling; om det kan iade sig g0re afheenger af

den politiske holdning til arbejdsl0shedssamfundet.

Mandskab er ogsi et problem og i og for sig en udl0ber af tidsproblemet. Hvis der

var kvalificeret mandskab nok til de forskellige opgaver, ville tidn0den jo vaere

vask. Problemet er dels at fastholde et mandskab med bestemte kvalifikationer,

som til en vis grad kan laeres f.eks. pi universitetet eller pi udgravningen, men

andre kvalifikationer lasrer man ikke pi kurser, det er engagement og evnen til at

iagttage, til at skelne vaesentligt fra uvaesentligt og til at se sammenhaenge.

Rekognoscering og udgravning kraever ligesom tegning eller snedkeri uddannelse og

talent. Derfor er det vassentligt at kunne holde pi de medarbejdere, som har vist

sig at have disse egenskaber. Uden normerede stillinger er dette lidt af en

kunststykke, pi forhind er det umuligt at vide, om der kommer opgaver nok til

f.eks. i 1987 at fastholde graveholdet. I spidsbelastningsperioder kan det vaere

n0dvendigt med to hold, si der skal ogsi vaere reserver at tage af - det er for dyrt

at indforskrive studenter eller magistre fra K0benhavn eller Arhus. Siden 1979 har

vi stort set vaeret selvforsynende med akademiske arkaeologer og arbejdsmaend/

studenter. Der er grund til at takke de mange, der pi usikre ansaettelsesvilkir har

deltaget i arbejdet. Glemmes b0r det heller ikke, at der jo ogsi skal folk til

hjemme pi museet. Hver unders0gelse afsluttes jo med en beretning, der er
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retfaerdigg0relsen for selve graveriet. Teksten, foto- og oldsagslisterne skal

renskrives, regnskabet skal stemme, opmilinger og planer skal rentegnes, fotogra-
fier kopieres, si dokumentationen ligger parat til fremtidige brugere. Fundene skal
reng0res, nummereres, konserveres og registreres inden de gir pi plads i maga-

sinerne, der er et kapitel for sig.

Prioritering er et n0gleord i den moderne administration, pengene skal bruges pi
den mest indbringende mide. Dvs. pi den mide der bringer os naermere milsast-
ningen. Prioritering er et ganske sammensat begreb. Uden ydre pivirkninger vil det
vaere nemt at prioritere og sige, at kun en bestemt type fundpladser skal

unders0ges, hvis visse forudsaetninger er opfyldt. Problemet med udgravningen er ,
at vi f0rst ved om forudsastningerne passer, nir udgravningen er afsluttet. Der er

nok af eksempler pi at man kan se et pi overfladen, men finder noget ganske andet
under pl0jelaget (Jacobsen 1984; Jacobsen, Madsen og Thrane 1985).

Det er denne sl0ring, som g0r arkaeologi si forbandet kostbar og lotterilignende.

Helt si skasrende saert er det jo norm alt ikke, og med tiden laerer vi vel ogsi at
vurdere disse forhold, si vi kan afg0re at en bestemt slags overfladefund pi en
bestemt jordbund og i et bestemt terraen daekker over f.eks. yngre jernalders
bopladser (Jacobsen, Madsen og Thrane 1985). Blot mi man igennem et vist antal
forbiere, som koster tid og penge. Disse forbiere er i det lange 10b ikke
fejlinvesteringer, men kan pi kort sigt virke som fejlprioriteringer.

Prioritering kan altsi kun vurderes i langtidsperspektiv - som det f. eks. fors0ges i
denne artikel. Vi fors0ger naturligvis l0bende at fi prioriteringen til at passe med
langtidsmilet, men mi engang imellem tage hensyn til f. eks. muse urns poli tiske
forhold. Hvis vi en lang tid ikke har vaeret pi en bestemt del af 0en, vil en gravning
netop der tiilaegges st0rre vaerdi end en tilsvarende gravning pi en hyppigt hjems0gt
del. Det er ogsi en form for vurdering, der er yderst relevant, den vedr0rer
repraesentativiteten af vort materiale.

Bide prioritering og reprassentat ivitet og andre udvaelgelseskriterier afhaenger af
forskningen. Uden forskning er milsaetning, planlaegning og udvaelgelse af under-
s0gelsesmil begreber uden betydning.

