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FGR0RD

Det 11. bebyggelseshistoriske symposium ved Odense Universitets Histo-

riske Institut afholdtes i dagene 6-8 november 1985. Arrangementet

afveg pa flere mader fra de 10 foregaende. Initiativtagerne var denne

gang en gruppe studerende og yngre kandidater, der beskaeftiger sig med

bebyggelseshistoriske problemstillinger pel forskellige niveauer, og som

i denne sammenhaeng har tradt deres barnesko i universitetets be

byggelseshistoriske milj0 og slidt dem skaeve i det fynske kulturland

skab.

Gruppen etableredes ved et m0de d. 13. november 1984 i "Den fynske

Landsby". Pa m0det blev det besluttet at etablere et mere formaliseret

samarbejde mellem en raekke landbrugs- og bebyggelseshistoriske projek-

ter under titlen "Bebyggelse og agrarokonomi - Fynsprojektet". Projekt-

navnet skal forstas som en forskningsramme for flere projekter, der

alle har et bebyggelseshistorisk-metodisk udgangspunkt og Fyn som geo-

grafisk arbejdsomrade. Man enedes desuden om at tage forskellige

initiativer til fremme af forstaelsen for bebyggelseshistorien. Det 11.

bebyggelseshistoriske symposium er saledes gruppens f0rste faelles

initiativ.

Vi havde to formal med dette initiativ. Det f0rste var at sarnie

forskere, der arbejder med bebyggelseshistoriske og kulturlandskabelige

problemstillinger, og planlaeggere der er beskaeftiget med administration

af forskellige sider i kulturlandskabets udvikling. I de sidste 10 ar

er der bade i Danmark og Sverige ivaerksat flere store bebyggelses

historiske unders0gelser, ligesom amternes fredningsafdelinger og

Fredningsstyrelsen har udarbejdet fredningsplaner med udgangspunkt i

kulturhistoriske registreringer. Der er saledes pa flere felter blevet

arbejdet med kulturlandskabet, men i hvor h0j grad er der sket en

koordinering af arbejdet? Kan planlaeggere bruge bebyggelseshistoriske

og kulturlandskabelige forskningsresultater i deres arbejde, og videre:

kan forskere g0re deres resultater mere malrettet mod nutidigt

planlaegningsarbejde?

Det andet formal var over for dette selskab i al ubeskedenhed at

praesentere arrang0rgruppens arbejdsfelter utraditionelt, nemlig ved en

heldagsekskursion ud i det fynske kulturlandskab. Gruppens indlag pa
symposiet var derfor en besigtigelse af de fanomener, som vi arbejder
med i det daglige.
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En tak skal rettes til Det humanistiske Forskningsrad for at have

st0ttet arrangementet 0konomisk, til Odense Bys Museer, rektor for

Odense Universitet og Fredningsstyrelsen for deres bidrag til deltager-

nes velvare, til Odense Universitet for gastfriheden og til Historisk

Institut for optagelsen af rapporten i dets skriftrakke. Endelig skal

instituttets 3 sekretarer, Vivian Kapper Andersen, Heidi Granh0j og Lis

Krogh Hansen, takkes for det store arbejde med renskrivning af

rapporten.
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Rektor Carl Th. Pedersen: Abning af symposiet

Det er mig en glade at byde deltagerne i det 11. bebyggelseshistoriske

symposium velkommen pa Odense Universitet. Dette symposium arrangeres

bl.a. af Det Kartografiske Dokumentationscenter ved Odense Universitet.

Kartografi er laren om kort. Det er en disci pi in, der spander over

en rakke fagomrader som historie, geografi, geodasi og matematik. Ser

man pa fagprofilen ved Odense Universitet, vil man overraskende finde,

at af disse fag er kun matematik og historie reprasenteret ved

universitetet, og dog beskaftiger man sig med kartografi. Som

konsekvens af at geografi og geodasi ikke findes, h0rer kartografien

heller ikke hjemme ved det naturvidenskabelige hovedomrade men ved det

humanistiske hovedomrade, hvor det dyrkes ved Historisk Institut. Det

er derfor klart, at det ikke er den tekniske side af kortfremstil-

lingen, der er det centrale for de kartografiske studier ved Odense

Universitet; men det er de historiske oplysninger, man kan lase udfra

kortene, der interesserer.

Allerede for over 200 ar siden havde man udviklet en teknik, der

ved hjalp af simple geometrisk, trigonometriske beregninger gjorde det

muligt af fremstille meget n0jagtige kort med et vald af detaljer. Det

kartografiske center her i Odense rader netop over et sadant sat af

garnie kort, der dakker hele Fyn. Udfra disse kort har det varet muligt

at uddrage et vald af historiske oplysninger.

Disse 200 ar garnie kort har interesse primart for bebyggelseshis-

torikere men ogsa for folk interesseret i lokalhistorie. Det sa man

meget tydeligt, da universitetet for en maned siden havde "abent hus".

Der var da ligefrem k0 for at komme til at se kortsamlingen.

Kortenes oplysninger har ogsa i h0j grad interesse for kommunale

og amtskommunale teknikere i forbindelse med fredningsplanlagning og

fysisk planlagning. Det afspejler sig tydeligt i deltagerlisten, hvor

nasten halvdelen af deltagerne ses at komme fra Fredningsstyrelsen og

amtskommunerne.

I en tid hvor man ofte diskuterer universitetets relationer til

samfundet, finder jeg det meget positivt, at der har varet sa stor

interesse for det symposium uden for universitetet.

Jeg vil 0nske Historisk Institut til lykke med succes'en med Det



Kartografiske Dokumentationscenter, og jeg vil 0nske for deltagerne i
symposiet, at de vil fa nogle udbytterige dage pa Fyn.
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FORSKNINGSPROJEKTET ARKEOLOGI OCH SAMHALLE.

Fornlamningars och byggnadsminnens behandling i samh'allsplaneringen.

af Berta Stjernquist

Bakgrunden

Under arbetet som f'altarkeolog och forskare stbter man standigt pa

konflikter mellan bevarande och for storing av det arkeologiska k'all-

materialet. Detta galler inte minst fornlamningar som varit okanda

eller vars omfattning varit osaker t.ex. gravar och boplatser under

markytan i ett fullakerslandskap. Den typen av erfarenhet vacker

intresset for problemomradet mellan forskning och ti11-lampning. Den

har ocksa v'ackt mitt intresse. Sedan flera ar har jag arbetat pa att fa

fram ett forskningsprojekt inom detta omrade, d'ar problemen ar manga

och svara att bverblicka. Nar humanistisk-samhallsvetenskapliga forsk-

ningsradet fbrra aret inbjod forskare att ansqka om medel for planering

av forskningsprojekt "om varderingar, intentioner och resultat inom

kulturminnesvarden" sa lag hos mig en f'ardig skiss till ett projekt om

fornlamningars och byggnadsminnens behandling i samh'allsplaneringen.

Det utgick planeringsbidrag till projektet som sedan med forsk-

ningsradets medel kom igang den 1. juli i ar. Som medarbetare ingar tva

forskningsassistenter, Anne Carlie och Ewa Ryberg. Har redovisas
2)

projektets upplaggning och samtidigt nagra glimtar av arbetsgangen.

En bakgrund till projektet kan man se i Sverker Jansons arbete

Kulturvard och samhallsbildning (Lund 1974) dar det framhalles att

medan kulturminnesvarden lange betraktats som en separat och isolerad

arbetsuppgift har den nu dragits in i den fysiska riksplaneringen och

samh'allsplaneringen, d'ar en omedelbar vagning kan gbras av olika mer
eller mindre ofbrenliga intressen. Fragan ar da hur kulturminnesvarden

inordnats i den fysiska planeringen och i den man brister finns, vad

som kan gbras for att ytterligare befasta en integrerad behandling av
landskapet.

I statsmakternas riktlinjer for den fysiska riksplaneringen angavs

att kulturminnesvarden skulle utgbra en viktig del av de bevarandein-

teressen som skulle beaktas. Vidare framhblls att den vetenskapliga

- 11 -



kulturminnesvardens intressen skulle tillmatas stor tyngd som restric

tion vid planering av andra verksamheters markanvandning bl.a. darfbr
att den representerar varden som inte kan aterskapas eller ersattas om

de en gang fbrstbrts.
Det finns for narvarande inte nagon samlad bversikt och utvarde-

ring av de grundlaggande linjerna i det kommunala och regional a plane-
ringsarbetet och de konsekvenser som dessa har pa kulturlandskapet. Det
finns inte nagon samlad genomgang av styrmekanismer eller utvardering
av de effekter som nu uppnas och hur dessa stammer med de uppstallda

malen. Detta inneb'ar att man inte har mbjligheter att successivt bygga

ut och anpassa styringen till radande planeringssituationer sa att

samhallets krav kan vagas mot individernas krav pa en mil jo som ger

stimulans och fbrankring.

Projektet skall ta upp bevarandeproblematiken for kulturminnen och

deras miljber. I denna helhet ar det arkeologiska landskapet en

vasentlig del.

Mals'attningen

Projektet upptar en kartlaggning och utvardering av de styrmedel som

kulturminnesvarden och andra planeringsorgan har till sitt forfogande

vid den process som utformar kulturlandskapet inom olika typer av om-

raden. Ett viktigt problem ar vilka varderingar som ligger til grund

for planbesluten och efter vilka synpunkter och principer en avvagning

mellan dem kan vinna allman anslutning. Det skall vidare vara en test

av fornminneslagen och andra fbrordningar och hur de paverkat sektors-
planering och den oversiktliga fysiska planeringen. Det skall dessutom

ge information till olika berorda grupper och pa detta satt bidraga

till okat intresse och bkad fbrstaelse for fragorna.

Problem

Det ar i huvudsak fyra problemomraden som skall analyseras i projektet.

Det fbrsta problemomradet galler hur olika exploaterande verksam-

heter paverkat kulturminnen och deras miljber. Det har ofta framhallits
att kulturlandskapet skapats genom en langvarig process, i vilken bl.a.

den agrara produktionen spelat en betydande roll. Men det ar inte en-

bart odlingen som paverkat landskapsbi Iden utan ocksa en m'angd andra
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aktiviteter som h'or sammen med denna t.ex. skogsbrukets takt- och

draneringsverksamhet m.m. En annan starkt padrivande faktor til
forandringar i var miljb ar industrialiseringen. Bebyggelsen har
expanderat och omdanats, kommunikationerna har byggts ut och ledningar
av olika slag har dragits pa kors och tvars i landskapet. Under senare
ar har ocksa manniskans behoc av avkoppling och meningsfull fritids-

verksamhet paverkat planeringen och bidragit till forandringar. En
viktig fragestallning ar d'arfbr pa vilket satt dessa verksamheter
paverkar de kulturella lamningarna och deras miljber.

Det andra problemomradet galler vad fornminneslagstiftningen och
andra fbrordningar betytt for att fbrhindra skada pa kulturminnen och
deras miljber. Genom tillkomsten av fornminneslagen och andra fbrord
ningar har det skapats styrmedel for att fbrhindra sadana forandringar
av kulturlandskapet som kan betraktas som negativa ur allman och indi-
viduell synpunkt. Det ar en uppgift att undersbka vilka konflikter som
d'arvid uppstar och hur man loser dem i olika geografiske och social a
situationer och vilka varderingar som gjort sig gallande i denna

process. Det torde vara mbjligt att genom konkreta fall belysa forn
minneslagstiftningen som styrmedel.

Det tredje problemomradet galler vilka hansyn som tagits till

kulturminnen och deras miljber vid samh'allsplaneringen. Omstrukturerin-

gen av kulturlandskapet genom den moderna samh'allsplaneringen sker
mycket snabbt. Det ar en intensiv och mangfacetterad process. Det ror

sig om olika typer av exploateringsomraden: jordbrukslandskap,

industrilandskap, tatorter, fritidslandskap. Det finns ett stort

material for studier av hur kulturminnen och deras miljber behandlats i

denna process.

Det fjarde problemomradet galler vilka hansyn som bbr tagas vid
samh'allsplaneringen. Detta omrade rymmer tva huvudproblem.

Det ena galler forskningens aspekter. Man maste ta hansyn till de

krav pa kunskapsbkning som stalls inte bare for n'arvarande utan som kan
st'allas i en framtid. Fragen ar i vil ken grad vi kan och bbr tillgodose
forskningens aspekter vid hanteringen af kulturminnen. Fragen ar

brannande. Man kan i det sammenhanget erinra om att metodutvecklingen

for den arkeologiska forskningen ar mycket snabb och svar att

bverblicka. Vi vet nu inte vilka fragor som kommer att stall as till det

arkeologiska materialet i en framtid och inte heller vilket material
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som kommer att behbvas och som kan utnyttjas for att belysa dem. Den
som anser att en full standig registrering av material och iakttagelser

vid en utgravning ar tillr'acklig f'br all framtid har fel. Vi vet nu

inte vilka forskningsmbjligheter som ligger fbrborgade i ett ej utgravt
material. Bevarandeaspekter ar d'arfor viktig och den har ocksa starkt

framhavts i den utredning Fornlamningar och exploatering som nu

remissbehandlas i Sverige. '

Det andra huvudproblemet galler sociala aspekter. De tva berbr

varandra nara. En utbyggd kunskapsokning ar en forutsattning f'br att fa

fram material som innehallsmassigt kan gemanniskorna livskvalitet.

Denne sociala aspekt har manga dimensioner. Den kan konkretiseras genom

ett par exempel. I samh'allen d'ar tekniken h'arskar blir manniskorna latt

isolerade och kanske maktlbsa inf'or komplicerade system som de inte

beharskar. Intresset for historia - och fbrhistoria - innebar att man

sbker en fbrankring genom anknytning till ett historiskt forlopp. Man
blir en lank i en fortlbpande kedja. Detta ger personlig identitet. Man
kan vidare framhalla att arkeologisk och antropologisk forskning ger
oss en bild av manniskor under olika forhallanden och under olika

villkor. For umganget mellan olika folk och olika sociala grupper ar
det viktigt att fa en inblick i detta.

Undersbkni ngsomraden

Vid valet av undersbkningsomraden har det fbrhallandet beaktats att de

skall representera olika regionstyper med hansyn till naturfbrhal-

landen, bebyggelse och olika exploateringstryck. De skall representera
tatorter med omgivande jordbrukslandskap, industrilandskap, fritids-

landskap och stillastaende skogsomrade med fornlamningar. Meningen ar
att i de valda omradena fa en variation sa att de stall da fragorna kan
analyseras pa ett representativt satt. De omraden som valts ar Fosie

industrimomrade inom Malmb stad. I anslutning till detta far Lockarps
sn representera en jordbruksbygd. Helsingborgomradet ar en till synes

representativ ta'tort som varit fbremal f'br stark utbyggnad under de
senaste 50 aren. Jag aterkommer til detta. Detsamma kan sagas om Vaxjb
stad som emellertid ar en tatort i skogsbygd medan Helsingborg ar
t'atort i jordbruksbygd. Fritidslandskapet representeras av Kopings
socken pa Oland. Som stillastaende skogsomrade med fornlamningar har
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1 V/UCJO STAD SMALANb
2. GOTERVD socKtW m SMA*l.AKt>
3. KoPIKNS SOCKCfc OUANO
4 HEusinsbors stad SkAME
5. FoSlE. C LocKARP SOCKNAR SkAK/E

SKA LA 1:2ooooo0

Fig^K Undersbkni ngsomraden i projektet. Karta sammenst'alld av Anne
Carlie och Ewa Ryberg.
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valts Goteryds sn i Smaland. Dessutom kommer vissa referensomraden med

hansyn till speciella fragor att analyseras. Det galler Simrishamn-

strakten och dess v'aganl'aggningar, Ystad med den medeltida stadskarnan

och mbjligen ocksa Trelleborgs stad d'ar v'aganl'aggningar och nybyggna-
tioner synes erbjuda en gynnsam situation for utvardering.

Materialet

Materialet ar dels kulturlandskapets konkreta innehall av fornlamnin

gar, bebyggelse och miljber dels handlingar som visar best'ammelser och

forandringar och orsakerna till dessa. I detta material kan man studera

i vilken utstr'ackning en medveten styrning paverkat handlingsmbnstret i
ett perspektiv d'ar forandringar skett eller om de drivande krafterna

helt eller del vis varit andra. Detta inneb'ar en inventering och

bearbetning av material fran i huvudsak efterkrigstiden da f'br'an-

dringarna varit stora. Det arbete som utforts hittills har dock visat

att man maste ga nagot l'angre tillbaka i tiden och behandla intensivt

de forandringar som skett efter fbrsta varldskriget d.v.s. fran och med

1920-talet. Avgr'ansningen tidsm'assigt ar inte helt klar utan beror pa
de erfarenheter som gbrs under den narmaste insamlings och bearbet-
ningsperioden. Arbetet med inventering av material och en kartlaggning

av konfliktsituationer pagar for narvarande. Darvid har projektomradet

Helsingborg och Kopings sn pa Oland valts som l'ampliga att ligga f'brst

i det arbetet. Det beror del vis pa att de ar fbrhallandevis

lattil Ig'angliga och av en omfattning som medger en fbrhallandevis snabb
bverblick over problemsituationen. Arbetet med dessa omraden kan d'arfor

ge vardefulla impulser for den fortsatta bearbetningen. Arbetssattet

skall nagot belysas med material fran Helsingbrogsomradet, d'ar vi for

narvarende kommit langst. Men innan jag gbr det skall jag lagga fram
nagra synpunkter pa materialet i bvriga undersbkningsomraden. I detta
ligger motiveringen for valet av omraden.

Fosieomradet ligger inom Malmb stad. Det var fore utbyggnaden
jordbruksmark. Under slutet av 60-talet och bbrjan av 70-talet skedde

har en kraftig industriexploatering som har medfbrt mycket stora

arkeologiska undersbkningar. Har har funnits en intensiv fbrhistorisk

bebyggelse fran olika tider. I landskapet markerades den bl.a. av stora
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gravhbgar fran bronsaldern. Utbyggnaden har skapat konflikter som i
fbrsta hand hanger sammen med de ekonomiska problem som uppstlr i ett
omrade som skall exploateras och dar det finns m'angder av fornlamningar

som maste undersbkas och borttagas. Lockarps sn i anslutning till
Fosieomradet ar en jordbruksbygd d'ar man kan studera den paverkan pa
landskapet som en intensifierad agrar aktivitet for med sig och de

problem som detta skapar.

V'axj'b stad ligger pa det sydsvenska hbglandet i ett smakuperat
skogslandskap med en varierande grad av uppodlade arealer. Staden har

sedan medeltiden varit en centralort i denna del av landet. Det finns

dessutom en mangd gravf'cjlt och fornlamningar inom stadens omrade. Vaxjo

har genomgatt en intensiv utveckling sedan 1960-talet. Utbyggnaden har

varit mangsidig med hbgskola och centrala verk jamte industi.

Gjiterycte socken

Ar ett gott exempel pa en skogsbygd med begransade akerarealer och ISgt

exploateringstryck. Interessant ar att det finns en mycket stor m'angd

fbrhistoriska lamningar. Fran yngre stenaldern och bronsaldern stammar
rbsen och stensattningar med hallkista. Man kan har studera f'br'an-
dringarna i det fbrhistoriska landskapet genom paverkan av skogsbruk
och vilka varderingar som har gjort sig gallande i eventuella konflikt-

situationer mellan fbrordningar och exploatering.

Kopings socken

Med Kqpingsvik ar ett centrum for Olandsturismen. Under sommarmanaderna

kommer m'angder av turister till Kopingsvik sa att samhallet blir
bverbefolket och far sin karaktar av taltkoncentrationer och provi-
soriska affarslokaler. Samhallet har en rik fbrhistoria. Man kan

belagga bebyggelse fran stenaldern till medeltiden. Fornl'amningarna har
i stor utstrakning fatt sitta i klam vid utbyggnaden av samhallet, dar

villabebyggelsen ar en viktig del. Behovet av utrymme och anordningar
for de manga turisterna praglar planeringen.

Helsingborgsomradet kommer sist i raden. Som namnts tidigare val-
jer jag har detta omrade for att belysa hur materialet kan se ut. Det

ar Anne Carlie som gjort sammanstallninger av handlingarna och som ar i
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fard med att bearbeta materialet.

Omradet ar mycket rikt pa fbrhistoria och medeltid. Genom odling

och utbyggnad har dock fornl'amningarna kraftigt reducerats i antal.

Styrningen av utbyggnaden har inte gjort sig g'allende i nagon h'gre grad
innan Riksantikvarie'ambetets Uppdragsverksamhet fick en avdelning i

Sydsverige i slutet af 1960-talet.

For bed0mningen av utbyggnadens effekter pa de fbrhistoriska
lamningarna i staden har man ett bra material i tva handlingar. Den

4)
forsta ar en inventering som Torsten Martensson gjorde ar 1922. Vid

denna inventering kompletterades den topografiska kartan med de fasta

fornl'amningarna. En m'angd gravhbgar ar markerade och de ligger

huvudsakligen inom tva omraden vid Attekulla och Raus. Manga av dem

hade fbrsvunnit vid jordbruksarbete fore 1922 men kunde da bel'aggas.

Den andra handlingen ar 1930 ars general pi an d'ar staden vuxit ut over
5)

de namnda omradena. Vid forverkligandet av general pianen har en del

av hbgarna fbrsvunnit. Manga ligger i grbnomraden som alltmer besk'ars

under utbyggnaden. Hur det kommer att sluta for de resterande

fornl'amningarna vet vi annu inte.

For'andringarna inom den medeltida stadsk'arnan kan studeras i
6)

Anders Wihlborgs del Helsingborg i serien Medeltidsstaden. Dar

illustreras hur undersbkningarna i bbrjan skedde mest i anslutning till

kyrkorna och borgen Karnan medan den medeltida staden i bvrigt mest

lamnades at sitt ode. Det ar anm'arkningsv'art att den medeltida staden

Helsingborg markerades som fast fornl'amning f'brst i mitten af

1970-talet. Fore den tidpunkten var bevakningen av den medeltida

stadskarnan mera tillf'allig.

Slutord

Det har endast varit mojligt att har teckna konturerna av projektet och

att ge glimtar av malsattningen och av arbetssattet i ett tidigt skede.

Det ar meningen att det skall genomfbras under en trearsperiod. Det

torde vara mojligt att darvid skilja ut nagra generella faktorer som

maste vara bestammande vid samh'allsplaneringen och att fa fram de

problem som masta beaktas. Interesset for dessa fragor ar ochsa stort.

Det kan namnas att Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

har stallt upp med ett endagssymposium i amnet d'ar teoretiska och

praktiska synpunkter har mbtts. Foredrag och diskussioner kommer att
publiceras. '

18



REFERENSER

1. Stjernquist, B. 1980. Arkeologi som samh'al Isvetenskap. Skanes

hembygdsfbrbunds arsbok 1979.

2. Stjernquist, B., Carlie, A., Ryberg, E. Projektbeskrivning for

Arkeologi och Samh'alle. Fornlamningars och byggnadsminnens be

handling i samh'allsplaneringen. Lunds universitet 1985-01-22.

Duplicat.

3. Betankande Fornlamningar och exploatering (SOU 1985:13).

4. Stadsfullmaktiges i Halsingborg handlingar 1922. Redogbrelse for

inom Halsingborgs Stads omrade befintliga fasta fornlamningar

utarbetad av Torsten Martensson.

5. Helsingborg. 1930 ars generalplan.

6. Riksantikvarie'ambetet och Statens historiska museer. Rapport
Medeltidsstaden 32 Helsingborg av Anders Wihlborg. 1981.

7. Samh'al!splanering och kulturminnesvard. Kungl. Vitterhets Historie
och Antikvitets Akademien. Konferenser (under tryckning).

DISKUSSION

Under diskussionen om, hvilke overvejelser der la bag den endelig

stillingtagen til fredningssp0rgsmal, blev der spurgt om man unders0gte

konkrete kommunale fredningsdiskussioner. Dette bekraftede Berta

Stjernquist.

Under henvisning til, at udviklingen i Halsingborg-omradet mindede

om den danske, blev der spurgt om man i Sverige, ligesom det

efterhanden er tilfaldet i Danmark, koncentrerer arkaologiske udgrav

ninger pa sma udvalgte omrader, med det primere sigte at bevare de
0vrige arkaologiske levn ved at undlade udgravning.

Det blev bekraftet af Carin Bunte. Men det er svart at give
fredningsargumenter vagt for kulturhistoriske levn, som ikke synlige.

Fra dansk side blev der spurgt, om man kunne forestille sig st0rre
udgravninger finansieret af f.eks. rastofudvindende firmaer. De svenske

erfaringer viste, at staten altid ma betale de "dyre" systematiske
anlagte udgravninger.
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REGISTRERING AF UNDERS0ISKE FORTIDSMINDER

af Per Smed

I. INDLEDNING:

Fredningsstyrelsen pabegyndte i 1983 en landsdakkende registrering af

fortidsminderne i de danske farvande. Arbejdet, der k0rer som projekt

under styrelsens rastofkontor, har i f0rste rakke til formal at sikre

de arkaologiske interesser pa s0territoriet mod indgreb fra f.eks.

rastofindvinding eller anlagsarbejder.

Baggrunden for registreringen er en rakke andringer i naturfred-

ningslovens kap. VII, som har betydet dels en skarpet beskyttelse af de

arkaologiske fund og kulturspor pa havbunden dels at der opbygges og

vedligeholdes registre over disse. Registrene danner grundlag for

administration af fredningsbestemmelserne for havbunden.

NATURFREDNINGSLOVENS PARAGRAF 49:

De nye bestemmelser, der tr^dte i kraft 1. juli 1984, omfatter saledes

bade de unders0iske fortidsminder (tidligere NFL paragraf 48 stk. 3)

samt skibsvrag (tidligere "Lov om historiske skibsvrag" (Vragloven)).

Foruden sammenlagningen adskiller de nye bestemmelser sig fra de andre

pa flere vasentlige punkter:

1. Loven er udvidet til ogsa at omfatte de unders0iske BOPLADSER - en

fundgruppe, man tidligere ikke var opmarksomme pa, men som nu er klart

beskrevet i loven.

2. SKIBSVRAG aldre end 100 ar er nu fredet - modsat tidligere 150 ar.

3. Det geografiske OMRADE er udvidet fra den tidligere 3 s0mile-granse

(s0territoriet) til kontinentalsoklen, dog ikke udover 24 S0mile-gran-

sen.

4. Der er ANMELDELSESPLIGT for de marine fund til fredningsstyrelsen.

5. Fredningsstyrelsen er pligtig til at opbygge og vedligeholde

REGISTRE over de unders0iske vrag og fortidsminder.

I appendix I er naturfredningslovens paragraf 49 optrykt.
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Det udvidede ansvarsomrade, som nu er omfattet af loven, er vist

pa kortet figur 1.

civ v ^sw^-^

* 6 \ ft •#» „ °< **s 't. - , c •• V ^
^,

FIGUR 1. Det geografiske omrade omfattet af fredningsbestemmelserne i
naturfredningslovens paragraf 49.

REGISTRERINGSARBEJDET:

I det f0lgende vil f0rsc og fremmest den forhistoriske del af dette

registrenngsarbejde blive ber0rt (bopladser, gravfund og enkeltfund),
men arbejdsmetoden er i store trak den samme for alle fundgrupper -
uanset fundtype eller datering.
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II. BAGGRUND FOR PROJEKTET

Registreringen af fortidsminder i de danske farvande er tat knyttet til

de 0vrige interesser pa havbunden. Det har derfor varet n0dvendigt at

skaffe et overblik over, hvad der kendes af forhistoriske anlag og vrag

i de danske farvande for herved at indkredse de omrader, hvor der

naturligt kan opsta interessekonflikter mellem rastofindustrien pa den

ene side og de kulturhistoriske interesser pa den anden.

Tidligere markede planlaggere og museumsfolk ikke meget til disse

interessekonflikter. Det skyldes isar, at rastofindustrien og havets

0vrige brugere ingen tradition havde for at anmelde fund til

museumsverdenen.

I de fa tilfalde, hvorfra der foreligger fundanmeldelser, kunne

museerne tidligere kun takke for oplysninger og fund, hvorefter f.eks

rastofindvindingen fortsatte. Der forela i praksis hverken muligheder

for at besigtige et marint fund eller nogen lovhjemmel til at standse

opgravningen af en velbevaret stenalderboplads. Det g0r der til gengald

nu med naturfredningslovens paragraf 49.

Disse bestemmelser har, kombineret med en stigende anlags- og

indvindingsaktivitet til s0s i de senere ar medf0rt, at man i dag alle-

rede i planlagningen fors0ger at indkredse konfliktomraderne for herved

at sikre de kulturhistoriske interesser bedst muligt.

Set med rastofindustriens 0jne er den danske havbund relativ

lille. Store dele af havbunden er uden interesse for ral- og sandsuge-

re, og indvindingen koncentrerer sig om bestemte str0g og farvande.

Desvarre er det ogsa her, at mange af de unders0iske bopladser befinder

sig.

St0rstedelen af de unders0iske stenalderfund er tidligere kyst-

bopladser beliggende langs tidligere floder og kyster. Bopladserne er

ofte indlejret i unders0iske moser i havbunden. Disse boreale og

atlantiske moser er dannet efter og overlejrer derfor de sen- og post-

glaciale ral- eller grusforekomster, som rastofindustrien indvinder.

I praksis foregar ral- og grusindvindingen i disse str0g ved, at

man med ekkolod lokaliserer tidligere - nu unders0iske - kystskranter,

hvorefter materialet pumpes op. Undervejs ned gennem disse lag st0der

man javnligt pa moseaflejringer fra boreal og atlantiske tid, hvoraf

nogle kan indeholde velbevarende bopladslag.

Tidligere S0gte de mindre ral- og grusindvindere at undga moseaf

lejringer, saledes at indvundne materialer ikke blev opblandet med
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organisk materiale. Idag arbejdes der med st0rre skibe og kraftigere

udstyr og indvindingen er starkt automatiseret. Det betyder*, at man i

langt flere tilfalde S0ger at pumpe moseaflejringer bort, inden ind-

vinding af grus og ral pabegyndes. Den mere udviklede teknik medf0rer,

at man ikke som tidligere registrerer, hvorvidt der f0lger stenalder-

materiale med op sammen med t0rven.

Vi ved idag at rastofindustrien faktisk st0der pa stenalderbo-

pladser, og at materialet fra disse oftest gar tabt. I enkelte tilfalde

traffer man dog pa keramik, gevirdele eller karakteristiske redskaber

af flint, tak eller knogle i det oppumpede materiale, og disse oldsager

sorteres sa fra - oftest pa havneomradet, hvor materialet losses.

Netop i disse ar hentes der f.eks. materiale op fra Tolken 0st for

Falster samt i Baring Vig nord for Fyn. Begge steder suges der i

skranterne langs de gamle flodlejer efter at overlejrende t0rvelag med

oldsager er pumpet vak.

Det arkaologisk spandende ved disse lokaliteter er bl.a. de gode

bevaringsforhold for redskaber og affald af organisk materiale samt den

relativt store dybde, hvorpa de ligger. Den veksler mellem 6 og 11

meter - det dybeste, vi endnu har sikre bopladsfund fra i Danmark.

En anden rastofindustri er skallegravere, der henter materiale op

fra vigene og fjordene. Det er gaet hardt ud over f.eks. de relativt

sjaldne Kongemosebopladser i Roskilde Fjord samt bopladserne i Guds0

Vig ved Kolding. Pa de jydske lokaliteter er der ved dette arbejde

fremkommet en del ornamenterede stenalderredskaber af ben og tak.

Fundtyperne pa havbunden afviger i nogen grad fra landjordsfun-

dene. De st0rste fundgrupper er sa afgjort bopladser og skibsvrag, men

ogsa gravfund, votiv- og depotfund, sejlsparringer og bro- eller

havneanlag kendes.

Det har tidligere varet diskuteret, om de arkaologiske fund fra

havbunden er af en sadan kvalitet, at de burde sikres for eftertiden.

Et vasentligt element i den diskussion har varet sp0rgsmalet om, hvor

vidt mengden, arten og kvaliteten af landjordsfund er tilstrakkelig til
fremover at sikre den arkaologiske forskning. Svaret pa nogle af disse
sp0rgsmal er f0rst fremkommet indenfor de seneste ar med under-

S0gelserne i bl.a. Tybrind Vig udfor Vestfyn (Andersen 1980, 1982,
1984, 1985); ved Argus Grund i Smalandsfarvandet (Smed, Fischer m.fl.
1986) samt bopladserne i det sydfynske 0hav (Skaarup 1980, 1981, 1983).
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Hertil kommer de fa, men vardifulde oplysninger, der er indl0bet fra

ristofindvinding, fiskeri og anlagsarbejder.

Fra disse lokaliteter er der gennem de senere ar fremkommet et

rigt og varieret oldsagsmateriale og kombineret med mulighed for detal-

jerede stratigrafiske iagttagelser yder disse nye bopladser et vasent-

ligt bidrag til forstaelsen af aldre stenalders kulturer herhjemme.

III. GEOLOGISK BAGGRUND:

Nar en lang rakke stenalderbopladser idag er indlejrede i havbunden,

skyldes det, at Danmark siden sidste istid (Weichel) har undergaet

store forandringer i form og st0rrelse.

Nedk0lingen af det nordeuropaiske omrade under sidste istid med-

f0rte, at store vandmasser blev bundet i form af is. Omkring 20.000

f.Kr., da isdakket naede sin maximale udstrakning i Jylland, var ver

denshavene faldet til omkring 90 meter under nuvarende havniveau (Mor-

ner 1969, 1980 figur 8, Petersen 1985b p. 13).

Ca. 13.000 f.Kr. begyndte sommertemperaturen langsomt at stige.

Efterhanden som isen smeltede bort, blev landjorden befriet for isens

kollosale tryk og de nedpressede landmasser begyndte langsomt atter at

have sig.

Denne havning, som stadig foregar i de centrale dele af Skandina-

vien, har varet mest udpraget i det nordlige Skandinavien, hvor iskap-

pens tykkelse var st0rst. I Danmark har denne havning varet st0rst i

det nordlige Jylland og mindst i det sydvestlige Jylland.

Afsmeltningen af is forarsagede i l0bet af aldre stenalder flere

markante havstigninger. Verdenshavene steg fra ca. -90 meter i flere

tempi og overskyllede med tiden store landomrader. (Petersen 1985

s. 16)

Fra en rakke geologiske unders0gelser i bl.a. Store Bait ved vi at

havet omkring 6.000 f.Kr. var steget til ca. 30 meter under nuvarende

niveau. Denne stigning fortsatte igennem aldre stenalder og omkring

4.000 f.Kr. naede havet i det nordlige Danmark sit maximum med de

atlantiske havstigninger. I det sydlige Danmark ligger atlantisk tids

kystlinier idag -3.0 til ca. -4.0 meter under nuvarende havspejl (Krog
1979 p. 82). Denne sankning af Syddanmark siden stenalderen er foregaet
over en ca. 4.000 arig periode frem til jernalderen (Petersen 1980 og

- 24



1985b p. 15).

De to modsatrettede krafter (landhavning og havstigning) har til-

sammen bestemt landets form og udstrakning gennem de forskellige perio-

der af forhistorien. De bestemmer derfor ogsa st0rrelsen af de terri

tories stenaldermennesket havde til sin radighed - og dermed de far-

vandsomrader, som idag har arkaologisk interesse.

I forskellige perioder af stenalderen har havet bredt sig ind over

store landomrader og overskyllet en rakke bopladser.

Eksempelvis har Brune Banke samt Dogger Banke i Nords0en i tidlig

boreal tid varet fast land. Der er fra disse banker fundet stenalder-

redskaber af tak, ben og flint samt strakninger med fyrrestubbe fra de

skove som engang i boreal tid blev oversv0mmet (Louwe Kooijman 1970).

For yderligere beskrivelse af de geologiske forhold henvises til

Krog 1979a og 1979b samt Petersen 1984, 1985a og 1985b.

I det sydlige Danmerk kender vi sarligt mange unders0iske boplad

ser fra den sene del af aldre stenalder. Det skyldes, at bopladserne

der i disse perioder oftest la ved de datidige kyster, nu ligger pa lav

dybde nar vore dages kyster, og derfor let udsattes for kystzonens

erosion. Det betyder, at oldsager vaskes fri fra havbunden, hvorefter

de nedbrydes og siden skylles op pa stranden.

Det ma formodes, at de fleste overskyllede bopladser og de til-

h0rende udsmidslag hurtigt blev udvasket af havet, men nogle indlej-

redes i havbunden og blev siden dakket af sand. Bevaringsforholdene pa

disse indkapslede bopladser har varet nasten ideelle, idet genstands-

materialet ofte er indlejret i organisk materiale (t0rv og gytje), uden

risiko for iltning og dermed nedbrydning.

IV. REGISTRERING AF UNDERS0ISKE FORTIDMINDER:

Den systematiske registrering af fortidminderne i de danske farvande

har nu staet pa i snart 3 ar. Arbejdet bestar af en rakke komponenter,

der kan sammenfattes i f0lgende fire moduler:

Dataindsamling, pr0veunders0gelser, bearbejdelse og tolkning af

materiale samt EDB-behandling.
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DATA-INDSAMLING OG PR0VEUNDERS0GELSER:

Indsamling af data har f0rst og fremmest bestaet i gennemgahg af
f0lgende kilder: museale arkiver, privatsamlinger, geologiske bore- og
dagbogsarkiver samt interviews med rastofindvindere, fiskere og
sportsdykkere.

Det har under dette arbejde vist sig, at de oplysninger om fund

fra havet, der er indgaet til lokalmuseerne, kun i meget begrenset

omfang er videresendt til central registrering pa Nationalmuseet (sog-
nebeskrivelsen). Den systematiske gennemgang af lokalmuseernes arkiver

har derfor indtil videre varet den mest betydende informationskilde.

Til brug for den nye registrering er der udformet et anmeldelses-

skema, som er sendt ud til bla. sportsdykkere og andre brugere af ha

vet. Dette har indtil videre givet gode resultater.

Herudover har Fredningsstyrelsen foretaget enkelte pr0veunder-

S0gelser pa lokaliteter, hvorfra der tidligere er gjort fund.
Registreringen omfattede oprindeligt kun det ©stjydske omrade, men

er siden udvidet, og det forventes, at st0rstedelen af det indtil nu

kendte arkaologiske materiale vest for Store Bait er fardigregistreret

omkring sommeren 1986.

I figur 2 er i histogramform vist antallet af EDB-registrerede

fund til dato fordelt pa landsdele.

JYLLAND FYN 3JAELLAND LOLLAND-F BORNHQLM

515 401 362 25 1

Figur 2. De registrerede submarine fund fordelt pa landsdele.
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BEARBEJDELSE AF MATERIALET:

Der foreligger pa nuvarende tidspunkt oplysninger om ca. 2.400 lokali
teter fra den danske havbund - skibsvragene undtaget. Nogle af disse

fund er idag optaget, mens andre er udvasket af havet eller fjernet ved

rastofindvinding og anlagsarbejde. Kun ca. 1.500 fund dakker over

lokaliteter, som vi i dag med rimelighed kan formode fortsat er helt

eller delvist bevaret og dermed omfattet af fredning,

Mangden af oplysninger om de enkelte fund kan \/sre begrenset, og

positionsangivelsen er javnligt behaftet med usikkerhed eller den er

direkte misvisende.

Det skyldes f0rst og fremmest, at der tidligere kun blev indhentet

fa oplysninger i forbindelse med fund fra havbunden og at en precis

punktafsetning vanskeligg0res, nar fundstedet ikke kan afsettes pa

detaljerede kort som pa landjorden.

Men ogsa museumsverdenens traditionelle registreringssystem ba-

seret pa den gamle sogneinddeling spiller ind. Saledes er genstande

opfisket langt fra kysten ofte pa museernes kortmateriale afsat tat ind

under kysten. Det kan skyldes fejlagtig afstandsbed0mmelse, men en lang

rakke tilfalde viser, at det oftere skyldes 0nsket om entydigt at

tilknytte fundet eet bestemt sogn, da sogneinddelingen udg0r rygraden i

Nationalmuseets registrering af landjordsfund.

Afsatningen af fundpunkter for tat pa kysten har desuden medf0rt,

at mange sikre og entydige bopladsfund langt fra land siden er vurderet

og derfor registreret som kystnare l0sfund.