Problemet er, at forskning er noget man altid kan lave, der er ikke det samme
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tidspres som pi unders0gelserne. Ingen stir og tripper, hvis der ikke foreiigger et

faerdigt unders0gelsesresuitat til en fastsat dato. Derfor bliver forskningen sted-

barnet i museums arbejdet, medmindre medarbejderne simpelt hen ikke kan lade

vaere og derfor forsker i deres f ritid. Men pludselig er de der miske ikke issngere!

Hele museumsarbejdet stir siledes pi hovedet. Det, som skulle danne grundlaget

for unders0gelsesarbejdet og for publikationen af resultaterne, bliver en slags

hobby. Denne skaevhed kan ikke rettes op uden en tilbundsgiendf endring. Den

forusaetter en styrkelse af deforskende medarbejdere. Der skal skaffes tid til at de

kan afslutte unders0gelserne, ikke blot med en beretning, men med en videnskabe-

lig vurdering af prasmisserne for og udbyttet af unders0gelsen, si erfaringerne kan

indgi i det fortsatte vurderingsarbejde - og naturligvis viderebringes til andre i

publikationen.

Fyn er ikke st0rre end at et overblik over oldtiden kan skaffes (Albrectsen 1974),

men der er et spring fra den viden, som ligger hos udgraverne og i arWvets

beretninger og til den viden som er alment tilgasngelig for planlaegning og for

undervisning osv. Naturligvis er der forsket i det forl0bne ir, og noget er bragt

videre, men der ligger unasgtelig en forsknings- og publikationspukkel af uhyggeligt

stort omfang. Faktisk kunne vi allesammen bruge de naeste 10 ir til at fi ryddet op

i bunken.

Publikation daekker her alle former for viderebringning af forskningsresultater til

verdenen udenfor Fyns Stiftsmuseum, det vaere sig i si simple former som

irs beretninger , emnekasser og haefter til skoleundervisning, omvisnlnger, be-

svarelse af foresp0rgsler, mere avancerede som foredrag, for elass ninger og kurser,

seminarer og symposier, hvor sammenhaenge med andre omrider s0ges etableret,

eller de trykte artikler og b0ger, som museets medarbejdere skriver, eller som

andre skriver om museets materiale. Begrebet daekker ogsi den normaie museums-

formidling gennem udstillinger, der jo nok er den side som publikum kender bedst -

og vurderer museet efter. Denne side er vigtig, fordi den skal demonstrere museets

eksistens-berettigelse og er da ogsi i de senere ir skubbet frem sidel0bende med

arbejdet med udflytning af museets samlinger til Hoilufgird.

Der er en organisksammenhaeng mellem publikation og forskning. Det er umuligt at
publicere museets viden uden en forskningsindsats, der bearbejder den indsamlede

viden og saetter den i perspektiv. Da publikationsvirksomheden er n0dvendig for at
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ska be den 0nskede vekselvirkning til og fra museet og befolkningen, mi den
forceres frem - ogsi selv om forskningen ikke kan f0lge med. Igen bliver
forskningen altsi den flaskehals, som betinger udbuddet - med mindre man springer
forskningen over og k0rer pi rutinen. Men f0r eller siden stir man si igen og kan
ikke komme videre uden ny forskning. Der er f0rst og f remmest brug for at skaffe
forskningen tid og ro til at afslutte unders0gelserne, si de kan indgi i beslutnings-
grundlag for priori teringen med den rette vasgt qg danne udgangspunW for den
brede vifte af publikationer, som publikum med rette kan forvente.

De foregiende bemoerkninger var ikke tasnW som nogen jeremiade, men som et
fors0g pi at pipege nogle sammenhaenge i muse urnsarbejdet og nogle afg0rende
forudsastninger for den form for arkaeologi, som Fyns Stiftsmuseum stir for. Lad os
nu se pi, hvad den afstukne periode har bragt; for den foregiende periode
forelaegger en udmaerket oversigt i min forgaengers arkaeologiske testamente
(Albrectsen 1974).

Kortet fig. 2viser, hvor der i disse ir er arbejdet, det viser ikke, hvor mange ir der
er gravet pi de enkelte pladser f.eks. tog Luseh0j 3 ir. Denne dimension mi
aflaeses af de kort, som findes i museets irsberetninger.

Lasserne kan selv vurdere, hvilke egne der er over- og hvilke der er underrepraesen-
terede, men grunden til skasvhederne kan ikke aflaeses af kortet.

Sydvestfyn er overreprassenteret, fordi dette hj0rne blev udvalgt som intensivom
ride for den bebyggelsesunders0gelse, som var 70*ernes vigtigste overordnede
unders0gelse (Thrane 1984og s. 3ff. her).

Den var et fors0g pi at undgi den onde cirkel, som arkaeologen normalt sidder fast
i, idet han altid drives frem af andre og aldrig nir at forberede sig, si det er ham
der bestemmer, hvad kreefterne skal bruges pi.3 Sydvestfynsunders0gelsen har sat
noget igang, men den har ogsi vist, hvor svasrt det er at holde fast ved et fastlagt
mil. 1980'ernes store offentlige anlasgsarbejder har tvunget os fra Sydvestfyn. Der
var simpelt hen ikke krasfter nok til at fortsastte sidel0bende med naturgas og
motorvej. Vi mi siledes erkende, at alle gode viljer til trods kan et provinsmuseum
ikkeoverkomme flere si omfattende projekter pi samme tid.

Sydvestfyn har givet en raekke vaesentlige resultater, som har udfyldt vigtige huller.



Fig. 2. Placeringen af udgravninger foretaget 1972-85 incl. Hver prik markerer

en udgravning, uanset om den har varet flere saesoner, om der kun er en

type objeW eller f .ex. bide boplads og grave pi samme lokalitet.

Nok si vigtige er nok de impulser til fremtidig indsats, som forel0big er kommet

fra Sydvestfyn. Det er jo sidan, at forskning er en uendelig proces: der indsamles

et materiale, det vurderes og der peges pi svage punkter eller huller, manglende

teknik osv. og pi grundlag heraf opstilles nogle nye emner for material eindsamling,
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som igen vurderes osv. Denne forskningsspiral (Gardin 1979) er livsnerven i en

forskende institutions arbejde og dermed ogsi i stiftsmuseets. Et negativt under-

s0gelsesresultat kan derfor i det lange 10b vaere ligesi vaesentligt som et strilende

udbytte af en gravning.

En alen af samme stykke var "Landsbyens opstien", der blev gennemf0rt som et af

Odense kommunes f0rste beskaeftigelsesprojekter 1976-78, og som er publiceret i

to licentiatafhandlinger som udtryk for det samarbejde mellem museum og Odense

Universitet, der har eksisteret siden 1968, og som blomstrede saerligt rigt i

1970'erne (Porsmose og Jeppesen 1981). Den hurtige gennemf0relse og publikation
og den afgraensede milsaetning gav resultater, som har sat meget igang i bide
Danmark og Sverige. At blive inspirator er jo ikke det ringeste udbytte af en
unders0gelse.

Sidste unders0gelse inden for denne bebyggelseshistoriske raekke er Gudmeunder-

s0gelsen, der siden slutningen af 1982 har overtaget Sydvestfyns rolle som

intensivomride. Her er endnu et eksempel pa, hvor vanskeligt det er at planlasgge.
Gudme var udset til unders0gelsesomride i 1976, men mitte udskydes. En sand flod

af danefas fremtvang en nyprioritering med det resultat, at Gudme nu stir som
spids projekt (Thrane m.fl. 1985).

Et fjerde, mere overordnet projeW er samarbejdet med de fynske amat0rarkaeolo

ger. Allerede i 1972 blev det fors0gt at fi amat0rerne til at gi fra udgravninger til
rokognoscering i forbindelse med og som supplement til Sydvestfynsunders0gelsen.
Det lykkedes kun delvis, bl.a. fordi museet i flere ir s0gte at im0dekomme
amat0rernes braendende 0nsker om at komme ud at grave ved at arrangere
gravelejre sammen med Harja. Senere er der dog kommet gang i rekognosceringer-
ne ved hjaelp af museets amat0rudviWingsmedarbejder.

Vi ser det som en vigtigopgave at yde bistand til am at0rark aeolo gerne, og vi hiber,
at det nye Hollufgird mi blive stedet, hvor denne form for fremtidsforskning vil
sastte mange blomster.