Bearbejdelse af det primere kildemateriale har m.a.o. vist, at

mange marine oldtidsfund er hentet noget langere fra kysten og pa dybe-

re vand end angivet pa museernes kortmateriale. Oplysningerne fortaller

desuden ofte, at fundene er optaget fra primert leje - altsa direkte pa

f.eks. en boplads, samt at de registrerede fund kun udg0r en mindre del

af det faktisk optagne materiale.

Et af de vesentlige punkter i registreringen af materialet er

derfor at kontrollere og eventuelt at korrigere positionsangivelsen,

dybden samt fundets art og omfang. Et andet vasentligt punkt er at

sammenholde forskellige arkivalske oplysninger om fund fra samme omrade

og vurdere, hvorvidt de udg0r forskellige dele af samme fundkompleks,

eller hvorvidt der er tale om to nertliggende bopladser. Sidst omregnes

alle positionsangivelser til UTM zone 32, som nu udg0r grundlaget for
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registrering og kortudtegning hos bade Fredningsstyrelsen og National-

museet.

Pa kortet - appendix 2 - er de UTM-fastlagte unders0iske fund fra

hele landet indplottet.

EDB-BEHANDLING OG TOLKNING:

De bearbejdede oplysninger sattes siden pa EDB - en proces, der stadig

er igang. Muligheden for denne type databehandling har varet vesentlig,

idet save! en del af de faglige resultater som nogle af de administra

tive konsekvenser er kedet sammen med denne registreringsmetode.

Det har vist sig fordelagtigt at benytte EDB som registrerings-

form, bl.a. fordi det indebarer, at mange forskellige datatyper kan

registreres uden at overblikket materialet gar tabt. Man kan endvidere

fortl0bende vurdere, hvorvidt tidligere indkomne "l0sfund" med sikre

positions- og dybdeangivelser i realiteten dakker over intakte boplads-
aflejringer, ligesom man konstant kan nydefinere graden af positions-

usikkerhed, der er tolerabel at arbejde med.

EDB-registrering giver desuden mulighed for grafisk udtegning af

kort, hvor oplysninger indgar som adskilte lag af informationer.

Eksempelvis kan grundoplysningerne udg0res af et kortudsnit med

kystlinier, amts- herreds- og sognegranser.

Naste informationslag kan besta af punktsymboler, som markerer de

forskellige perioders fundtyper samt dybdeangivelse i meter under DNN

(Dansk Normal Nul). Et tredie sat af informationer kan besta af

naturhavne og forskellige vandl0bs beliggenhed i forhold til de

arkaologiske fund, mens fjerde lag kan vsre fundenes datering i

absolutte ar samt Sb-nummer.

Herved opnaes mulighed for ad arkeologisk vej at pavise, hvordan

stenalderbopladserne er placeret i forhold til de gamle vandveje, samt

pa hvilke dybder en bestemt peri odes kystbopladser idag ligger i for

skellige egne af landet.

Samtidig hermed kortlagges (arkaologisk) kystliniens forl0b i de

forskellige perioder af stenalderen - et sp0rgsmal, der ikke kun har

arkaologisk, men ogsa store geologisk interesse.

Nar disse oplysninger sammenkedes med geologisk paviste kystlinier

fra tilsvarende perioder, opnaes et mere detaljeret billede af sten-

alderens kystlinier - specielt da undersoiske bopladser iser forekommer

i dele af landet, hvorfra der kun findes meget fa geologiske boringer.
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Sidst har EDB-behandling lettet mulighederne for fortl0bende at

nyvurdere bl.a. materialets kvalitet (bevaringsgraden) pa grundlag af

nye fund fra gammelkendte lokaliteter.

Bopladser, der af den ene eller anden arsag frilagges, udsattes

for havvandets iltning og mekaniske erosion og nedbrydes derfor hur-

tigt. Der kendes adskillige eksempler pa fund opfisket over en 20 - 40

arig periode fra samme lokalitet. Her ses, hvorledes forskellige

materialetyper (bast/bark, tra, knogle, tak, keramik) successivt ned

brydes og efterlader en lokalitet bestaende af udvasket, hvidpatineret

og vandrullet flint.

V. FOREL0BIGE RESULTATER

ARK/E0L0GISK

Der foreligger pa nuvarende tidspunkt oplysninger om ca. 2.400 arkeo-

logiske lokaliteter fra havbunden inclusiv enkeltfund, l0sfund og fund

med en positionsusikkerhed pa +/- 1000 m.

Dette tal sk0nnes i l0bet af nogle ar, nar alle kilder og arkiv-

typer for hele landet er gennemgaet, at vere 0get til ca. 8.000 -

10.000 fund. Af de 2.400 kendte lokaliteter foreligger der idag rime-

ligt fyldstg0rende fundoplysninger om ca. 1.350, som nu er indlagt pa

EDB. Det ma understreges, at nedenstaende tal og procenter udelukkende

bygger pa disse ca. 1.350 fund.

Langt storstedelen - ca. 97% - af materialet, stammer fra sten-

alderen. Fundene spreder sig i0vrigt vidt bade i tid, rum, kvalitet og

art. Herudover veksler kvaliteten og mengden af oplysninger om de

enkelte lokaliteter vasentligt.

Fordelingen af det daterede materiale er i histogramform vist i

figur 3.

Blandt stenalderfundene (991 fund) dominerer bopladserne med 67%,

men ogsa enkeltfund - ofte gode genstande -, depotfund, l0sfund og

enkelte grave (4%) kendes. Det skal desuden nevnes, at der pa ca. 1% af

bopladserne er fundet menneskeknogler, nogle med snitmerker eller brud.

Broncealdermateriale er kun patruffet i 12 tilfalde og bestar for

det meste af l0sfund og enkeltfund. At d0mme efter fundoplysninger og
materiale dakker denne registrering i flere tilfalde over votivfund. I
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et enkelt tilfalde kendes resterne af en boplads beliggende p§ 0.5 -
1.0 meter vand i Bredningen mellem Lolland og Falster.

Jernaldermaterialet - ialt 74 fund - fordeler sig med 18 l0sfund,

16 enkeltfund, 13 bopladser (jernalderskaldynger), forel0big 7 spar-

ringer samt enkelte anlag, som formodes at have veret havneanleg. For
det 0vrige jernaldermateriale foreligger der endnu ikke oplysninger om

fundets art.

1000

eoo

600

400

200

Jftt.

Ste"»ldBrBSp-lditr{?»«ter0Wtid 49Hidde^ldeHris1t0o^Sk 50

Figur 3. Histogram over dateret arkeologisk materiale fra den

danske havbund (1166 fund).

Middelaldermaterialet (10 fund) bestar af skibsfund, stammebade og

enkelt- eller l0sfundne genstande. Enkelte vabenfund - bl.a. kanoner -

kendes. Pa tre lokaliteter er der patruffet omlejrede fund fra be

byggelse, men disse fund stammer i alle 3 tilfalde fra landsbyer, som

er skredet i havet pga. kysterosion.

Den yngste fundgruppe - de historiske fund (50 fund) - er domi-

neret af skibsfund og stammebade samt enkeltfund - oftest genstande af

maritim tilknytning som formentlig er tabt overbord eller gaet tabt ved

forlis. Ogsa smykkefund, S0lvbestik og vaben dukker dog op.

Under materialeindsamlingen er en rakke recente fund fra dette

arhundrede dukket op. Nogle af disse kan med tiden forventes at fa

historisk interesse og er derfor registreret, - heriblandt ca. 25

jager- og bombefly samt enkelte U-bade fra den I. og II. verdenskrig.
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FUNDARSAGER OG DYBDER:

Arkaologiske fund fra havbunden fremkommer enten ved opsamling langs

kysterne eller tilfaldigt i forbindelse med andre aktiviteter - det

vere sig opsamling, fiskeri, opmudring, anlegsarbejde eller rastofind

vinding.

Den geografiske spredning af materialet viser derfor naturligt, at

fundene f0rst og fremmest koncentrerer sig, hvor disse aktiviteter har

veret st0rst - tet pa kysterne.

Mangden af fortidsminder beliggende mere end ca. 1.000 m fra land

udg0r idag mindre end 10% af materialet, men bade egne feltunders0gel-

ser og fundanmeldelser mindre end 15 ar gamle fortaller, at arkaologis

ke fund fra dybt vand patruffet langt fra vore dages kyster bliver

stadigt mere almindelige. De opdages blot f0rst, efterhanden som ind-

vindings-, anlags- og andre aktiviteter rykker langere ud fra kysten.

Fra de senere ar er der saledes indgaet gode stenalderfund fra

bl.a. farvandet mellem Sams0 og Djursland (benspidser), fra Tolken og

Tolkebarren 0st for Falster (benredskaber, bearbejdet tra og knogler),

omkring Bornholm (neolitiske 0skenkrukker) samt pa Cancer Grund, Horns

Rev og Brune Banke i Nords0en (mesolitiske benredskaber, neolitiske

0kser samt en provincialromersk skal).

Disse fund er alle optaget fra dybt vand i forbindelse med fiskeri

eller rastofindvinding.

I det registrerede materiale er fundarsagen anf0rt i 656 tilfalde,

og fordelingen af disse er angivet i figur 4.

En pafaldende stor del af det registrerede materiale er fremkommet

ved opsamling langs kysterne gennem hele dette arhunderede. Denne over-

vegt af strandfundne oldsager hanger n0je sammen med, at netop kyst-

zonen er amat0rarkaologernes "fundniche", og at disse mennesker har

varet opmarksomme pa at indmelde fund til det lokale museum eller til

Nationalmuseet.

Blandt de 0vrige brugere af havet - fiskere, rastofindustrier og

anlagsmyndigheder - har der ikke eksisteret samme tradition for at

indmelde fund til myndighederne - i lange perioder snarere tvartom.

F0rst med fremkomsten af sportsdykkerudstyret i 1950'erne dukker

en ny gruppe af gode indmeldere frem - sportsdykkere.
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FREKVENSFORDELING FOR FUNDAARSAG
"- udring

dgravning

Fiskeri

Anlaecfsarbejde

Opsawling

13'/ / Raastofindvinding

655 FUND

Dating

Fig. 4. Lagkagediagram over submarine fund fordelt efter fundarsag
(656 fund).

Denne gruppe indmelder ofte stenalderfund fra samme omrader, som
amat0rarkaologere har gjort deres kystfund i. Men som en vasentlig
forskel fortaller sportsdykkernes fund og iagttagelser, at amat0rarkeo-
logernes opsamlinger langs kysterne ofte er udvaskede l0sfund fra helt
eller delvist intakte bopladsaflejringer beliggende lengere fra kysten.

MATERIALEKVALITET (Bevaringsgrad):

Stenaldermaterialet, som udg0r langt den overvejende del af fundmassen,

veksler meget i kvalitet. Pa nogle lokaliteter er kun den hvidpatinerede
og maske vandrullede flint tilbage, mens der pa andre kan ^re bevaret
letnedbrydelige oldsager som ornamenterede tregenstande, fiskesn0re og

tekstiler.

Endelig kendes der lokaliteter, fra hvilke der bade er optaget
vandrullet, patineret flint og intakte hjortetak0kser med skaftrester og

bevikling, - men det er undtagelsen.

Normalt er nedbrydningen af oldsager forarsaget af to uafhengige

faktorer: mekanisk erosion og kemisk nedbrydning.

MEKANISK EROSION: er en succesiv nedslidning af aflejringerne. Det

overlejrende sand fungerer i hardt vejr som en art sandpapir, der

effektivt sliber sig ned igennem de bl0de torve- og gytjelag. Nar

bundforholdene er gunstige for den mekaniske erosion, kan kulturlag

pa 1.5-2.0 meters tykkelse eroderes bort pa ca. 5-20 ar.
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Vi kender idag adskillige eksempler pa mekanisk erosion af

bopladser igangsat efter f.eks. tangpest, hvor tang- Og alegras-

vegetationen med sit bundfixerende rodnet er borte.

Det er arsager til, at man pa stenalderbopladser, som oprinde-

ligt er dateret til sen erteb0llekultur, idag kan komme ud for kun

at traffe pa materiale fra aldre erteb0lle. De yngre lag er idag

gnavet bort af erosion.

Pa denne type lokaliteter finder man vandrullet flint i de

0vre lag, mens velbevarede oldsager af organisk materiale kan

forekomme i dybere niveau.

KEMISK NEDBRYDNING: bestar oftest af iltning og/eller forsvovling af

kulturlagene. Iltning af indkapslede bopladslag opstar nemt som

f0lge af indgreb i havbunden eller f.eks blot ved flerarig ned-

bankning og optagning af bundgarnspale.

Herved udsattes de mindre resistente oldsager og anlegsspor

for havvandets iltning, hvorefter kulturlag og genstande af or

ganisk materiale hastigt nedbrydes. Denne proces er ofte selvfor-

starkende og kan kun bremses ved en effektiv tildekning af kul

turlagene.

Iltning og paf0lgende nedbrydning af bopladserne skaber nemt

gunstige vilkar for efterf0lgende mekanisk erosion.

Pa en landfast boplads kan bevaringsforholdene veksle meget afhangigt af

bl.a. jordbundens beskaffenhed, dens sammensatning og kalkindhold samt

hvor dybt - og dermed ogsa hvor vadt - udsmidslagene er aflejret. Pa

bopladser i havbunden er genstandsmaterialet pa den enkelte lokalitet

langt mere ensartet bevaret. Det overlejrende vandtryk bevirker, at alle

kulturlag i l0bet af kort tid har samme lave temperatur og et ensartet

matningspunkt af vand, salinitet og ph-verdi.

Det betyder i praksis, at blot der er opfisket enkelte gode tre

genstande fra lokaliteten, vil bevaringsforholdene for denne materiale-

type vere gode for langt st0rstedelen af bopladsen. Det er ofte muligt

at fastlagge en minimumsgrad af kvalitet for genstandsmateriale og anlag

pa pladsen.

Omvendt kan det vere vanskeligt at fastlagge en maximumgrad af

kvalitet for materialet. Vandrullende redskaber af flint optaget under

fiskeri er saledes ikke n0dvendigvis et udtryk for en udvasket boplads.

De kan evt. blot reprasentere oldsager fra de h0jestliggende kulturlag

udsat for mekanisk erosion.
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De lidt saregne bevaringsforhold pa havbunden muligg0r» at store

dele af materialet groft kan inddeles i forskellige bevaringsgrader, for

bl.a. herigennem at fa et mal for lokalitetens verdi som frednings-

objekt.

Skalaen, som gar fra 1-6, hvor 1 reprasenterer bedste bevarings-

grad, ser saledes ud:

1. FIBRE, BARK m.v. er bevaret. Muligheder for fund af tekstiler, flet-

verk, sammensurrede tregenstande samt alle mere hardf0re materialer.

2. TR£ er bevaret. Indlejrede tregenstande evt med snitspor og ornamen-

tik er bevaret. Alle hardere material etyper kan \zsre tilstede. I meget

sjaldne tilfalde kan bevaringsforhold vere sa specielle, at tra bevares,

mens tak og knogler ikke g0r.

3. KNOGLER, TAK bevares. Nedbrudte fragmenter af st0rre tregenstande kah

forekomme. Dele af materialet kan vere vandrullet f0r det blev

indlejret.

4. FLINT, TR£KUL: Flinten er oftest patineret og let calcificeret.

Trekulstykker og -gnistring samt mere kompakte genstande af tak kan

forekomme.

5. HVID FLINT, STEN: Kun patineret og maske vandrullet flint samt sten

er tilbage.

6. OMLEJRET FLINT: Lokaliteten er idag helt udvasket, og kun calcifi-

cerede l0sfund af flint kan opsamles pa havbunden og i de 0vre sandlag.

Fra 367 lokaliteter foreligger der oplysninger om, hvilke materiale-

typer, der er fundet pa de enkelte pladser. Ud fra disse oplysninger er

anslaet en minimums-bevarinsgrad. Fordelingen, der er vist i figur 5

fortaller, at materialet er i endog sardeles god bevaringstilstand -

langt bedre end de tilsvarende fund fra landjorden.

Den tilsyneladende udmarkede kvalitet skal dog tages med noget

forbehold idet diagrammet kun bygger pa 367 fund - specielt fordi disse

fund formentlig reprasenterer netop det materiale, det har varet umagen

vard at beskrive.

Af de enkelte sagsakter fremgar, at man for lokaliteter med darlige

bevaringsforhold, ofte undlader at beskrive hvilke materialetyper, der

er optaget.
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BEVARINGSGRAD FOR 367 FUND
5. Flint oxyderet, evt, owlejret

,4. Traekul takrester flint

2. Trse

1. Bast & bark

3. Knogfler, tak.

FIGUR 5. Bevaringstilstand for 367 unders0iske lokaliteter.

LOKALISERINGSMODELLER

Sidel0bende med den almindelige registrering g0res der som tidligere

nevnt fors0g pa at indkredse de omrader og dybdekoter, hvor forskellige

stenalderkulturers bopladser kan forekomme. Der arbejdes i 0jeblikket

efter to modeller:

1. Topografiske modeller: - hvor stenalderbopladsernes beliggenhed S0ges

pavist udfra topografiske indikatorer og 0kologiske nicher.

2. Kystliniemodeller: - hvor forl0bet af og dybden for de forskellige

perioders kystlinier i forhistorien S0ges indkredset. Denne model skal

f0rst og fremmest benyttes til afgransning af de arkaologiske interesse-

omrader samt til indkredsning af de senmesolitiske kystbopladsers be

liggenhed.

VI. GEOLOGISKE, KVARTCRZ0OL0GISKE OG ANTROPOLOGISKE INTERESSER

Foruden de arkaologiske interesser ligger der i materialet en rakke

oplysninger af betydning for en rakke beslagtede fagomrader.
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GEOLOGISKE INTERESSER:

Pa Danmarks Geologiske Unders0gelser arbejder man i disse ar bl.a. med

kortlegning af de postglaciale kystliniers forl0b over og under DNN. I

disse unders0gelser kan allerede nu indga flere af resultaterne fra de

arkaologiske unders0gelser indga. UTM-positioner og dybdemal (X-Y-Z

verdi) sammenholdt med kulstof-14 dateringer af balsteder og grave har i

denne sammenhang betydning for belysningen af de kvartargeologiske

krefter, som siden sidste istid har formet landet.

Foruden de egentlige oversv0mmede bosattelser er ogsa de mange fund

af submarine moser og rester af faststaende skov af interesse for dette

arbejde.

Sidst er disse oplysninger af interesse for den rastofkortlegning

af havbunden der pagar i disse ar - ikke kun for at undga interessekon

flikter, men i ligesa h0j grad fordi det ved flere lejligheder er

pavist, at de indlejrede kystbopladser fra Kongemose- og Erteb0llekultur

ligger langs og pa de gamle, nu unders0iske kystskrenter, som man i

rastofsammenheng S0ger at indkredse.

Z00L0GISKE/ANTR0P0L0GISKE INTERESSER:

De zoologiske og antropologiske interesser retter sig i f0rste rekke mod

knoglefundene.

Igen er det de fornemme bevaringsforhold, der er bestemmende for

materialets verdi. Det gelder savel faunahistoriske som osteologiske

interesser (fund af nye dyrearter; st0rrelse og udbredelse blandt kendte

arter; sygdomme m.m. iblandt den forhistoriske befolkning m.m.).

Pa bopladser Tybrind Vig fandtes saledes i 1979 en jordfestegrav

med to skeletter fra aldre erteb0llekultur. De gravlagte var en ca.

14-16 arig kvinde samt et spadbarn pa ca. 0-3 maneder (Andersen 1984 p.

16).

Senere unders0gelser har vist, at barnet led af en alvorlig knogle-

sygdom, man fra medicinsk side f0rst dukkede op med i begyndelsen af

dette arhundrede (Trolle og Mel sen).

VII. KONKLUSION:

Tilsammen tegner disse fund og unders0gelser et billede af de unders0is-

ke lokaliteter, hvoraf nogle af de vesentligste erfaringer er:
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- at havet dakker over en rakke bopladstyper, som kun sjeldent kendes

fra t0rt land - heriblandt de tidligmesolitiske og de velbSvarede,

syddanske kystbopladser fra kongemose- og erteb0lletid.

- at unders0iske bopladser kun kendes ganske fa steder i verden - og i

udlandet oftest kun pavist i meget fa tilfelde.

- at indlejring af oldsager i havbunden sikrer, at de vigtige oldsager
og anleg af organisk materiale ofte kan y&re sardeles godt bevarede.
Specielt bevaringsforholdene for materialer som tre, bast, tekstiler,
fiskeknogler og f.eks madskorper pa lerkar ma i denne sammenheng frem-

heves (Andersen 1985).

- at de mange velbevarede kystbopladsers beliggenhed pa forskellige

dybder kan give et langt bedre indblik i, hvor kystlinien har gaet i de
forskellige perioder af forhistorien og dermed danne grundlag for at

opstille modeller til lokalisering af stenalderbopladser pa S0territo-

riet.

- at stenalderbopladser kendes pa st0rre dybder og lengere fra land end

det hidtil har kunnet pavises.

- at interessekonflikter med rastofindustrier, anlegsmyndigheder o.a.

kun kan mindskes gennem en grundig pavisning af de kulturhistoriske

interessers omfang samt en kortlegning af fortidsmindernes n0jagtige

beliggenhed pa havbunden.

Samtidig har de sidste 10 ars unders0gelser og metodeudvikling

indenfor den danske marine arkeologi vist, at det potentiale af viden,

disse lokaliteter rummer, ikke lengere udg0r en passiv reserve af arkeo

logi sk materiale. Det er idag bade teknisk muligt og 0konomisk overkom-

meligt at inddrage denne rige fundgruppe i den arkaologiske forskning.

Der er derfor ingen tvivl om, at de unders0iske bopladser vil

udg0re en n0dvendig og serdeles verdifuld andel af de kommende ars

stenalderunders0gelser herhjemme.
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APPENDIX I

Naturfredningslovens paragraf 49.

Fortidsminder pa havbunden i territorialfarvandet samt pa kontinen-

talsoklen, dog ikke ud over 24 S0mil fra de bassislinjer, hvorfra

bredden af det ydre territorialfarvand males, sasom stengrave, bo

pladser, ruiner, sejlsparringer, forsvarsanleg, havne- og broanleg ma

ikke beskadiges, endres eller fjernes uden fredningsstyrelsens tilladel-

se.

Stk. 2. Vrag beliggende i det i stk. 1 navnte omrade samt i vandl0b

og S0er af skibe, der ma antages at vere gaet tabt for til enhver tid

mere end 100 ar siden, samt skibsladninger og dele fra sadanne skibsvrag

ma ikke beskadiges, endres eller fjernes uden fredningsstyrelsens

tilladelse.

Stk. 3. Fredningsstyrelsen registrerer de i stk. 1 navnte

fortidsminder og de i stk. 2 navnte vrag m.v. Fund af sadanne

fortidsminder og vrag m.v. skal straks anmeldes til fredningsstyrelsen.

Stk. 4. Milj0ministeren kan fastsatte narmere regler til beskyttel-

se af de i stk. 1 omhandlede fortidsminder og de i stk. 2 navnte vrag og

genstande, herunder forbud mod endring af bundforholdene, optagning af

grus eller sand, dumpning eller opfyldning, opankring eller foranstalt-

ninger, der kan medf0re beskadigelse af fortidsminderne inden for et

omrade pa indtil 100 m fra fortidsmindet. Sadanne regler kan udstedes

for hele det i stk. 1 omhandlede omrade, for dele heraf eller for

enkelte fortidsminder.
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APPENDIX II

Submarine arkeologiske fund med sikker positionsangivelse, i

Danmark. 1:2.000.000.
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DISKUSSION

Det blev fremhavet, at det var betydningsfuldt, at fa fastlagt

kystlinien til forskellig tid, bl.a. af hensyn til fremtidige arkaolo

giske unders0gelser.

Der blev spurgt om gytje-aflejringerne kunne anvendes til absolutte

dateringer, som eksempelvis dendrokronologi. Dette er ikke tilfaldet.

Der er store lokale forskelle i de enkelte kulturlags tykkelse. I 0vrigt

er der ogsa ofte store dateringsmessige problemer af stenalderl0sfund.

Der blev rejst sp0rgsmal om fredningsstyrelsens forhold til sports

dykkere.

Per Smed Philipsen fremf0rte, at sportsdykkere har veret behjelpe-

lige ved flere konkrete udgravningsopvager, hvor de har faet sti11 et

udstyr til radighed af Fredningsstyrelsen. Endvidere er de skribsvrag

der er tilgangelige for sportsdykkere ofte nye vrag, der ikke har Fred

ningsstyrelsens interesse. Den del af de unders0iske arkaologiske levn

Fredningsstyrelsen beskaftiger sig med, ligger oftest under havbunden,

og er utilgangelig for sportsdykkere med almindeligt udstyr.

Det problem, ralgravernes sandpumpning kan medf0re for bevaringen

af unders0iske levn, blev ber0rt. Der blev spurgt om problemet var

mindst i Kattegat, p.g.a. den megen mosedynd der. I mosedynd findes ofte

bevaret mange arkaologiske levn, grundet de gode bevaringsforhold, og

ralgraverne flytter, nar de st0der pa mosedynd, der vanskeligg0r deres

arbejde. Det blev bekraftet, at problemet er mindst i Kattegat og andre

omrader, hvor der er megen mosedynd.
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PROJEKT MIDDELALDERBYEN OG FYSISK PLANUEGNING

af Ingrid Nielsen

Indlagget blev fremlagt med fire hovedpunkter. Indledningsvis var der en

oversigt over lovgivningshistorien, dels af hensyn til de svenske

deltagere i rmadet, dels som baggrund for forstaelse af de problemer, vi

idag har at kampe med i byarkaologien. Derefter var der en redeg0relse

for projekt Middelalderbyens opstaen og virke; den er her gengivet

ganske kort, da der ofte er skrevet om netop dette andre steder. Som et

eksempel pa, hvad vi har opnaet i projektet, fortalte jeg om den fysiske

planlagning i det middelalderlige Ribe, en del af indlagget, som jeg

helt vil springe over her. Endelig fremlagde jeg en vurdering af,

hvordan projektets resultater og arbejdsmetode kan anvendes inden fdr

den nugaldende lovgivnings rammer. Den efterf0lgende diskussion drejede

sig iser om, hvordan man kan indrette fremtidens lovgivning for at fa

bedre muligheder for at varetage de arkeologiske interesser i middel

alderlige bykerner.

I sammenligning med den svenske antikvariske lovgivning, som har

sine r0dder i anden halvdel af 1600-arene, er den danske lovgivning

vedr0rende fortidsminder ganske ung. Nok har der i Danmark varet arbej

det for fredning af fortidsminder siden begyndelsen af 1800-arene, hvor

Commissionen for Oldsagernes Opbevaring blev nedsat. Men bevarings-

arbejdet fik ingen lovmessige rammer f0r i dette arhundrede. I anden

halvdel af 1800-arene kan man meget precist legge ansvaret for dette hos

J.J.A. Worsaae og Sophus Muller, der begge direkte modarbejdede de

forslag, der i tidens 10b blev fremsat om en samlet lovgivning pa
omradet. Nationalmuseet sa saledes med stor bekymring pa f.eks., at der

i Naturfredningsloven af 1917 blev indf0jet en bestemmelse om, at man

fredede af historiske hensyn, noget der i'0vrigt fortrinsvis kom til

anvendelse i S0nderjylland efter genforeningen. F0rst i 1930'erne blev

modstanden brudt, og derfor kom den reviderede Naturfredningslov af 1937
til at indeholde en § 2 om fredning af fortidsminder.

§ 2 i Naturfredningsloven af 1937 bygger pa erstatningsfri fred-
ninger, idet fortidsmindefredningerne blev regnet for almindelig regule-
ring af ejendomsretten. Dette indebar ogsa, at grundejerne kunne bruge
deres ejendom som hidtil, idet fredningens indhold var (og er), at den
eksisterende til stand ikke matte endres. De jordfaste fortidsminder, der
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pa denne made kunne fredes, skulle vere synlige i terrener. For
middelalderarkaologien var interessen koncentreret om ruiner og for-
svarsanlag.

For 1937 var der ved frivillige aftaler blevet fredlyst knap 8000
fortidsminder. Efter at loven var tradt i kraft, blev landets bestand af
fortidsminder gennemgaet, og de, der faldt ind under lovens definition,
blev tinglyst som fredede, hvis de ikke var det allerede. Natio-
nalmuseets 1. afdeling foretog over en periode pa 20 ar en berejsning af
hele landet, og efter den var resultatet, at der i 1957 var tinglyst ca.
25.000 fredede fortidsminder, hvoraf langt de fleste er gravh0je fra
oldtiden. De middelalderlige fortidsmindeinteresser var kun svagt
reprasenteret i dette opl0b.

I 1969 blev Naturfredningsloven atter revideret, og alle bestemmel
ser om jordfaste fortidsminder blev samlet i lovens kapitel VII. Fred
ningsbestemmelserne kom ind i § 48, hvor antallet af typer af fortids
minder, der kunne fredes, blev udvidet, samtidig med at der skelnedes
mellem fortidsminder, der var automatisk fredet, blot de var synlige i
terranet, og fortidsminder, der var (og er) fredet, hvis der var
foretaget tinglysning. En kombination af disse elementer har betydning i
k0bstaderne, idet man efter § 48 kan frede jorddakkede ruiner, hvis
fredningsmyndighederne foretager tinglysning af deres tiIstedevarelse pa
en grund.

Som noget helt nyt kom der i Naturfredningsloven af 1969 ogsa
bestemmelser om nogle typer af fortidsminder, der ikke kunne fredes
efter §48, fordi de ikke var synlige iterranet. If0lge §49 skulle der
nu gives mulighed for arkaologisk unders0gelse af "grave, gravpladser,
bopladser, ruiner" eller andre jordfaste fortidsminder, der blev fundet
og truet med 0delaggelse i forbindelse med jordarbejder. Hermed blev
informationerne i disse fortidsminder sikret. Bestemmelsen, som var
skabt med skelen til den svenske fortidsmindelovgivning, blev ved en
lovrevision i 1984 overflyttet til Museumsloven, hvor der i§ 26 ikke er
sket nogen udvidelse af opregningen af fortidsmindetyper, der falder ind
under loven. Der er med baggrund i denne n0dudgravningsparagraf
foretaget en del underS0gelser ik0bstader, men det er stadig usikkert,
om man uden videre kan havde, at kulturlag i k0bstader falder ind under
lovens rammer.

Det ma vere vigtigt for den internordiske diskussion at forsta, at
mens den svenske lovgivningstradition, der g0r, at det idag er u-
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tankeligt at informationerne i kulturlevn gar tabt ved jordarbejder, er

over 300 ar gammel, sa har den danske n0dudgravningsparagraf kun 16 ar

bag sig. Yderligere ma man huske pa, at det ikke utvetydigt fremgar af

lovteksten, at reglerne skal finde anvendelse i forbindelse med

k0bstaders middelalderlige kulturlag.

Det var en dr0ftelse af problemerne omkring bevaring og udgravning

af fortidsminder og kulturlag i k0bstader i efteraret 1974, der blev

kimen til projekt Middelalderbyen. En gruppe eldre studerende ved

larestoien for middelalderarkaologi pa Moesgard fandt med udgangspunkt i
disse dr0ftelser, at det matte kunne bringe sagen videre at gennemf0re
en unders0gelse af en enkelt k0bstad ud fra det tilgangelige kilde-

materiale i form af arkaologiske og geologiske data samt skriftlige
kilder fra middelalderen. Som unders0gelsesobjekt valgtes Horsens, ikke
mindst fordi byen var overskuelig med hensyn til savel kilder som
afstand fra Arhus.

Gruppens resultater fra arbejdet blev fremlagt for en lidt bredere

kreds et ars tid senere og kom til at indga i planlegningen af et pro
jekt under Statens humanistiske Forskningsrad. I overvejelserne forud

for projektets start indgik ogsa kendskabet til beslegtede unders0gelser
i andre lande.

Projekt Middelalderbyen under Statens humanistiske Forskningsrad
blev ivarksat i 1977. Der blev lagt op til en videnskabelig unders0gelse
af oprindelse og topografisk udvikling i 10 udvalgte byer, delt i tre
faser. I f0rste fase blev kildematerialet indsamlet og forel0bigt
bearbejdet. De rapporter, der kom ud af dette, dannede opleg til anden
fase, hvor der blev gennemf0rt en rekke arkeologiske unders0gelser pa
steder, hvor man mente at kunne fa svar pa vasentlige sp0rgsmal
vedr0rende byernes opstaen og middelalderlige byplanudvikling. Den
tredje fase er den endelige bearbejdning af stoffet, savel de i f0rste
fase indsamlede kilder som de i anden fase udf0rte udgravninger.

Fremgangsmaden viste sig meget frugtbar. De arkaologiske under-
S0gelser, der i stort tal blev gennemf0rt i projektets regie eller under
dets auspicier, var alle forholdsvis sma udgravninger, men det grundige
forarbejde og de konkrete sp0rgsmal, der kunne stilles til hvert enkelt
hul, har utvivlsomt givet et langt st0rre udbytte end man ellers ville
have faet. Yderligere har projektets arbejde haft afsmittende virkning.
Man kan saledes se, at der gennem de senere ar har varet en kraftig
stigning iantallet af arkaologiske udgravninger ibyer, og ikke alene i

- 45 -



de byer, der var med i projektet. Nogle steder er der ogsa igangsat

registrering af kilder til byernes topografi efter de retningslinjer,

som projektet har udstukket.

Man kan herefter se pa resultaterne i forhold til de galdende love

om fortidsminder.

Gennem projektets arbejde i de 10 byer har man faet skarpet vurde-

ringen af de data, der kan bruges som indikatorer for f.eks. beliggenhe-

den af jordfaste fortidsminder efter definitionen i Naturfredningsloven,

og dette udnyttes af Fredningsstyrelsen i en landsdakkende gennemgang af

Danmarks byer med henblik pa at gennemf0re fredninger efter § 48 af

middelalderlige anlag. Det er isar de gejstlige institutioner og byernes

forsvarsvarker der pa denne made kan sikres.

Projekt Middelalderbyens registreringer og udvalgskriterier for

data kan dog ikke uden videre anvendes i fredningsarbejdet, dertil er

det i for h0j grad rettet imod beskrive! sen af en fortidig til stand,

mens man ikke har varet helt sa n0jeregnende med at registrere oplys

ninger om den nuvarende bevaringstilstand. Dette skyldes dog ogsa i

nogen grad, at sadanne oplysninger ikke altid fremgar af fundbeskrivel-

serne eller -beretningerne, idet f.eks. udgravningsberetninger jo

n0dvendigvis skal indeholde en dokumentation af det fundne, mens det

ikke altid har varet kutyme, at man ogsa gjorde rede for, hvordan det

udgravede objekt blev efterladt, og om der var planer for, hvad der

videre skulle ske i omradet.

Projekt Middelalderbyens arbejde har ogsa bidraget til at udbygge

kendskabet til den informationsrigdom, der ligger gemt i kulturlagene i

byerne. Det var isar dette, der blev emnet for den efterf0lgende

diskussion, idet Erland Porsmose rejste det sp0rgsmal, om det vil vere

muligt at sikre disse informationer bedre, f.eks. ved i en forestaende

lovrevision at lade middelalderlige kulturlag i byer indga i opregningen

af typer af fortidsminder i Museumslovens § 26, hvor der skal gives

mulighed for n0dudgravninger.

Diskussionen efter foredrag former sig ofte som en dialog mellem

foredragsholder og sp0rger. Under andre omstendigheder havde sikkert

flere fremf0rt deres synspunkter. Men jeg vil benytte lejligheden til at

g0re rede for, hvordan jeg opfatter mulighederne for at sikre infor-

mationerne i kulturlag i byer. Denne opfattelse er formet gennem fem ar

som medarbejder ved projekt Middelalderbyen og nogle ar som konsulent

for Fredningsstyrelsen med opgave at registrere, hvad der i de danske
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k0bstader er af § 48-fortidsminder.

Skal middelalderlige kulturlag i byer indf0jes i eksemplifikfitionen

i Museumslovens § 26, far det en rakke konsekvenser af administrativ og

0konomisk art.

Det giver sig selv, at alle ans0gninger om tilladelse til at grave

i kulturlagene skal behandles og vurderes.

I de middelalderlige bykerner vil man altid st0de pa kulturlag i

forbindelse med nye nedgravninger. Derved adskiller kulturlagene sig fra

de typer af fortidsminder, der nu findes i § 26, og som er

karakteriseret ved, at man i princippet ikke pa forhand har kendskab til

deres tiIstedevarelse.

Hvis kulturlagene bliver optaget som § 26-fortidsminder vil det

betyde, at man fremover nasten ikke kan satte spaden i jorden i byker-

nerne, uden at der skal gives mulighed for, at der bliver foretaget en

arkaologisk unders0gelse. Man ma derfor forvente, at der ret hurtigt

efter en sadan lovandring kommer et bruger-/bygherrekrav om at fa omra-

derne definderet, eller med andre ord, at der fra administrationens side

skal udarbejdes oversigter over kulturlagenes udstrakning i alle danske
k0bstader.

Vurderingen af, hvor der skal foretages arkaologiske unders0gelser,

har naturligvis en videnskabelig side, men denne er bundet af de

0konomiske muligheder. I modsatning til i Sverige og i Norge, hvor alle

arkaologiske n0dudgravninger betales af bygherren, er n0dudgravninger i
Danmark altid betalt af det offentlige, nemlig af offentlige bygherrer
eller af den konto, som f0lger Museumslovens § 26.

Byudgravninger er dyre, og med mindre § 26-midlerne for0ges be-

tragteligt, kan man risikere at komme i den situation, at man ma afsta

fra at foretage en arkaologisk unders0gelse i middelalderlige kulturlag
i byer af 0konomiske arsager. Men afstar man fra at foretage en under-
S0gelse, kan man ikke med § 26 i handen forhindre, at de truede kultur

lag fjernes uden unders0gelse. Sker noget sadant alt for mange gange,
vil det underminere bestemmelsen, for afstaelse fra udgravning af 0kono-
miske arsager er en demonstration af statens manglende evne til at
overholde loven. Og hvordan skal man sa med rimelighed krave, at andre
holder deres del af forpligtelserne?

Jeg vil derfor mene, at en indf0jelse af k0bstadernes kulturlag i
eksemplifikationen i§ 26 kun b0r ske, hvis der forlods er sikret midler
til, at loven kan overholdes i den nye udformning, savel 0konomisk som
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med hensyn til at yde administrate service.

Den meget unge lovgivning om n0dudgravninger er faldet godt til i

samfundet. I den tid, loven har virket, er der ogsa sket en voldsom

stigning i interessen for k0bstadernes historie, ikke alene i fagcirk-

ler, men ogsa i bredere kredse. Disse ting tilsammen giver tro pa, at

tiden er moden til en bedre sikring af informationerne i byernes

kulturlag. Men det ma ske pa en made, som administrationsapparatet og

0konomien kan leve op til, og maske skal man tanke pa, om der i stedet

for blot en tilf0jelse til § 26's eksemplifikation kan skabes en anden

konstruktion i Museumsloven, der bredere giver mulighed for profylaktis-

ke udgravninger.
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DISKUSSION

Diskussionen efter Ingrid Nielsens indlag, drejede sig hovedsageligt om

de problemer der er forbundet med bevaring af kulturhistoriske levn i
byerne.

Fra dansk side, blev det fremhevet, at det nuvarende lovgrundlag,

museumslovens § 26, vedr0rende n0dudgravninger, ikke virker efter sin

hensigt; at sikre arkaologiske unders0gelser i truede omrader. Der er

idag for fa 0konomiske midler til at gennemf0re pakravende unders0gelser
til sikring af den arkaologiske informationsmengde. Endvidere blev

naturfredningslovens § 48 anset for et tidskrevende instrument i

fredningssager i byerne i forhold til f.eks. den generelle svenske
fredningslovgivning for de middelalderlige bygrunde i Sverige. Det er en

ressourcekrevende juridisk-administrativ praksis, at Fredningsstyrelsen,

i tilfelde af fredning, skal begere tinglysning af hver enkelt grund. I
Sverige er mulighederne for bevaring ligeledes st0rre. Ved nye

anlegsarbejder indenfor de middelalderlige bykerner, er der meldepligt
inden f0rste spadestik. Der skal gives mulighed for arkeologiske
unders0gelser af omradet. Disse skal betales af lodsejeren, og anlags-
arbejderne kan ikke ivarksettes, f0r udgravningerne er foretaget.
Desuden skal der pa grunden levnes 50 m2 sammenhangende areal til senere
underS0gelser.