Motorvejsarkaeologien blev et saerligt kapitel i kraft af sit volumen bide m.h.t.
arbejdets omfang og varighed.

Natur gas unders0gelserne br0d med hidtidige praksis og skabte si megen ill-will, at
jeg havde nasgtet at r0re den, hvis jeg havde kunne ane alle de ubehageligheder,
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det medf0rte foruden den belastning af museets ressourcer, som blev resultatet.

Tager vi unders0gelserne bagfra, har vores aeldste stenalder vaeret ber0rt ved

udgravningen af Bro H-bopladsen (endnu ikke publiceret); et rentakslagviben fra
Arreskov s0 og en raekke flintfund fra Ejby Mose giver gode hib for f remtiden, nir

omgivelserne rekognosceres grundigt. C14-dateringen af Koelbjergskelettet har

bekrasf tet dettes position som det hidtil aeldste danske menneskefund.

Maglemosekulturen er repraesenteret af amat0rlejren ved Arreskov S0 og nye

iagttagelser i Neverkaermoserne giver gode muligheder for fremtidige udgravninger

af smi bopladser.

Erteb0llekulturen tegnes si smukt af S0ren Andersens gravninger pi havbunden i

Tyrbrind Vig (Andersen 1980), at de store overskrifter gang pi gang har mittet

frem. En ny plads pi haevet havbund pi Nordfyn b0r utvivlsomt unders0ges, inden

sasnkning af vandstanden 0delaegger det organiske materiale, der her er lettere at

grave frem end pi havbunden.

Yngre stenalder stir i Sarups tegn. Denne gravning, der begyndte helt norm alt i

1971, blev 70'ernes sensation og har unaegtelig sat nye tanker igang (Andersen

1981). Nu fortsaettes med studiet af Sydvestfyns samtidige grave og bopladser for

at fi det si eftertragtede bebyggelsesm0nster frem som baggrund for Sarupanlaeg-

get (Andersen 1981, Madsen og Thrane 1983).

Resten af stenalderen er skidt repraesenteret, enkeltgravsh0jen fra Emmelev

udgravet 1984 retter kun lidt op pi denne mangel.

Broncealderen er til gengaeld godt behandlet, bide grave og bopladser stir stasrkt;

de f0rste hustomter, og den Wassiske Kirkebjergboplads ved Voldtofte har givet

uventede nyheder (Berglund 1982). Det forslidte emne broncealderh0je har vist sig

at have spasndende overraskelser, som ogsi kan saette nye tolkninger igang - ikke

mindst Luseh0j (Thrane 1984). Ogsi her har den regionale ramme vist sig at kunne

tilf0re vigtigt nyt (Thrane 1982).

/Eidre broncealders fund er publiceret (Aner og Kersten 1976) og yngre bronce

alders gravfund skal gerne f0lge efter i de kommende ir.
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Milt i antal og penge stir asldre jernalders bopladser som den st0rste post pi
regnskabet. Hvis man kun leder efter huller i vor viden, er det ikke videre smart, si
sandt som Fyn jolaenge har vaeret aeldre jernalders eldorado (Albrectsen 1971). Vor

viden om jernalderens hustyper har dog fiet et meget stort supplement trods slem
mishandling igennem intensiv dyrkning (Jacobsen 1984). Landsbyplaner af vidt
forskellig karakter er gravet frem ved Sarup (Becker 1982) og Lykkebjerg (speciale-
afhandling ved Arhus Universitet). Lidt spredt nyt fra vor aeldste jernalder (periode
I) er der kommet, og det b0r snart bearbejdes.

Jernaldergravpladserne markerer sig ikke si staerW, men de var jo ogsi grundigt
studeret i forvejen (Albrectsen 1968-73). Interessen samler sig nu om gravpladser
fra overgangen til germansk jernalder for at fi daterings problem erne belyst og fi
afWaret M0llegirdsmarkens problemer (Jensen 1977, Christoffersen 1985). For
0vrigt er det stadig interessant at fi totaludgravet smi jernaldergravpladser.