Der var bred enighed om, at det var 0nskeligt i Danmark at have de

svenske muligheder for unders0gelse og bevaring af kulturhistoriske levn
i de middelalderlige bykerner.

Endelig blev det fremf0rt fra svensk side, at man var begyndt at
udvikle metoder til at bygge ovenpa tidligere kulturlag, uden at ber0re
disse. Dette udviklingsarbejde er lige begyndt.
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KULTURLANDSKAPET I DEN FYSISKA PLANERINGEN

Exemplet Gotland.

af Dan Carlsson

Markdatabas for Gotland.

Som ett led i den fysiska riksplaneringen i Sverige (FRP) pagar sedan en

tid tillbaka ett omfattende arbete med regionala och kommunala kul

turminnesvardsprogram. Direktiven for detta arbete inneb'ar bl a att alia
sidor av samhallets historia skall beaktas i urvalet av vardefulla

kulturmiljber. For vissa kategorier av kulturmiljber, sasom fornlam

ningar, bebyggelse- och industrimilj'qer later detta sig latt gqras genom

inventeringar i fait eller arkiv eller pa annat satt skaffa sig en

bverblick over vad som finns och d'arefter gbra ett urval. F'brhallandet

blir dock et helt annat n'ar det gal der det agrara kulturlandskapet. Det

inneb'ar betydande svarigheter att for ett st'qrre omrade, sasom

exempelvis ett Ian, klargbra vad som ar konkreta spar eller l'amningar av

exempelvis 17- och 1800-talets landskap och i vad man dagens landskap

bverensstammer med det aldre. Urvalet av vardefulla agrara kultur-

landskapsmiljber i tidigare utredningar bygger till mycket stor del pa i

landskapet ingaende byggnaders alder och autentisitet, eller pa rent

subjektiva bedbmningar av landskapsbildsvardet.

Infbr uppr'attandet av ett kulturminnesvardsprogram for Got lands Ian

ansag vi det nodvandigt att ta fram ett battre underlag for urval av

vardefulla kulturlandskapsmiljber an vad som fanns tillgangligt, ett

underlag som mer byggde pa objektiva kriterier an subjektiva bedbm

ningar. I samarbete mellan lansstyrelsen i Gotlands Ian, riksantikva-

rieambetet och kulturgeografiska institutionen i Stockholm genomfbrdes

ett projektarbete med syftet att bygga upp en historisk markdatabas for

Gotland (Lindquist 1979, Widgren 1984). Avsikten med projektet var

tvafaldig. 1. Markdatabasen skulle tj'ana som ett underlag for den

regionala kulturminnesvardens behov, sarskilt med avseende pa urvalet av

vardefulla kulturlandskapsmil jber i samband med uppr'attandet av ett

kulturminnesvardsprogram for l'anet.

2.En andra utgangspunkt vid uppbyggandet av databasen var de rent

vetenskapliga mbjligheter ett sadant material skulle medge, sarskilt
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rbrande analysen av det gotlandska kulturlandskapets utveckling pa saval
lokal som regional niva, sett i ett langt tidsperspektiv.

Kallmaterial och registreringsmetod

Markdatabasen ar sa uppbygd att ny information enkelt skall kunna till-

fbras efterhand, med avsikt att ut'bka materialets anvandbarhet ur forsk-

nings- och planeringssynspunkt. For narvarande finns foljande data
lagrat i markdatabasen.

Geologi. Kartbilden ar en forenklad version av den geologiske kartan for

Gotland, upprattad aren 1922-1940 i skala 1:50.000. Datatypen geologi
innehaller foljande olika marktyper: Hav, sjb, dranerande jordar (mo,

sand, grus), tata jordar (moran, mor'anlera, lera), organiska jordar och
h'al Imark.

1600-talets markanvandning, utgaende fran ett mellan aren 1694 och 1704

uppra'ttat storskaligt kartverk (skala 1:8.000) over samtliga socknar pa
Gotland. De marktyper som ar registrerade ar aker, ang, hagmark,
myrmark, arig mark, bebyggelse, sjb och hav.

1970-talets markanvandning, baserad pa den under aren 1978-80 publice-
rade ekonomiska kartan i skala 1:10.000. Foljande marktyper ar registre
rade: Hav, sjb, bvrig mark, sankmark, aker och bebyggelse.
Fornlamningar, i form av fornakrar, husgrunder, stenstrangar och forn-
borgar. For narvarande pagar inmatning av lbsfunna stenyxor och vikinga-
tids fynd.

Forutom den yttackande markanvandningsinformationen som redovisats

ovan innehaller databasen dessutom ett antal olika uppgifter som regi-
strerats som polygoner, segment eller koordinatsatta punkter. Det galler
kustlinjen, sockengr'anser och kyrkor.

Registreringen av yttackande data har skett genom att den domine-
rande markanvandningen vid de ski Ida tidpunkterna inom varje hektarruta
(100X100m) har asatts rutan. Fornlamningarna har aven de registrerats
enligt hektarrutemetoden. Det inneb'ar i de fiesta fall att en hektarruta
som berors av fornlamningen ar kodad efter fornlamningstyp.
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Nyttjandet av markdatabasen

Genom att samkbra de ingaende variablerna kan man med utgangspunkt i ett

antal st'allda kriterier fa fram omraden med ett v'albevarat kultur-

landskap fran skilda tider. I den praktiska hanteringen av materialet

har detta anv'ands for att fa fram v'albevarade kulturlandskapsmiljber.

Den kartbild som h'arvid framst'allts inneb'ar endast en utvardering av

markanvandningshistorien pa grundval av de i databasen ingaende variab

lerna. Som n'asta steg har en faltinventering av dessa framtagna omraden

utforts och en sammanstallning med byggnadsinventeringar skett, varvid

ett slutligt pedagogiskt urval gjorts, byggande pa kriterier sasom

tillg'anglighet, upplevelsebarhet etc. Detta material utg'oY en av grund-

stenarna i lanets kulturminnesvardsprogram (Carlsson 1982).

Ur vetenskaplig synvinkel har materialet hittills endast nyttjats

for att bversiktligt analysera det gotl'andska kulturlandskapets utveck-
ling. Med avseende pa kontinuitet och fbrandring kan man exempelvis

notera att ca 70% av de pa Gotland talrikt fbrekommande husgrunderna

fran den aldre j'arnaldern ar lokaliserade till in'agomarken (aker och

ang) pa 1600-talet, vilket talar for att nagon mer omfattande omlokali-

sering av bebyggelsen mellan de tva tidsbilderna inte skett.

Databasen i framtiden

Den f'brsta etappen i arbetet med den gotl'andska markdatabasen avslutades

1981. For narvarande pagar koordinats'attning och bearbetning av vissa
andra k'allmaterial fran fbrhistorisk tid, sasom av samtliga vikingatida
fynd och losfunna stenyxor. Tank en ar aven att angel agna data for

planeringen i lanet skall inarbetas i markdatabasen.

Sammantaget utgbr den historiska markdatabasen for Gotland ett i

manga avseende viktigt material for saval planering som for forskning

rbrande det gotlandska landskapet i vid bemarkelse. Dess anv'andbarhet
bkar harmed i takt med att nya k'allmaterial tillfors.

Litteratur

Carlsson, D. 1982. Kulturminnesvardsprogram f'br Gotlands Ian. Remissupp-
laga. Lansstyrelsen i Gotlands Ian, planeringsavdel.

Lindquist, S.-0. 1979. Regional markdatabas. Arkeologi pa Gotland.

Widgren, M. 1984. Historisk markdatabas over Gotland. Lantmateriakter

och datakartografi. Bebyggelseshistorisk tidskrift nr. 7. 1984.
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DISKUSSION

Andre projekter end Gotlandsprojektet har anvendt EDB-registrering af
f.eks. fortidsminder. I Nordjyllands Amtskommune er oprettet en database
til hjalp for den fysiske planlagning. Her er data af kulturhistorisk,
biologisk og geografisk interesse kodet ind pr 25ha. Pa Roskilde
Universitetscenter har man benyttet UTM-kortenes inddeling af landskabet
til at registrere geologiske interesser, og Fredningsstyrelsen har brugt
database til registrering af unders0iske fund og dataudtegning af disse
pa S0kort.

Nogle metodiske aspekter af arealinddelingerne diskuteredes,
Inddelingen i ha. blev Kritiseret for ikke at tilgodese landskabets
former i tilstrakkeligt omfang. Eksempelvis er der forskel pa om en
landskabsform sasom engen optrader som et samlet areal indenfor lha.
eller der er flere sma engdrag.

Udover hensynet til landskabet, blev forholdet til det historiske
kildemateriale ber0rt. Der blev slaet til 1yd for at inddele EDB-
registreringer af kulturhistoriske levn efter samtidens juridisk-
administrative granser, sogn og ejerlav, af hensyn til forskningen.

Der var enighed om at anvendeligheden af databaser, er afhengig af
hvilke, og hvor store, geografisk/juridisk-administrative enheder der
valges ved registreringen. At det tager lengere tid, jo mindre enheder
man valger, er sa kun at beklage.

Sluttelig omtales finansieringen af Gotlandsprojektet. Dette, og
lignende projekter taget lang tid at indk0re og er derfor kostbare. Til
Gotlandsprojektets EDB-registrering er flere instanser tradt til med
bevillinger. Fra centralt hold kommer der penge fra det svenske
forskningstar og Rigsantikvaren, mens prpjektet fra lokalt hold
underst0ttes af Lansantikvariatet.
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YSTADPROJEKTET - BET LANGA PERSPEKTIVET OCH BET KORTARE

af Nils Lewan

Under den gemensamma rubriken "Kulturlandskapet under 6000 ar" har en

krets forskare vid Lunds universitet samlats kring uppgiften att narmare

studera hur manniskan tagit i ansprak och hanterat ett stycke sydsvenskt

landskap - fran det "skaningen blev bonde" och framtill "jordbruks-

politikens landskap". Projektet stbds av Riksbankens Jubileumsfond for
en sexarsperiod, och anslagsmassigt har vi nu hunnit Hal wags.

Praktiskt har amnesomradena kvartargeologi och vaxtekologi, arkeo

logi, historia och kulturgeografi enats om haraderna Ljunits och Herre-

stad kring Ystad som gemensamt forskningsobjekt. Inget omrade ar idea-

liskt, men det gemensamma arbetsomradet ar en viktig forutsattning f'br
mbjligheterna att genomfore uppgiften. Sjalvfallet maste vi manga ganger

blicka bortom Ystadsomradets horisont for att ej frestas till alltf'or

langt gaende slutsatser pa knapphandigt material.

Malsattningen ar kort sammenfattad

att beskriva de forandringar bygd och landskap genomgatt sedan jord-

brukets infbrande inom ett utvalt omrade i Sydsverige och att ge en

fbrdjupad tvarvetenskaplig syn pa fbrandringsprocesserna,

att analysera orsakerna bakom dessa forandringar och darvid speciellt

uppmarksamma samband mellan a ena -sidan forandringar i markutnytt-

jande, vegetation och fauna, primarproduktion och konsumtion och a

den andra utveckling av befolkning, ekonomi, teknologi, samh'al 1s-
struktur etc.,

att satta in undersokningsomradet i vidare sammanhang samt

att bidra till kunskapsbverfbring och utveckling av nya metoder for

tvarvetenskapligt samarbete.

Vasentligt for oss ar saledes det langa tidsperspektivet och det fler-

vetenskapliga angreppssattet men ocksa uppgiften att blicka mot fram-

tiden; vi far inte helt forlora oss i det forflutna, trots att det ar en

central malsatning att sbka en "tvarvetenskaplig utvecklingsmodell".

Harvid stalls mot varandra en hypotes om stegvis utveckling, som mahanda

ar sarskilt interessant for aldre tidsskeden, och betraktelses'attet om

forandringen som standig och kontinuerlig, sa som man kanske hellre ser
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Saken f'br mera narliggande tid.

Arbetet som sadant opererar inom femton delprojekt, som antingen
omfattar hela den langa perioden eller mer avgransade tidsskeden. Lo-
pande kontakter och gemensamma seminarier och arbetsgrupper tj'anar
huvudsyftet att belysa landskapets utveckling. Medverkan av ytterligare
amnen skulle otvivelaktigt vara vardefull och fbrekommer ocksa i

begransad omfattning. Ett an bredare samarbete over amnesgr'anser bromsas
av organisatoriska orsaker; vi ligger redan nara gransen for vad som
ordentligt kan bverblickas.

Publiceringen inom projektet ar redan betydande men bestar av
forklarliga skal hittills av delrapporter, antingen i befintliga serier
eller i projektets egen interna serie arbetsrapporter. Nedan anfbres
dock ett par titlar i anslutning till dels Ystadsprojektet, dels kultur-
landskapets utveckling i allmanhet.

Effer tre ar kan givetvis iakttagelser gbras och slutsatser dras
betraffande projektets utveckling och funktion. Att narmare ga in d'arpa
vore emellertid att ga utanfbr amnet. Mitt inlagg ska ju berbra blott en
liten del av Ystadsprojektets langa period, i fbrsta hand den tid som
studeras inom ramen fbr delprojekten B8, Den agrara expansionen (under
1800-talet), och B 9, Fran produktions- til servicesamhalle (under vart
arhundrade). Skedet fran bbrjan av 1800-talet, alltsa i Skane skiftets
epok, till vara dagar betraktas inom projektet som en tid av standi ga
och kontinuerliga forandringar.

Darmed bbr det ocksa vara fbrstaeligt om jag imina synpunkter pa
projektets anknytning till och betydelse fbr kulturminnesvarden anknyter
till bade 1800- och 1900-tal. Utgangspunkten maste vara vad vi kan ha
skal att bevara eller bevaka av sidana bebyggelse- och landskapsinslag,
vilka annu idag bestar i en eller annan form.

Inom ramen fbr tillganglig tid vi11 jag saledes bversiktligt berbra
ett antal fait, som jag kommit att uppfatta som interessanta fran
bevarande-, forstaelse- och forskningssynpunkt.

Godsens arbetsorganisation och landskapet. Man kunde tycka att godsen
skulle varit tillr'ackligt unders'bkta. Jag ar inte saker pa det, aven om
jag naturligtvis inte kunnat ta del av hela innehallet iBebyggelses-
historisk Tidskrift nr. 9, som har temat De stora jordegendomarna under
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1800- och 1900-talen. Atminstone i min landsanda tycks med Ystadspro

jektet som bakgrund en del atersta att gbra.
Jag tanker da inte framst pa godsens egentliga ekonomi eller cen

tral a bebyggelse utan snarare pa hur godsfbrvaltningen och arbetsorgani-
sation medfbrt speciella former fbr bebyggelsens disponerande utanfbr
karnan och darmed sa att saga fargat av sig pa landskapet. I figur 1, 2

och 3 fbrsbker jag illustrera nagot av detta. Hittills har vi saledes

nagra exempel, men vad kan godsfbrvaltning och arbetsorganisation ha
betytt betraktat i ett vidare rumsligt perspektiv, sasom for ett helt,

godsrikt landskap?

Litteratur: Moller 1983 och in preparation, Germundsson m.f1. in pre

paration.

Godsens narmiljo med park & tradgard. I anslutning hartill ligger det

nara till hands att ta upp ytterligare ett par omraden. Salunda har de

fbregaende arhundradena bevittnat tillkomsten av omfattande bebyg-

gelsesberikande park- och tradgardsanlaggningar i olika stilar. I var

tid kan vi f'blja regressen. Redan en mycket bversiktlig undersbkning i
sydvastra Skane ger en bild av ytterst omfattande fbrenkling, fbr-
minskning och forfall, varpa figur 3 ger exempel. Vi kan givetvis se

sambanden med godsekonomi och jordbruksekonomi, men nog vore det inte

ressant att fa lite battre utrett, hur och varfbr olika atgarder genom-

fbrts.

Litteratur: Martensson 1984.

Egnahemmen i jordbrukslandskapet. Egnahemsrbrelsen fran 1900-talets

begynnelse ar ocksa knuten till godsen, fast'an blott del vis och pa vissa

platser. Aven inom Ystadsomradet finner man grupper av egnahem som

exempel pa denna sena agrara bebyggelsesexpansion under tiden fram till

1930-talet. Rorelsen gav upphov till best'amda byggnadstyper och kanske
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UUNITS OCH HERRESTADS HARADER 1825

LJUNtTS OCH HERRESTADS HARADER 1973

• huvudgard

— grans for godsdoman

—— haradsgrins

€£? vattendrag

• Kuvudgird
grflni f6r godsdomon

—— harodsgrdns
^^3 vottendrog

Fig. 1. Ystadomradets gods'agda mark .1825 och 1973. Fbrst smaningom har
f?dp?S™fcnSe- brTlS- Jd,ag til1h0r de st°rsta komPlexe" Hbgestadsfideikommiss inordost och Krageholm ovan mitten. Krageholm avyttrade pa
1930-talet hela Sovestads by (oster om nuvarande godsomradet) fbr att
ekonomisera modernisering av godsdriften.
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KRAGEHOLMS GODS 1914

3 km

• Arrendegard

lac£\ Skog

Fig. 2. Krageholms indelning i brukningsenheter omkring 1914 avspeglar
varierande filosofier betraffande lampliga dirftsformer. Hu-
vuddelen av Sovestads by utgbres av arrendegardar om c:a 45
hektar resp. arrendetorp pm c:a lOO^hektar. Sadana smabruk
fbrekommer ocksa i Aresjb? medan storre gardar finns aven
l'angst i sbder, i Bj'aresjb. Huvudgarden omfattar drygt 1200
hektar,..varav.,400 aker. Karlstorp om 180 hektar betecknas utgard
och ar aldre an 1800-tal.
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Fig. 3. Krageholm nordvast om Ystad har medeltida ursprung, ar sedan
1704.. i slakten Pipers besittning och omfattar efter en stor
forsaljning av arrendegardar totalt cirka 2300 hektar. Den
aldsta tradgardsanlaggningen tillkom redan pa 1600-talet (A i
figur 3.), Den stora parken norr om slottet anlades av Christina
Piper i borjan av 1700-talet (B), och annu fbrvaras pa Krageholm
planen for denna anlaggning. Under foljande arhundrade utvidga-
des parken fram till sjbn (C), och ytterligare en park anlades
pa holmen framfor, slottet (D). Omrade E har varit tradgards-
masteri, medan F vasentligen betats.

Retratten borjade redan pa 1930-talet, sannolikt i samband med
att en ny_generation tog vid. Da lamnades parkomradena A och C
at sig sjalva. Efter 1950 for'andrades den centrala anlaggningen
»17 ?Vlot!:e* genT att gam1a och illa atgangna alleer togsned. Endast tva av dessa ersattes med nya trad, medan storre
delen av ytan lades ut till grasmatta kompletterad med
^ct?ia"^Aven jPa and.ra s;i-dan slottet t09s ganga^a bort, ochkokstradgarden reducerades. Angsmarken Fhar planterats med pi1
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aven sociala monster, men den fargade ocksa landskapet. Man staller sig

garna fragan, vad man i ett vidare geografiskt perspektiv fortfarande
kan se d'arav, mot bakgrund av exemplet i figur 4. Egnahemsrbrelsens
historia och geografi ar 'annu knappast tillrackligt studerad.

Litteratur: Germundsson m.fl. in preparation.

Byar och bymiljoer. Vid si dan av dessa mer eller mindre godsanknutna

synpunkter ville jag garna ta upp ett par av del vis annorlunda slag.
Gods eller ej, sa karakteriserades slattbygderna i Skane sa gott som

helt av bybebyggelse fram till skiftet. Inte bara skiftet utan ocksa

tiden darefter har skapet om miljberna i och kring vara garni a byar.

Ocksa har kanner vi val till ett antal exempel, men har vi egentligen

nagon aning om deras representativitet?

I kulturminnesvardsprogram utpekas by efter by som bevaransvard,

men det sker i allm'anhet utan specie!! motivering. Och hur skulle man

kunna astadkomma en sadan, da mera samlade undersbkningar saknas? Det

beh'bvs ett regionalt studium f'br att pa nagot satt kunna faststalla det
relativa bevarandevardet hos olika miljber av detta slag. Man maste

naturligvis ocksa studera vilka bevarandefbrutsattningar som foreligger
i ski Ida fall, och by och bebyggelse maste betraktas i anknytning till

omgivande jordbrukslandskap.

Den kundskapen har vi inte idag; hur kan vi da motivera bevarande?

Litteratur: Lewan-Moller 1985.

By och landskap som ekologiskt system. Annu en aspekt tycker jag Ystad-

projektet har aktualiserat, namligen behovet av att mera direkt inrikta

sig ocksa pa sj'alva landskapet. I annat sammenhang har jag betecknat

dagens slattbygd som ett jordbrukspolitikens landskap, betonande statens

styrande hand i landskapets fbrandring. Och man kan ocksa mera

systematiskt sbka efter rester i dagens landskap av aldre sammenhang,

och da menar jag fr'amst tiden strax fore skiftena och perioden n'armest

darefter.
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eariatiem

Fig. 4. Egnahemmen iSkarby socken nordvast om Ystad. Plattgardarna
Enkslund (1836) och Gussnavagarden (1880-talet) hade tidigare
ersatt byarna. Aren 1909-10 tillkom 5 egnahem, 1924-27 ytter
ligare ett stort antal. I manga fall bildades de nya enheterna
av flera. letter. Den yttre bebyggelsebilden ar sedan dess n'aVa
nog oforandrad, men antalet jordbruk ar langt mindre.
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Flera arbeten av f'arskt datum ger exempel pa betydelsen av kunskap,

och jag vi 11 garna n'amna ett par. Dels har Margareta Ihse studerat

landskapets forenkling och betydelsen d'arav for flora och f'altvilt
(Ihse-Nordberg 1984). Dels maste jag peka pa det skanska kulturland

skapet, ett arbete d'ar Urban Emanuelsson statt for huvuddelen av insa-

tsen (Emanuelsson m.fl. 1985).

Aterigen ar det alltsa fraga om exempel, men nu - kanske sarskilt

under de allra senaste decennierna - sker sa mycket sa snabbt, att det

ar hog tid att fraga hur mycket som i det bppna akerlandskapet aterstar

av aldre hagnader och gr'anser, sasom jordvallar och kanske aven

stenmurar, av vanga-, by- och t.o.m. sockengr'anser. Atskilligt av det vi

har ocksa pa helt f'arska kartor saknas helt i den fysiska verkligheten.

I n'asta steg fbrsvinner fbreteelserna kanske ocksa fran kartorna...

Man kan alltsa tycka att det aven har finns sp'annande fragor och

saker att studera. Kanske ar det svart att undertrycka en suck, da man

finner att rationaliseringsorganet lantbruksnamnden ar den myndighet som

nu ocksa fatt ansvar att bevaka att jordbrukare och jordagare ej utan

vidare undanrbjer odlingshinder av typen jordvall, stenmur och m'argel-

grav eller liknande kulturspar.

Det ar minsann ingen brist pa objekt att studera, fblja och bevaka.
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DISKUSSION

Diskussionen tog udgangspunkt i Ystadprojektets fallesteoretiske

arbejdsmodel hentet fra naturvidenskaberne med at se udviklingen i trin.

Der sattes sp0rgsmalstegn ved at betragte udviklingsforl0bet i spring

frem for kontinuerligt, da detaljerede empiriske unders0gelser viser, at

et udviklingsforl0b snarere foregar som et fremadskridende fori0b med en

innovationsfase, en starkt stigende vakst/fald og en afmatning (S-kur-

ve). Nils Lewan svarede, at unders0gelserne i projektet viste, at der

fremkom forklaringer, der mere fokuserede pa et evolutionary sammen

hangende udviklingsforl0b, men fremhavede sammen med andre indlag, at

det er en god og frugtbar analysemodel at se udviklingen i trin, da det

retter blikket mod bestemte arsager og samtidig afsiarer graden af

stabilitet i en struktur. En evolutionar betragtningsmade har tendens

til at se pa afvigelser fra det normale, mens trinvise udviklingsmodel-

ler fokuserer pa udviklingen i hele strukturen. Fra arkaologisk side

fremf0rtes, at det kan vsre en fordel med trinvise analysemodel!er,

f.eks. i form af pollenanalyser og unders0gelser af bopladskontinuitet.

Det navntes, at gytjeaflejringer pa havbunden kan afsl0re relativ

kronologi og dermed brud i bosattelsen, samt at arkaologiske unders0gel-

ser af eksisterende landsbyer viser et st0rre skifte i deres piacering

omkring ar 1000.

Fra anden side fremholdtes, at udviklingen er kompleks, at der er

mange tilfalde, hvor udviklingen foregar i det sma i forskellige

retninger, men som ved organiserede indgreb medf0rer andringer pa det

store plan. Forhold som en trinvis unders0gelse ikke vil fange.

Der var stort set enighed om, at det snarere var et bade-og end et

enten-eller i sp0rgsmalet om trinvis/evolutionar udvikling.

Der blev ogsa fokuseret pa den forskel i lovgivningen i jordpoli-

tik, der eksisterer mellem Danmark og Sverige i det 19. og 20. arhund

rede. I Sverige har man oplevet frivillige frasalg af godsjorder i

begyndelsen af 20. arhundrede til "egna hem", hvor det i Danmark f0rst

skete ved statsligt indgreb i 1919 (statshusmandsloven). Samtidig fik

man ingen tvangsafl0sning af len og fideikommisser som i Danmark i 1919.

I Sverige eksisterer faktisk stadig fideikommisser med bundne kapitaler,

der driver store godser.
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MARGINALE LANDBRUGSAREALER GENNEM HUNDREDE AR - OG I DAG

af Kr. Marius Jensen

De marginale landbrugsarealer er kommet i fokus gennem det sidste ar pa
grund af en tiltagende overskudsproduktion af f0devarer i Vesteuropa. En

f0rste indskrankning af den hjemlige landbrugsproduktion blev ivarksat

med kvotaordningen for malk i 1984, og flere begransninger ma im0deses;

der er saledes diskussion om en medansvarsafgift for kornavl, og den kan
ikke undga at fa konsekvenser for planteproduktionen og dermed for
landbrugets arealanvendelse. Den store interesse for de eventuelt

nedlagte dyrkningsomrader er dog isar opstaet i fredningsorganisationer
og -styrelser og senest kommet til udtryk i et oplag til debat om
"milj0interesser og marginaljorder" fra Milj0ministeriet.

Det er imidlertid langtfra noget nyt fanomen, men tidligere har
andringerne i arealanvendelsen overvejende givet sig udslag i en til -
plantning af opgivne dyrkningsomrader, mens en udnyttelse til rekreative
formal og til etablering af nye "naturarealer" ikke var sa starkt pa
tale - men dog inde i billedet i form af planer for naturparker m.v.

HVORDAN ANVENDES BETEGNELSEN MARGINAL

Begrebet tnarginale landbrugsarealer kan anskues ud fra to synsvinkler.
Mange jordbrugere sammen med Landbrugsministeriets planlaggere anlagger
et ekspansivt syn pa begrebet og lader det omfatte felter uden for
landbrugsarealet med et vist naturprag - heder, moser og andre vadbunds-
omrader - der muligvis kunne bringes under dyrkning (fig. 1). Andre
organisationer og bl.a. Miljoministeriets arbejdsgruppe im0deser derimod
en kontraktion af landbrugsarealet og opfafcter marginaljorder som den
del af den nu anvendte jord, det nappe vil vsre rentabelt at dyrke i
fremtiden. De kommer i beregningerne frem til, at meget store omrader ma
udga af produktionen gennem de kommende artier - mellem 200.000 og
400.000 ha eller 10-15% af landets dyrkede areal.
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Fig. 1. Skitse over placeringen af de marginale landbrugsarealer. E

reprasenterer jordbrugernes ekspansive anskuelse, mens K angiver

de kontraktive tendenser, der behandles i denne artikel.

De to typer af marginaljorde - den ekspansive og den kontraktive -

er forekommet side om side gennem det sidste hundrede ar og opdyrkning

af heder og moser har frem til 1950'erne nogenlunde holdt trit med de

indhug, der er gjort i agerlandet med veje, bebyggelse og tilplantninger

(fig. 2)

Plantningerne samler sig helt overvejende pa de darlige dyrknings

omrader, mens veje og bebyggelser i h0jere grad er anlagt pa den bedre

jord, og tiIplantningens udbredelse afspejler saledes de truede egne i

landet. I det f0lgende gives en kort presentation af en unders0gelse

over tilplantning af landbrugsjord i Midt- og 0stjylland siden 1870'-

erne, og derefter behandles yderligere faktorer, der virker marginali-

serende pa landbrugsarealerne idag.
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Fig. 2. Udviklingen i de store arealklasser T Jylland gennem godt
hundrede ar. For skov og plantage er skitseret, hvor stor en
del, der er anlagt pa opgivne landbrugsarealer. St0rrelses-
ordenen af marginaljorde, som anslaet af Milj0ministeriets
afdeling, er vist 0verst t.h.
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TILPLANTNINGENS REGIONALE FORDELING

Opgivelsen af dyrkningsjord har varet koncentreret til bestemte egne i

Midt- og 0stjylland (fig. 3). Den forekommer saledes dels langs hoved-

opholdslinien for isen fra sidste istid, dels i forbindelse med de store

smeltevandsdale (isar Gudenadalen) gennem det unge moraneland, og

endelig langs randmoranebakkerne pa Djursland. I alle tilfalde er det

sandede eller grusede jorde, der opgives og tilplantes, og de fleste

arealer barer tydeligt prag af jordfygning.

Den lokale fordeling af tilplantningerne knytter sig ofte til
dalsider og bakkeskraninger, hvor dyrkning af jorden vanskeligg0res af
haldningen, men st0rre plantninger forekommer tillige pa flade mark-
felter dels pa hedesletternes 0verste partier tat ved israndslinien dels

pa terrasserne i smeltevandsdalene. Her er det jordbundens lave bonitet

og det ofte grusede underlag, der g0r fortsat dyrkning urentabel.

Koncentrationen af plantninger pa tidligere agerjord falder ret

n0je sammen med de egne af Jylland, hvor den f0rste hedeopdyrkning fandt
sted. Omkring 1850 var lyng- og overdrevsagtige arealer endnu starkt
udbredt - foruden i Vestjylland - ogsa i et balte 0st for hoved-

opholdslinien. Gransen for hederne mod den gode jord i 0stjylland dan-
nedes i store trak af den sakaldte Harderske isrand - en 0stjysk stil-
standslinie, som ogsa f0lges af randmoranebuerne pa Djursland.

Denne overgangszone ligger saledes mellem det frugtbare 0stjylland
med dets kalkrige moraneaflejringer og det barske Vestjylland med de
starkt udvaskede jorde bade pa bakke0erne og pa hedesletternes sand- og
grusunderlag. Overgangszonens terran og jordbund er praget af stor
variation; smeltevandsdale gennemskarer landskabet og splitter det op i
mange smaplateauer, og flere steder har sandflugt efterladt et lag af
flyvesand som et dakke over morane- og smeltevandsaflejringerne.

Fig. 3. Udbredelsen af opgivne og tilplantede landbrugsarealer gennem
det sidste hundrede ar.

Signaturerne angiver at 1: 5 - 10%, 2: 10 - 20% og 3: over 20%
af arealet er opgivet og tilplantet agerland. Den prikkede linie
viser isens hovedopholdslinie, mens den punkterede linie
skitserer en 0stjysk israndslinie.
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HEDEOPDYRKNING

Da hedeopdyrkningen satte ind i denne egn efter midten af 1800-tallet

resulterede det i en nasten total rydning af hederne, og i 1860-80'erne

udvidedes landbrugsarealet starkt, sa kun gamle skovrester og mosestr0g

ikke blev inddraget. Imidlertid viser udviklingen i arealanvendelsen, at

mange nyindtagne felter ikke var rentable at dyrke som agerland i

langere perioder, og store dele er blevet opgivet og tilplantet gennem

det hundrede ar, der siden er forl0bet. Hvorvidt det her skyldtes

manglede erfaring, er vanskeligt at sige, men i den lidt senere opdyrk-

ningsfase omkring arhundredeskiftet i egnene langere vestpa undgik man

de lavest boniterede omrader; der anlagde man straks plantager af

bjergfyr efterfulgt af r0dgran, mens de lidt bedre jorder blev opdyrket,

og de har i vid udstrakning holdt sig som agerland siden.

ENG OG VANDING

En af arsagerne til den st0rre stabilitet i det dyrkede land pa hede-

sletterne og bakke0erne skal maske S0ges i den st0rre tilgangelighed af

vand. Engene har altid haft en helt afg0rende betydning for landbruget i

Vestjylland, og det flade terran samt aernes rigelige vandf0ring i

sommertiden var grundlag for de overrislingssystemer, der blev anlagt

her fra slutningen af 1800-tallet. Det styrkede grasbrugene med flere

husdyr og st0rre g0dningsproduktion, der igen var basis for dyrknings-

ekspansionen og vedligeholdelsen af de opdyrkede hedearealers narings-

kapital. Egnene omkring hovedopholdslinien i Midtjylland pragedes

derimod af vanskelige vandindvindingsforhold, og vanding af afgr0der var

savel dengang som nu nasten udelukket.

TILPLANTNINGENS ALDER:

De mest omfattende plantninger pa agerland er foregaet omkring arhund

redeskiftet, i mellemkrigsarene og igen fra midten af 1950'erne til

1965. Det var gennemgaende lavkonjunkturperioder med arbejdsl0shed, hvor

beskaftigelsesfaktoren ved plantningsarbejdet spillede en rolle. Den
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tid§massige fordelina hsnnpr nnc3 •; i^,-s "«nger ogsa i h0j grad sammen med tilskuds-
politiken, men i den vigtigste plantningsperiode omkring arhundrede-
skiftet blev store plantager dog anlagt af private, pengestarke k0ben-
havnske forretningsfolk. I1963 stoppede tilskuddene delvis, og senere
plantninger er ivid udstrakning foregaet isommerhusegne, pa rene fri-
tidsbrug eller med direkte henblik pa produktion af pyntegr0nt og
ju etraer; det giver et afkast efter kun 10 ar, mens skovbruget J
kalkulere med mindst 40-50 ar. Med landbrugslovene af 1967 og isar 1973
begransedes retten til plantning pa landbrugsjord kraftigt; det var
stadig det ekspansive eller bevarende synspunkt, der var Th0jsadet i
landbruget, og "jorder til en ejendom skulle udnyttes pa forsvarlig
jordbrugsmassige made". Det var dog tilladt at plante pa mindre egnede
arealer men h0jst 10 ha eller 1/5 af jorden pa en ejendom.

MOTIVER FOR PLANTNING:

Man kan saledes i grove trak konstatere bade det regionale m0nster i
plantninger pa tidligere landbrugsjord og den tidsmassige udvikling Den
helt lokale fordeling af de opgivne arealer er derimod vanskelig at fa
system i, og motiverne for den enkelte landmand iforbindelse med en
tilplantmng er meget forskelligartede. Ide tidligere perioder er der
f.eks. blevet agiteret starkt for at anlagge plantager med sigte pa egen
forsyning med t0mmer og brande, og i1950'erne var det udsigten til en
nmelig 0konomi med hurtig omsatning ved plantning af juletraer, der
spillede ind. Den enkelte landbrugers afg0relse om et markfelt skulle
plantes har if0lge mange udsagn ofte varet styret af tilfaldigheder, men
visse motiver gar igen. Nedsat arbejdsevne maske pa grund af alder
muligheden for mere l0nnende deltidsarbejde udenfor landbruget, andring
af dnftsformen, koncentration af arbejdsindsats og investering pa den
bedre del af tilliggendet og flere andre arsager anf0res for tilplant-
nmgerne, men ogsa en vis nabovirkning g0r sig galdende -der gar mode i
en sag.

Det gennemgaende trak ved tilplantningsbrugene er saledes en lavt
bomteret jord og en andring iden socio-0konomiske status.
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DEN NYERE MARGINALISERING

De naturgivne betingelser for landbrugets anvendelse af arealerne
spillede tidligere en afg0rende rolle - under de givne teknologiske og
0konomiske vilkar, - men i de seneste ar synes de samfundsmassige

styringer at trade mere og mere i forgrunden i forbindelse med nogle

jorders marginalisering (fig. 4).

TERR/EN

skraenter

lavninger u. draining ~^^-^A

MEKANISERING M. M.

brug for storre marker

I * sma restarealer

for kraftig jordbehandling
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naturparker
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Fig. 4. En skitse over de faktorer, der pavirker marginaliseringen af

landbrugsarealer.

Den bedre 0konomi i landbruget i midten af 70'erne efter vor

indtraden i EF med faste priser pa produktionen og garanteret afsatning

- i sidste instans til interventions!agre - har i nogen grad virket
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konserverende pa landbruget. Det har udskudt en "naturlig" afgang af
mindre l0nsomme dyrkningsarealer, som en fri markeds0konomi ville have

overfl0diggjort; selv krisen fra 1979-80 har kun i mindre grad medf0rt
opgivelse af landbrugsarealer, og f0rst den abenbare overskudsproduktion
og specielt produktionsbegransningerne kan tvinge landmandene til at
opgive anvendelsen af arealer i st0rre omfang.

Et samspil af faktorer danner almindeligvis baggrunden for de
enkelte markers opgivelse, men mange faktorer kan afledes af landbrugets
strukturandringer siden 1950-erne. Tydelige pavirkninger kommer saledes
fra specialiseringen og koncentrationen pa farre driftsenheder samt fra
landmandenes andrede arbejdssituation med farre heltidsbrug, en udbredt
forpagtning og et stigende antal deltidslandmand - og som navnt fra de
paradoksale tilstande, at landbruget producerer for mange f0devarer i
forhold til rimelige afsatningsmuligheder.

En specialisering af driften medf0rer, at landmanden ikke er i
stand til at udnytte alle de nicher i landskabet, der tidligere indgik i
det alsidige brug. Udtyndingen i kvagholdet overfl0digg0r skranter med
vedvarende gras savel som fugtbundsarealer uden draningsmuligheder, og
sadanne jorde marginaliseres derfor i de rene kornbrug.

Den tiltagende mekanisering er ogsa en faktor imarginaliseringen;
der bliver herved brug for store og regulare markfelter og mindre rest-
arealer glider nemt ud af driften. En anden pavirkning i samme retning
ved stigende maskinanvendelse hanger sammen med den intensive jdrdbe-
arbejdning, der gar ud over de lette jorde og medferer fygning. Den
tiltagende udbredelse af kornavl, og i arene frem til 1983 isar af
varbyg, fremmede denne tendens, og de starkt fygningsplagede marker er
normalt blandt de f0rst opgivne.

Samfundsstyringen af area!anvendelsen har hidtil omfattet relativ
sma arealer, men behovet og interessen for rekreative omrader er tyde
ligt stigende. Det har hidtil vist sig iform af fredninger og bl.a. ved
lovgivning om vore resterende heder, vandl0b, S0er og moser. I den
kommende tid ma man forvente at st0rre arealer overlades til rekreative
formal omend tvivlsomt i den st0rrelse, som det nye oplag om mar
ginaljorder anslar. I sa fald mi vi irwdese en andring af isar jyske
landskaber af et omfang svarende til hedeopdyrkningen og naletrasplant-
ningen i artierne omkring 1900.

I fig. 3 vises nasten udelukkende t0rre tilplantede landbrugs-
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arealer, og i de narmeste ar vil marginaljorde sandsynllgvis opstl i de

samme egne. Dertil kommer formodentlig en rakke fugtbundsarealer, soiii et

mere og mere intensivt drevet landbrug far vanskeligt ved at udnytte;

specielt vil det galde smalle og uregelmassige eng-mosestrakninger, Og

de vil i h0jere grad vare udbredt til hele landet end de t0rre

marginaljorde, der hovedsagelig vil wsre et jysk fanomen. Behovet for

rekreative omrader pa 0erne - bl.a. i forbindelse med sommerhuskolonier

ma dog forventes at blive sa stort, at der her ma anvendes en starkere

samfundsstyring, da incitamentet til at opgive jorden kun undtagelsesvis

vil y&re til stede for den enkelte landmand pa grund af jordbundenes

bedre kvalitet.
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DISKUSSION

Efter oplagget blev det papeget, at der her var tale om en kvatitativ

metode, som kunne bruges i fredningen sammen med fagfolk. Der var dog
det problem, at det var et kulturlandskab i brug, som skulle fredes,
hvilket var meget vanskeligt.