Det store hul ligger stadig i yngre jernalder. Det har taget sin tid at indkredse
problemet, men nu ved vi i det mindste, at bopladersene opf0rer sig helt anderledes
end aeldre jernalders (Jacobsen, Madsen og Thrane 1985), og vi ved, hvor vi skal
lede efter disse tidligere si vildledende indicier. Gudmeunders0gelsen har taget hul
pi en helt anden og i0jnefaldende side af germansk jernalder, den store guldrigdom
og dennes baggrund, men denne unders0gelse er endnu stort set pi planstadiet.

ViWngetiden har lidt under de samme erkendelses problemer, men har dog givet et
par gravpladser med meget spaendende holdepunWer for en social vurdering inden
for bebyggelsesstudiet - Rosenlund og Lykkebjerg, begge endnu upublicerede, og
Ladbyh0jen har givet spasndende nyt (Madsen og Thrane 1985). En kampagne for at
finde yngre jernalderspladser sammen med am at0rark aeolo ger begyndte i 1985.

Endelig kom de f0rste vikingetidsbopladser ved vejarbejderne og gassen - et kaert
gennembrud. Ikke mindst er problemet om vore nuvaerende landsbyers alder taget
op utraditionelt og med resultater, der nu er ved at blive ford0jet rundt omkring
(Jeppesen 1981).

Egentlig h0rer middelalderarkasologien ikke hjemme pi Fyns Stiftsmuseum, men da
ingen andre gad g0re noget ved den, har vi felt os tvunget til at grave f.eks. i
Astrup og Fleml0se Kirkelade og har da ogsi fiet interessante resultater ud af det.
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Hvis man interesserer sig for bebyggelseshistorie er det svaert at saette et skel ved

1050, der rent arkaeologisk er nok si hibl0st at adminlstrere. Man kan si undre sig

over, at middelalderarkaeologerne holder sig inden for de gamle k0bsteders grasnser,

da st0rstedelen af befolkningen boede pi landet Qg da den landlige middelalder er

ligsi truet som al forhistorien.

Til slut vil jeg vende tilbage til sp0rgsmilet fra. side 89 - har vl gravet de rigtige
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Fig. 3. Fordelingen af anlaegstyper udgravet i 1972-85 incl. Her er de enkelte
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Der er lavet spasndende og vassentlige gravninger, men i forhold til de millioner,

som er brugt, kunne man nok have 0nsket pengene fordelt lidt anderledes. Tabellen

fig. 3 viser, hvilke fundtyper der er unders0gt; jernalder bopladserne falder straks i

0jnene. Der er gravet flere kvadratmeter asldre jernalderbopladser end i de

foregiende 100 ir, men ikke een boplads er udgravet totalt. Der er ogsi gravet pi
flere jernaldergravpladser, men naeppe een kan anses for udt0mt. Lidt bedre i den

henseende er det for broncealderh0jene og stendysserne, her er det hele h0jgrupper

og dyssekomplekser, der mangier. Ved Brydegird mangier der 1 h0j i at fi en sidan
gruppe gravet f aerdig.

Hvis det anses for si vaesentligt, mi man naturligvis sp0rge, hvorfor det da ikke er

sket forlaengst? Svaret er enkelt - der har ikke vaeret penge. Redningen af et antal
grave eller en vejbanebredde boplads kan man fi betalt, men den samme kasse kan

ikke betale for at fi gravet sidan en plads fasrdig. Derfor stir vi med en stribe
kvarte eller mindre udsnit af pladser, hvoraf flere nok kunne fortjene at blive gjort
fasrdige. Det samme gaslder h0jgrupperne; Tilmodigheden hos de bevilligende
institutioner svinder, nir de ir efter ir ser de samme navne pi ans0gningerne, si
hellere sastte pengene i noget nyt. Det er virkelig et problem, som b0r behandles
alvorligt der, hvor pengene fordeles.

Vej- og naturgasgravningerne kan betegnes som een lang raekke pr0vegravninger.
Nir man i irevis har sukket over at der ikke var materiale til at bed0mme, hvad
der burde totaludgraves, er en si stor raekke pr0vegravninger et ubetinget
fremskridt (Thrane 1982). Derimod kan det diskuteres, om det er de rigtige pladser,
der blev pr0veudgravet. Det har norm alt vaeret pladser med overfladefund, som
blev valgt. Derfor er der si mange aeldre jernalder bo pladser i statistikken. Hvis
man havde benyttet chancen til at grave mere systematisk - ogsi pi steder uden de
saedvanlige potteskir, som det oprindelig ogsi var tanken med naturgasprojektet -
havde vi fiet en ny viden, som miske kunne have f0rt videre end de mere eller

mindre interessante asldre jernalderbopladsudsnit.