Diskussionen drejede sig herefter om, hvorvidt de patankte reduk-
tioner i landbrugsarealerne skulle styres, eller tingene skulle have lov
til at passe sig selv. Milj0ministeriet havde udarbejdet en rapport over
emnet, hvoraf det fremgik, at man burde tage hensyn til de natursk0nne
arealer, ved at tage netop dem ud af landbrugsproduktionen. Den
politiske holdning for tiden var for denne miljolinie, men der skulle
betales erstatning til lodsejerne.

Det blev i denne forbindelse papeget, at Fredningsstyrelsen kunne
radgive, men ikke havde nogen 0konomisk mulighed for at betale. Det blev
foreslaet at man skulle lade problemet passe sig selv.

Andre mente dog, at der var flere mulige l0sninger pa problemet med
de for store landbrugsarealer. Der kunne f.eks. findes andre drifts-
former. Der matte ikke bare forega en fantasies beplantning. Det var
ikke et enten/eller problem.

Fra svensk side blev det oplyst, at der ligeledes her var sket og
skulle ske en reduktion i landbrugsarealerne. Iden forbindelse var der
lavet en unders0gelse og herefter en udpegning af hvilke omrader, der
skulle tages ud af landbrugsproduktionen.
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DE SIDSTE 100 ARS KULTURLANDSKAB OG BEBYGGELSER - OG DEN FYSISKE

PLANLAGNING

af Peter Dragsbo

For de sidste 100 ars kulturspor - landskaber, bebyggelser og bygninger

- var og er udforskning og bevaringsinteresse to sider af samme sag.

Museerne og de videnskabelige institutioners unders0gelser i de sidste

10 ar af industrimilj0er, stationsbyer, arbejderboliger, sommer- og

villakultur, roeslotte og polakkaserner, har samme udspring som bl.a.

Fredningsstyrelsens og museernes stadig st0rre bevaringsindsats for de

nyeste milj0er. Udgangspunktet har varet de sidste 20 ars hurtige

fysiske forandringer i vore falles omgivelser. Det accelererende tempo

for nedslidning og udskiftning af vore omgivelser bevirker stadig

oftere, at den almene trussel kommer lange f0r den almene forstaelse af

bevaringsvardierne ved det, der forsvinder. K0benhavns brokvarterer er

ved at vsre borte, inden de af andre end et fatal er erkendt som andet

end slum. Andelsmejeriets skorsten, bungalowerne, industribygningerne

fra 30'erne; netop som vi tror, at vi har rigeligt af dem - eller blot

ikke anser dem - er de ved at vere borte. Forskningen og bevaringsind-

satsen har derfor en falles interesse i at skubbe fronten fremad, op mod

vor egen tid. En falles interesse i at udfylde "det fors0mte arhundrede"

mellem "antikvitetsgransen" og samtidsdokumentationen.

Nu er mangden af overleverede elementer fra de sidste 100 ar imid-

lertid sa stor i by og pa land, at der er en stor risiko for, at man

ikke kan se skoven for bare traer. En fare for, at man giver sig til at

foretage omfattende registreringer af enkeltelementer: forsamlingshuse,

missionshuse, stationer, smedier, m0ller osv. - og tror, at prikkerne

tilsammen kan give overblikket over de sidste 100 ars sa komplekse

udvikling. Alle disse ting, og mange flere, er det naturligvis nyttigt

at fa kortlagt. Men kun pa baggrund af et grundigt kendskab til hele

egne og regioners historiske udvikling - de vasentlige sammenhange,

samspillet mellem landskab, teknik, konjunkturer og bebyggelsen i alle

dens former - kan man foretage en kvalificeret udpegning af, hvad der i

den enkelte egn eller region er karakteristisk, typisk og bevaringsvar-

digt. Og dermed af, hvilke emner den kulturhistoriske og etnologiske

forskning skal satte ind overfor!

Det er derfor museerne, hvad angar arbejdet med den nyere tid, har

- 76



lagt sa stor vagt pa at fa udarbejdet amtsvise kulturhistoriske

oversigter i forbindelse med amternes fredningsplanlagning.

I disse oversigter over de enkelte egnes bevaringsinteresser har
kulturhistorikerne pa museerne betjent sig af hele den vifte af krite

rier for bevaringsvardi, som efterhanden er udviklet. Disse kriterier

gar lige fra de traditionelle, antikvariske bevaringskriterier som
alder, sjaldenhed og historisk betydning, videre over arkitektonisk-

fysiske kriterier sasom kunsthistorisk vardi og milj0vardi, til de mere

etnologiske vardibegreber: brugsvardi, oplevelsesvardi og symbolvardi -
kort sagt fanomenets betydning for beboere eller brugere. Men et
n0glebegreb har under alle omstandigheder varet begrebet den kultur
historiske fortallevardi, glimrende defineret i bygningsfredningslovens
§ 1, stk. 1: som "bygninger, der belyser bolig-, arbejds- og pro-
duktionsvilkar og andre vasentlige trak af den samfundsmassige UdVik*
ling".

Men netop de sidste 100 ars bebyggelsesformer og -milj0er stiller
ogsa begrebet "fortallevardi" over for en udfordring, idet begrebet har
to sider. En fuldstandigt bevaret helhed kan fortalle meget om en tid.
Og vi er fra gammel tid vannet til at betragte de uspolerede helheder
fra en bestemt historisk periode som sarligt vardifulde: S0nderho,
/Er0sk0bing, en fynsk landsby, Frederiksstaden i K0benhavn osv. Og der er
da ogsa fra de sidste 100 ar fremragende helheder, hvor alt fortaller om

netop en enkelt side og en enkelt epoke af udviklingen. Et bomuldsspin-
deri i Vejle med sit omgivende arbejderkvarter fortaller noget
vasentligt om industrialiseringens milj0, S0torvet i K0benhavn fortaller

om en anden side: arkitekturen og borgerskabets international referen-

cer og milj0. Man kunne navne talrige andre eksempler: et villakvarter
fra 1910, en intakt stationsby, en h0jskoleby som Vallekilde eller
Askov, et socialt boligkvarter fra 1950'erne osv.

Men de sidste 100 ars historie er ogsa mere end nogen anden tid
forandringernes perioder. Deraf f0lger, at vi ogsa ma justere vore 0jne,
der var sa glade for de helst0bte milj0er, og vende dem mod kon-
trasterne, mod tegnene pa brud og processer. Fra det synkrone og harmo-
niske til det diakrone og dynamiske.

Lad mig give nogle eksempler. I Haderslev ligger en husrakke, pa
Naffet, hvor der midt i en husrakke af 1700-tals og tidlige 1800- tals
huse ligger to store "skrumler" af huse: et nygotisk hus i agte
hamborgerstil, bygget 1858 af byens f0rste og st0rste jernst0ber, og et
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storborgerhus, bygget i tysk jugend-stil i 1904 af en velhavende, tysk

storgrosserer. Pa et sted kan man her sta og se det meste af Haderslevs
- ja hele Sonderjyllands - historie mellem 1850 og 1920, med

industrialisering og nationalkamp. Men det holdt hardt at fa de to store

huse med i den lokale bevaring - for helheden var sa uharmonisk og

dermed grim!

Et andet godt eksempel pa en helhed, der rummer en dynamisk for-

talling, er det folkeligt-nationale omrade ved Kongeaen. Pa nordsiden af

aen ligger midtvejs udsigtspunktet Skibelund, som hurtigt efter 1864

blev det sted, hvorfra man m0dtes og skuede ind over det tabte land.

Star man pa h0jen i dag, ser man f0rst i mindelunden omkring h0jen

mindestenene for tidens nationale og folkelige skikkelser. Ser man sa ud

mod nord, skimtes Askov - med den nye vindm0lle, hvortil Ludvig Schr0der

i 1865 matte overflytte sin hojskolevirksomhed fra det nu tyske R0dding.

Mod syd ligger ligger mellem traerne ved Kongeaen det lille hus "Frihed"

med dannebrogsflag pa hustavlen, som storbonden Kloppenborg i K0benhoved

byggede som et fri sted pa den danske side af aen. Neden for h0jen ses

ogsa efterskolen, som i 1890erne grundlagdes til dansk undervisning af

s0nderjyske unge. tide i horisonten mod syd fornemmes endnu tydeligt i de

fa garde og huse f0lgerne af affolkningen i den tyske tid. Og langst

ovre i Skodborg vidner de bevarede tyske posthus-, skole- og gendarm-

bygninger om den store, men i det lange lob virkningsl0se, officielle

preussiske indsats.

Der kunne navnes mange flere eksempler. Men det vil maske her v&re

nyttigt i stedet at prove at skitsere de 6 vigtigste forlob i det danske

bebyggelsesmiljo i by og pa land igennem de sidste 100 ar:

1. I tiden indtil 1914 er den vigtigste udvikling for kobstaedernes

vedkommende den grundlaggende strukturforandring fra en kvarterop-

deling, baseret pa kobmandene og handvarkernes kvarterer, med den

enkelte ejendom praget af enheden mellem bolig og arbejde, og den

enkelte husstand ofte praget af en patriarkalsk arbejdsorganisation

med ansatte i husholdet, - tjM en fysisk klassedeling mellem arbej-

derklasse og borgerskab og til en fysisk adskillelse mellem arbejdet

i centrum og i industrikvartererne og boligerne i lejehusene, de

borgerlige etageejendomme og villaerne - alt efter okonomisk formaen.

2. Efter 1914 er den vigtigste fysiske udvikling i byerne, udover ud

viklingen i trafikapparat, service- og administration, den enorme

spredning og demokratisering af villaen og den 2-3 varelsers etage-
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bolig. Vejen til vore dages parcelhuse er gaet fra de forste artiers

arbejderbyggeforeninger via Bedre Byggeskik's arbejde for "det lille,

danske hus" og 30'erne og 40'ernes selvskabte haveforeningskvarterer

med den lange udvikling fra havegrunde til helarshuse. Vejen til

etagehusene har varet de sociale boligselskabers - og balancen mellem

de to boligformer har varet bade ideologisk og samfundsokonomisk

styret.

3. Uden for kobstaderne var en af de markante, synlige forandringer

knyttet til folgerne af landbrugets omlagning og vej til den politi

ske magt. De 0konomiske spor sattes i gardbygningerne og de ideologi-

ske spor i forsamlingshusene, missionshusene og hojskolerne. Mens

andelsmejeriet var den krumtap, hvor ideologi og okonomi rmadtes.

4. For det andet fik vi i arene efter 1850 den forste nye, masseproduce-

rede bydannelse siden landsbyerne og kobstaderne i mi ddelal defers de"

sakaldte "stationsbyer" - de nye byer pa landet. Deres opstaen var

knyttet til jernbanernes grundlaggende andring af den indenlandske

transportstruktur, men lokalt var de i deres opstaen ikke altid

afhangige af banerne. De voksede op for banerne eller lange efter

baneanlaggene, alt efter det lokale landbosamfunds udvikling. Hvor de

nye byer er bevaret intakt, reprasenterer de en af de klareste og

mest fortattede fortallinger om udviklingen pa landet mellem 1870 og
1920. Som en snavert defineret lokal serviceby er de sma nye byer
simpelthen billedet af, hvad det lokale landbomiljo havde brug for -
eller "kunne bare": For eksempel 1 kobmandsgard, 2 manu-
fakturforretninger, 2 bagere, 3 snedkere, 1 barber osv. Men i deres

sammenhang med den omgivende bebyggelse har de sma, nye byer ikke

samme fortallevardi overalt i landet. I 0stdanmark udgor de en kon-

trast til det aldre landsbymonster, i Vestjylland er de selve kernen

i bystrukturen, med Esbjerg som flagskibet og en af forudsatningerne
• • •

5. Endnu en nyskabelse i det abne land var koloniseringerne - af heden,
af fjorde og soer og af herregardsjorderne. Hvor hedekoloniseringen
var en lang, sej udvikling, muliggjort af ny teknik og nye afsat-
ningsmuligheder, var torlagningerne ofte kapitalistiske foretagender
i landbrugets vakstperioder, mens husmandslandskabets opstaen var det
ideologiske element - et resultat af nye klassers politiske magt og
fortsat en fremragende fortalling om en reformepoke (jfr. f.eks.
Gunnar Solvangs fremlaggelser af de sonderjyske husmandsbebyggelser).
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6, Endelig bor navnes en af de allermest gennemgribende pavirkninger af

det danske landskab: pavirkningerne skabt af det nye begreb "fri-

tiden" - lonarbejdets nodvendige modstykke. Som arbejdslivet har

andret sig, har fritidslivet ogsa - og overalt i landet ses sporene

fra dets udviklingsfaser: byparken, skovpavillonen, badestedet,

pensionatet, landstederne, sommerhusene, kolonihaverne, idratsanlag-

gene osv. til vore dages sommerlande og rekreative landskaber. Fri-

tidslandet er samtidig et landskabsbidrag tat knyttet til de for

skellige naturopfattelser, som ogsa har skabt meget af vore dages

frednings- og planlagningstradition. Og som dermed har skabt en

kulturbundet betragtningsmade pa det abne land, som vi som kultur-

historikere hele tiden ma kampe imod, fordi den ligger dybt i de mere

bybundne livsformer. Men gennem de etnologiske interviewunder-

sogelsesmetoder har vi dog muligheden for at give landskaberne og

bebyggelsernes brugere stemme - at formidle deres landskabsopfattel-

se, deres vardier i de daglige omgivelser, deres "knager for identi-

tet", som Bjarne Stoklund har udtrykt det. Derved har den bebyggel

seshistoriske forskning netop i de sidste 100 ar en enestaende mulig

hed for at se fysisk mil jo og menneskeligt liv som en helhed!

Gar man videre og prover at drage konsekvenser for den fysiske planlag

ning, er den nyeste tid ogsa meget kompleks. En stationsbygade, et

forsamlingshus, en bygade, en villa - det lader sig bevare, hvis der er

faglig argumentation, politisk vilje og okonomisk mulighed. Men mange

fanomener er sa nart knyttet til deres funktion, at de kun vanskeligt

lader sig opretholde, hvis funktionerne af forskellige arsager ophorer.

Det sker f.eks. for en lang rakke industrielle anlag, teglvarker,

kulgasvarker, moller osv. Ogsa kulturhistorisk interessante former for

landskabsudnyttelse lader sig kun vanskeligt indpasse i moderne

landbrug, f.eks. Dalgas1 vandingsenge, husmandsmarkerne, grasningskogen

i marsken osv. Her bliver fredningsbegreberne "pleje og drift" aktuelle,

men inden for dette omrade er Danmark i forhold til udlandet kun lige

begyndt at afprove mulighederne. I virkeligheden spander mulighederne

over en vifte af foranstaltninger, gaende fra offentlig drift over

okonomisk stotte til sarlige erhvervsformer til dispensationer, sarlov-

givning, folkelig organisering osv.

Endelig er der den levende, immaterielle kulturhistorie - arbejds-

traditioner, fiskeriformer, folkelige skikke og foreningsliv, hvor
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bgvaringen bestar i dokumentation, mens det er muligt. Og dette viser
atter, at nar vi har med nyere tids kulturhistorie at gore, kan man ikke
adskille planlagning-bevaring fra forskning-undersogelser. Fordi under-
sogelser og oversigter som fornavnt er nodvendige, for en prioritering
af bevaringsindsatsen, nationalt, regionalt og lokalt, kan ske. Fordi
undersogelser kan nuancere bevaringsbegrebet ved at fremdrage skjulte
vardier og skjulte strukturer T dagliglivet, som planlagningen ma tage
med i sine overvejelser, hvis den skal vsre til gavn for alle
befolkningsgrupper. Og fordi undersogelser og den derved muliggjorte
formidling af kulturhistorien og dens spor er en afgorende forudsatning
for en historisk bevidsthed ide lokale samfund -og af denne bevidsthed
afhanger i sidste instans de store mangder af bevaringsvardige objekter
fra de sidste 100 ar, som aldrig vil kunne fredes.
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DISKUSSION

Foredragsholderen blev spurgt om, hvilke bevaringskriterier, der skulle

prioriteres. Det var specielt begrebet fortallevardi, man onskede ud-

dybet. Peter Dragsbo svarede, at der forud for en udvalgelse skulle

ligge et forskningsarbejde, som kunne opstille nogle bevaringskriterier.

Bevaringen af fortallevardien la forst og fremmest i at fortalle den

historie, som var forbundet til en lokalitet. Han opstillede i denne

forbindelse tre punkter 1) bevaring (fredning), 2) folkelig forstaelse,

3) planlagning.

Det blev herefter bemarket, at det matte v&re lokalmuseerne, der

skulle w&re initiativtagerne til den nodvendige prioritering. Det blev i

denne forbindelse papeget, at det ogsa havde varet tilfaldet i den

udstrakning, det havde varet tidsmassigt muligt.

Fra svensk side blev det papeget, hvor vigtigt oplysningsarbejdet

omkring bevaringen var.
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VAKSTFASER I DANSK BYUDVIKLING 1801 - 1981

af Christian Wichmann Matthiessen

Idenne artikel diskuteres forst begrebet 'bysystem' - et antal byer i
interaktion. Dernast skitseres litteraturen om Danmarks byudvikling, og
dennes overordnede forlob prasenteres. Endelig diskuteres byvakstens
variation, og der afsluttes med en oversigt over vakstfaser.

Et bysystem omfatter et antal gensidigt afhangige enheder. Det
bestar af byer, der har forskellige karakteristika, og som er rumligt
fordelt iet bymonster. Systemet og dets enheder andrer sig ivarierende
grad over tid. Undersogelser af, hvordan et nationalt bysystem er
sammensat og forandrer sig, identificerer vakstmonstre og de materielle
og rumlige konsekvenser heraf.

Bourne & Simmons (1978) har demonstreret de mange mader, hvorpa
udforskningen af bysystemer udfores. Befolkningsstorrelse og vakst,
byernes relative lokalisering eller byernes okonomiske rolle er emner
for nogle forskeres arbejde. Andre udforsker de strukturelle kendetegn
for bysystemer ved hjalp af tvargaende analyser eller tidsserieanalyser
af erhvervsstrukturen og Tnnovationsspredningen. Atter andre beskaftiger
sig med magtstrukturer og finansielle sammenhange eller argumenterer for
eller imod national vakstpolitik og byvakststrategi. Bourne & Simmons
demonstrerer, hvordan en enkelt bys vakst reflekterer dens sarlige
blanding af strukturelle elementer, investeret kapital, tilgangelighed
til opland og marked og menneskelige ressourcer.

Et bysystem udvikles over tid gennem den rumlige tilpasning til en
dynamisk kombination af ressourcer, som bl.a. pavirkes af forbindelsen
mellem systemets byer, men som desuden afhanger af handelser uden for
systemet. Under byudviklingen bliver initialfordele som f.eks. strate-
gisk beliggenhed eller en naturlig havn og den historiske grad af
specialisering tilpasset og forandret, efterhanden som vilkarene andres.

Alligevel er bysystemets historiske udvikling kendetegnet ved en
betydelig grad af stabilitet. Byernes relative rangorden efter be-
folkningsstorelse er af mange analytikere (fx Lasuen, 1973) brugt til at
vise, at generelle vaksttrak dominerer over specielle, fordi til-
gangelighedsmonstre andres langsomt og derved opretholder en given bys
lokaliseringsfordele. Tilgangelighedsmonstre bestemmes af kommuni-
kationskanaler, som igen er afhangige af naturforholdene af okonomisk
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Udvikling.

Bysystemets indbyggede stabilitet skyldes desuden, at initialfor-

dele ved centralitet og de okonomiske og sociale agglomerationsfordele

er betydelige og gor det vanskeligt for smabyer at deltage i konkurren-

cen om vakst. Alligevel kan smabyer vsre den mest dynamiske bytype, og

mange byer bryder rangordenen ved at ga op eller ned i relativ stor-

relse.

Byudviklingens traditionelle teoretikere karakteriserede denne som

en lang koncentrationsproces. Et bysystem pavirkes imidlertid af ude fra

kommende faktorer som krige, granseandringer, befolkningsvakst, teknolo-

giske og sociale forandringer. Disse andrer initialfordelene selektivt

for bytyper eller enkelte byer. Det betyder, at det systematiske

vakstmonster, som de traditionelle byforskere antog for stabilt, ogsa

rummer labile trak, som bor indga i teoridannelsen.