Vi stiler mod snart at totaludgrave en typisk boplads for hver hovedperiode fra
aeldre stenalder, yngre stenalder, bronce- og jernalder, heist med tilh0rende
gravplads og mose til pollenanalyse, si naturudviklingen 0g menneskets indgreb i
den kan komme med i sammenhaengen. Vi ved, hvor der ligger egnede bopladser fra
flere af perioderne, men problemet er at fi ressourcer til bide unders0gelse,
bearbejdningog publikation.
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Der b0r ogsi foretages supplerende unders0gelser i forbindelse med en raekke

vigtige fund, f.eks Koelbjergkvindens omegn, Pipstorn, broncealderstorh0jene pi

Sydf yn, ikke mindst Voldtofte, Gudme, Ladby osv.

Pi eet punW har vi set et gennembrud. De f0rste to pollendiagram mer fra

Sydvestfyn er ved at blive gjort publikationsklare takket vaere forskningsridet og

Uppsala Universitet (Konigsson 1984). Forhibentlig kan Fyn ogsi fi gavn af det

program for regionale poiiendiagrammer, som Fredningstyrelsen og Danmarks

geologiske Unders0gelse i disse ir samarbejder om; Gudmeomridet ville vaere et

oplagt sted at fors0ge.

Ingen vil pisti, at prograrnmet for Fyns oldtidsforskning kan gennemf0res pi en

generation, men det g0r heller ikke si meget, blot vi kan holde os pi rette vej. Det

kan vi, hvis vi kan fi nogle af de bearbejdningsbjerge udjaevnet, som blokerer

udsigten over den fynske arkaeologi. Jeg har s0gt at laegge problemerne frem, si

man ten vurdere, hvad vi arbejder med, og hvordan vi fors0ger at g0re det. Om

ikke for andre, si kan det vaere nyttigt for os, der sidder i det til hverdag.

NOTER

1. Artiklen var taenkt som led i det odenseanske museumsvassens jubilaeumsirbog

1985, men blev for omfattende til at kunne komme med. Selv om det er Fyns

Stiftsmuseums problemer, der fremlaegges, mi det ikke glemmes, at der i snart

20 ir har vaeret et nasrt sammenhasng mellem museet og Odense Universitet ved

det persons am menf aid mellem inspeW0r og leWor i nordisk arkaeologi, som

stadig existerede til august 1986. Derigennem har universitetet ogsi vaeret ind-

blandet i flere af de mest markante unders0gelser: Sydvestfyn, Luseh0j,

Kirkebjerg, Sarup, landsbyunders0gelserne, Gudme m.fh Bortset fra museets

pligt til at lave n0dudgravninger, er der ikke nogen interess ekonflikt mellem de

to institutioners arkaeologiske indsats.

2. Yderligere materiale om enkeltunders0gelser og om tendensen i arbejdet kan

findes i de irsberetninger, som Fyns Stiftsmuseum siden 1971/72 til 1984

udsendte separat, f0r og efter disse ir i Odense Bys Museers fasiles irsberet-

ninger.
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3. Apotheker Poul Helweg Mikkelsen udformede i 1935 en totrinsplan for en

komplet nyindsamling af arkaeologisk fundmateriale med registrering af sivel

0delagte som bevarede mindesmaerker, dvs. en ny, betydeligt forbedret sogne-
berejsning. Desvaerre blev denne plan, hvortil apothekeren ville yde 1000 kr

irligt til Nationalmuseet, som skulle stille arkaeologer til ridighed, aldrig til

noget. Ladbyudgravningen slugte pengene, og Nationalmuseet og stiftsmuseet

blev ikke eninge om samarbejdet. Fyn ville vaere blevet Danmarks f0rende

region, arkaeologisk set, hvis planen var blevet gennemf0rt.

4. Efter at dette var skrevet er en lignende redeg0relse udsendt af Forhistorisk
Museum, Moesgird.
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