En by vokser i befolkning og velstand og specialiserer sig i over-

ensstemmelse med dens vilkar og rolle i bysystemet. Oprindelig var

vilkarene (ifolge Friedmann, 1973) bestemt af omgivelsernes ressourcer

og bonitet og af bysamfundets vitalitet og kulturniveau. Den enkelte bys

rolle i systemet var fastlagt, selv om krige og epidemier kunne pavirke

dens udvikling. Den gensidige afhangighed mellem by og opland har dog

nappe nogensinde varet absolut. Teknologiske forandringer har tidligt

indvirket pa byernes vilkar, saledes at den enkelte bys vakst til en vis

grad afhang af handelser, der skete udenfor det lokale system. I dag

reflekteres vilkarene af udstrakningen og organisationen af bysystemet,

og rollen andres under andrede pavirkninger. Byens vakst afhanger af,

hvordan bysystemets fordelingsmekanismer allokerer indkomst og kapital.

Byudviklingen varierer i forlob og stadium fra nation til nation,

men processen synes (ifolge Berry 1973) at konvergere i takt med forbed-

rede kommunikationsforhold, markedsforhold og politisk integration.

Bourne & Simmons (1978) argumenterer for, at der ikke findes al

mindelige monstre, der betinger andringer i bysystemet, og at det altsa

er umuligt at identificere bestemte udviklingsstadier. Bysystemer er for

varierede og komplekse, og de er abne for pavirkninger ude fra, sa

generaliseringer er vanskelige.

Alligevel ma der findes gensidige afhangighedsforhold mellem by

systemets udvikling og okonomisk udvikling, demografisk forandring og

tekniske innovationer, fordi byernes udvikling jo overvejende varierer

pa ensartet made. Befolkningen i nationale bysystemer har stort set
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VarBt i naturlig vakst de sidste arhundreder, fordi forbedrede

sundhedsforhold har medfort befolkningsforogelse trods fertllitetsfald*

og fordi landbrugsbefolkningen er blevet mindre.

I samme tidsrum er kommunikationsmidler og -kanaler forbedret. Det

har muliggjort storre handel og ti11ige specialisering af produktionen.

Den stigende befolkningsmangde har kunnet opna bedre vilkar med

produktivitetsforogelse som konsekvens. Produktionen er yderligere

steget, fordi kapital og arbejdskraft soger lonsomme sektorer og loka-

liseringer, saledes at nettomigrationen bliver positiv de steder, hvor

de mest produktive okonomiske sektorer findes. Blandt disse er de byer,

hvor stordriftsfordele kan udnyttes. Efterhanden som byerne patager sig

forskellige roller i produktionsprocessen, bliver de indbyrdes mere

afhangige, og forbindelserne ime11 em dem oges, samtidig med at der

opstar forskelle i indkomstniveau, teknologi og kulturforhold. DisSe

forskelle udjavnes dog pa senere stadier i udviklingen, fordi den

stigende interaktion skaber mere ligelig udgang til teknologi og

faciliteter. Samtidig uddybes andre forskelle, fordi foroget interaktion

i sig selv udgor en specialisering, hvilket har lokaliseringsmassige

konsekvenser.

Bysystemets afhangighed af udefra kommende krafter vokser, efter

handen som interaktionsmonstret bliver tattere, og forbindelserne mellem

bysystemets enkelte enheder stiger i betydning. Den stigende spe

cialisering af produktionsprocessen modsvares af en stigende grad af

ensartethed i forbrugsmonstret, hvilket styrker funktionskravet til

bysystemet.

Bysystemet er sa kompliceret og forskelligartet, at der ikke findes

nogen komplet viden om dets udvikling, sammensatning og funktion. Det er

desuden et abent og derfor vanskeligt forudsigeligt system (Pred,

1977). End ikke de nyeste og mest omfattende systemteorier kan prastere

tillidvakkende forudsigelser, selv om deres virkelighedssimulation

accepteres (Forrester, 1977). I ovrigt er der ej heller grund til at

acceptere, at simulationsmodellerne har generel gyldighed (Mouwen &

Nijkamp, 1984). De bygger pa, at systemet udvikles som en konsekvens af

spredning af innovationer. Derfor har det afgorende betydning, om dette

sker hierarkisk, lateralt eller generelt. Moderne teorier om diffusions-

processen peger pa, at innovationsspredningen sker mellem alle enheder i

alle retninger, og at processen rummer alle de typer af forbindelses-
veje, der er identificeret, kombineret med irrationelle og tilfaldige
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monstre. Processens forlob er i ovrigt afhangig af tid og afstand og

pavirkes af tarskelvardier, flaskehalse, traghed, tilbagekoblinger og
har akkumulerende trak. Desuden afhanger innovationsspredningen af

systemets sammensatning og funktion (P.O. Pedersen, 1975).

Forstaelse af bysystemets udvikling omfatter ikke kun den made,

hvorpa innovationer spredes, men ogsa hvordan de opstar, accepteres og

udvikles. I teorier om den okonomiske vakst og teknologiens udvikling

anses produktcyklus for at \/&re en vigtig forklaring pa, at komparative

beliggenhedsfordele skifter over tid, mens det i teorien om de lange

bolger forklares, at den javne strom af nye opfindelser ikke modsvares

af nogen javn anvendelse heraf (Mensch, 1975). De lange bolger i den

okonomiske udvikling svinger i faste rytmer (van Duijin, 1977).

Udviklingen pa et tidspunkt er en konsekvens af udviklingen pa det

foregaende tidspunkt, og svingningerne folger en nasten ubrydelig rytme

af okonomiske op- og nedsving. De kan ikke begrundes med videnskabelige

beviser og har derfor ingen sarlig teoretisk bareevne; men de kan

identificeres og er i hvert fald anvendelige til at illustrere, at den

javne strom af opfindelser inddrages og accepteres selektivt.

Cyklusteorierne kan - i lighed med de ovrige teorier - ikke anven

des til at forudsige bysystemets andringer (Casti, 1984). Konjunktur-

svingningsteorier og teorierne om de lange bolger forudsiger opsving

eller nedsving, men rummer ingen forklaringer pa effekten heraf. Pro-

duktcyklusteorier angiver, hvorledes en produktionsproces kan udvikles,

men der er nappe enighed om muligheden for at vurdere fremtidige kom

parative fordele under dette forlob. Det er dog klart, at visse teori-

dannelser ma medtages, nar byudviklingen forklares, fordi de reprasen

terer de vilkar, hvorunder denne foregar. (En mere indgaende diskussion

af disse teorier findes i C. W. Matthiessen, 1985b, hvor en rakke teo-

retikeres arbejder prasenteres.)

Effekterne af innovationsspredningen, som pavirker de enkelte byers

vakst og medforer andringer i systemets funktion, er altsa ikke omfattet

af nogen accepteret teori, selv om mange har forsogt sig. Nogle af disse

forsog, som f.eks. "rank-size" loven, er helt urealistiske. I andre

teoridannelser anvises visse veje, byudviklingen kan folge: service-

centerteorien, teorien om de basale erhverv. Ligevagtsteorier og

vakstpolteorier er eksempler pa modsatrettede og sektoriserede teori-

dannelser, der vel alle rummer nogen sandhed.

De forventninger, der stilles til bysystemets udvikling, kan ikke
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pfaciseres, og nogle af bygeografiens fremtradende teoretikere opgiver
da ogsa helt, f.eks. Lasuen (1971), hvis omfattende diskussion af inno-

vationsteorien leder til den konklusion, at diffusionsprocessen forer

til rumlig ligevagt, eller Friedmann & Wulff (1976), der efter mislyk-
kede simulationsforsog anser sadanne for lidet lovende. Teoretisk viden

om bysystemet er praget af probabilistiske udsagn.

Bysystemet udvikler sig maske i et cyklisk forlob, hvor svingning-
erne betinger andringer i, hvilke typer af enheder der vokser mest eller

mindst. Den eksisterende struktur har nok en deterministisk virkning,
der dog andres dynamisk; men det eksisterende bysystem har sa stor vagt
i udviklingen af det kommende, at dets enheder - over et meget stort
tidsrum - vil \/&re at finde med ensartede storrelsesrelationer.

Litteraturen, der eksplicit omhandler Danmarks urbaniseringsforlob,
er sparsom. I en oversigt over forskningen om urbanisering anforer Degn
(1978), at storre samlede fremstillinger af byudviklingen og byernes
forhold, som de kendes i udlandet, savnes i den danske byforskning. Der
findes en rakke monografier om enkelte byer eller bydeles historie,
Olsen (1942) har givet en oversigt over kobstadernes historie, Humlum
(1942) har undersogt befolkningsvaksten i de 10 storste provinsbyer
1834-1942, S. Aa. Hansen (1970) har beskrevet bebyggelsens historie, og
Lorentzen (1947-58) har analyseret byerne med hovedvagten pa fysiske
forhold. Flere studier over andre forhold gar i detaljer med aspekter af
bysystemet, saledes analyserer Aagesen (1949) stationsbyernes udvikling,
mens V. Hansen (1965) diskuterer de rurale byers opstaen og udvikling.
Trap (1858-1972) giver historiske, geografiske og topografiske oplys
ninger om savel byer som landsbyer, mens Hyldtoft (1983, 1984) belyser
urbaniseringsforlobet. Andre oplysninger findes i en rakke varker, hvis
hovedsigte er historisk, f.eks. analyserer S. Aa. Hansen (1972, 1974)
den okonomiske vakst og giver derved baggrunden for byvaksten og mange
detaljer om byudviklingen ligesom P.O. Pedersen (1983), hvis hovedarinde
er at redegore for den regionale udvikling. Sidstnavnte tre forfattere
reprasenterer desuden forskellige teoretiske anskuelser. S. Aa. Hansen

beskriver udviklingen som en bred fremadskridende proces, pavirket af
international og nationale konjuktursvingninger og af teknologiske
andringer. P.O. Pedersen har den modsatte teoretiske angrebsvinkel, idet
han, inspireret af bolgeteorierne, karakteriserer udviklingen som
dynamiske strukturskift, der veksler med rolige perioder. Endelig
prasenterer Hyldtoft en mellemopfattelse, idet han karakteriserer det
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overordnede forlob som en ensartet udviklingsproces, hvor de enkelte

faser dog skifter karakter fra dynamik til stilstand. Diskussionen er

endvidere praget af uenighed om, hvorvidt rostowinspirerede gennemslags-

teorier har barekraft. Det mener S. Aa. Hansen, de har, og identificerer

det industrielle gennembrud omkring arhundredeskiftet pa basis heraf.

Disse tre analytikere er enige om at inddele det 19. og det 20.

arh. i en rakke perioder med enhedsprag. Enigheden ophorer dog, nar

periodeinddelingen prasenteres; men at de alle gor det, anses for at

indikere, at landets udvikling, hvadenten denne beskrives med det ene

eller det andet sigte, anses for at samvariere med kronologien.

Forskningen om bysystemet og dets udvikling er tat sammenvavet med

forskning om demografiske forhold, industriens lokalisering, ar-

bejdsmarkedets udvikling og om serviceforsyningen. I de artikler, der

direkte omhandler bysystemet, beskrives byudviklingsprocessen alminde-

ligvis ved hjalp af gennemsnitstal, mens forklaringer hentes fra andre

forskningsfelter. En rakke afhandlinger omhandler regional udvikling

eller underudvikling, og her drages ofte vidtgaende konklussioner om

bysystemet og dets andringer. (Den del af disse arbejder, der isar

omhandler regionale forskelle, er narmere refereret i C.W. Matthiessen,

1985b, hvor ogsa planlagningsmyndighedernes mange rapport og planer er

refereret.)

I Fig. 1 er danmarks byvakst beregnet absolut og relativt

1801-1981. (Datamaterialet stammer fra C.W, Matthiessen, 1985b, hvor

bybegrebet er defineret, og hvor der prasenteres folketal for Danmarks

byer i perioden 1801-1981). Materialet er inddelt i tre tabeller, hvoraf

tabel I for perioden 1801-1901 omfatter hovedstaden og provinsbyerne,

mens tabel II for perioden 1901-60 omfatter hovedstadsomradet og

provinsbyerne med forstader samt bymassige bebyggelser med over 200

indbyggere. Endelig vedrorer tabel III perioden 1960-81 og omfatter alle

byer med over 200 indbyggere. Med tabellernes oplysninger er det muligt

at foretage sammenligninger over en lang periode, saledes at byernes

vakst og deres lokalisering kan belyses.

Oplysningerne stammer fra de folketallinger, der med forskellige

mellemrum er gennemfort i Danmark siden 1801. Resultater af folketal-

linger gennemfort over sa lang en periode er vanskelige at sammenligne,
fordi der sker andringer i tallingsmetoder og definitioner, ligesom
tallingernes generelle kvalitet og palidelighed kan svinge. Af specie!
betydning for geografiske opgorelser samt byopgorelserne er endvidere,

88



Personer pr. ar
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Promille pr. ar af
raiddelbybefolkningen

r50

Fig. 1. Byvaksten beregnet absolut og relativt. Den er opgjort for byer,
der fandtes ved to pa hinanden folgende folketallinger. Den
relative byvakst er beregnet af middelfolketallet mellem to
folketal!inger 1801-198!.

at andringer ide administrative inddelinger og principper over afgor-
ende indflydelse pa sammenligningsmulighederne. Det er derfor tilstrabt
at give tabellerne en sadan opbygning, at oplysningerne fremtrader pa en
overskuelig made, og saledes at sammenlagninger, opdelinger og admini
strative andringer direkte kan aflases.
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1801

St0rrelses-

kategori

> 25600

12800-25600

Fig. 2. Danmarks byer fordelt pa storrelseskategorier 1801-1981. De

sonderjyske byer er ikke medtaget 1906-16, hvilket er markeret

ved lodrette Tinier.

I fig. 2 er Danmarks byer fordelt pa storrelseskategorier 1801-1981. Her

illustreres de mange forbehold mod datamaterialet, samtidig med at

bysystemets forandring kan beskrives. Der er nappe grund til at faste

lid til de helt sma byers (200-400 indb.) kurve for 1960, mens den naste

gruppes (400-800 indb.) kurve vel er en rimelig reprasentation af

virkeligheden fra 1911. Kurven for gruppen 800-1600 indb. bliver

palidelig 190!, men ma ogsa anses for at have varet palidelig indti! ca.

1870, hvor vaksten af byer i landdistrikterne satte ind. De ovrige

bygruppers kurver anses for at reprasentere virkeligheden i rimelig

grad. Sammenlagninger, administrative andringer og usikre eller andrede

metoder pavirker som nevnt kurvebilledet.
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Absolut byvaekst
Danmarks byer
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Personer

pr. ar

1981

Fig. 3. Vaksten i Danmarks byer 1815-1981. Absolutte tal. Vedrorende
konstruktion af vakstprofil er, se teksten.

Ifig. 1og 2 demonstreres, hvordan den gennemsnitlige byudvikling er
forlobet. Sadanne gennemsnitstal skjuler imidlertid den betydelige
variation, der optrader, nar de enkelte byers vakst beregnes. Derfor
prasenteres i fig. 3 en vakstprofil, der omfatter alle Danmarks byer
1801-1981. Vakstprofilen omfatter byer, der kan identificeres pa samme
made ved to pa hinanden folgende folketallinger. Vaksten pr. ar er for
hver by beregnet imellem to folketallingsar efter et udvalgt kriterium;

•i ^g. 3 er det den absolutte vakst, der er udregnet. Dernast er
samtlige vaksttal mellem to folketallinger sprteret efter talvardi fra
laveste til hojeste. Tilsvarende er vaksttallene mellem de ovrige par
afnabofolketa!linger sorteret. Derved fas 25 sojler af forskellig
hojde. Dernast er sojlernes hojde gjort ens ved at andre pa afstanden
mellem de enkelte tal, og sojlerne er anbragt pa en tidsakse. Der er
fastlagt klassegranser, som tillader en bedommelse af variationen i
materialet. Disse fastlagges ioverensstemmelse med vaksttallenes for-
deling og er bestemt pa baggrund af histogrammed hvor et ensartet antal
observationer ihver klasse -med yderkatecjorierne som undtagelse
tilstrabt. Dernast er der konstrueret isolinier gennem profilen efter
g*ngse regler for korttegning, som de f.eks. kendes, nar der tegnes
hojdekort. Vakstprofiler tillader en bedommelse af gennemsnitsvakst,
sprednrng, variation og forandring og afviger fra statistiske metoder
ved at angive mere information omfordelingen. Med et passende antal
observationer som minimum er det endvidere en meget robust metode, hvor
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Relativ byvaekst
Daninarks byer

1815 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960

promille pr.
ar af raiddel-

byat*¥3f-eU©
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Fig. 4. Den relative vakst for alle Danmarks byer 1815-1981. Vedrorende

konstruktion af vakstprofilen se teksten. Vakstpromillen pr. ar
beregnes af den enkelte bys middelfolketal mellem to folketal

linger.

Den absolutte vakst for hver enkelt by har en storrelse, der er

pavirket af byens folketal. Derfor er relativ vakst angivet i fig. 4.
Den er for hver by beregnet som vakstpromillen af middelfolketallet

mellem to folketallinger. Vakstprofilen har kendetegn, der gentager
nogle af de karaktertrak, der identificeres, nar absolutte tal anvendes,

men afviger desuden markant herfra. Derved afspejles et af de emner, der

er diskuteret i forbindelse med byvakst, nemlig sammenhangen mellem
vakst og bystorrelse. Denne er ikke entydig, selv om der er samvaria-

tion. Det skyldes, at koncentrations- og spredningstendenser for
befolkningen varierer savel over tid som til bestemte tidspunkter.

Den relative vaksts profil viser tiltagende spredning fra det 19.

arhundrede begyndelse til det 20. arhundredes slutning. Spredningen er
desuden storre under kraftig end under svag vakst. Vakstbolgen i 1840-
og 50'erne har kraftige op- og nedsving, som nasten afspejler hinanden.
Den efterfolgende bolgedal gar nasten javnt over i et meget langt og
svagt opsving, som fra midten af 90'erne bliver kraftigt frem til 1910.
Det meget starke opsving omfatter dog kun den kraftigst voksende halvdel
af byerne, mens den svagest voksende halvdel allerede har indledt et
langvarigt nedsving frem til 2. verdenskrig. Nedsvinget bliver generelt
omkring 1920. Industrialiseringens vakstbolge indledes altsa omkring
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arhundredeskiftet, og •nedsvinget er isar markant i 1920' erne. Under
vakstbolgen sker en markant polarisering af vaksten, som fortsatter til
1980. Opsvinget under 1. verdenskrig er meget kraftigt og ensartet pa
alle vakstniveauer, mens nedsvinget derefter er knapt sa udtalt og varer
langere. Det afsluttes i 1950'ernes midte og folges af den anden
industrialiserings vakstbolge. Denne har et langvarigt opsving fra
midten af 50'erne til midten af 70'erne; det er forst langsomt, men
accelererer i begyndelsen af 70'erne. Opsvinget omfatter ikke den del af
diagrammet, hvor byerne er itilbagegang. Bolgetoppen ibegyndelsen af
70'erne er kortvarig og reprasenterer den kraftigste vakst pa hele
profilen. Den folges af et kraftigt nedsving, som er generelt for alle
vakstniveauer.

De to vakstprofil er i fig. 3 og 4 omfatter altsa de samme hoved-
tendenser, nemlig en vakstbolge i midten af det 19. arh., industrial^
seringens vakstbolge omkring arhundredeskiftet, 2. verdenskrigs vakst-
bolge og den anden industrialiserings vskstbolge i 1960-70'erne. De
betydelige forskelle, der alligevel kan identificeres mellem de to
profiler, demonstrerer bl.a., at byvakst og bystorrelse ikke varierer
ens. Saledes er den forste vekstbolge kraftigere, nar den males
relativt, end nar den males absolut, hvilket antyder, at de sma byer
voksede fra de store under opsvinget, mens de store genvandt deres
position under nedsvinget. Industrialiseringens vakstbolge indledes i
1880'erne pa de absolutte tals vakstprofil og afsluttes ved arhundrede
skiftet, mens den findes ca. 20. ar senere pa de relative tals profil.
Det er bl.a. en konsekvens af, at urbaniseringsprocessen derunder
indledtes med en koncentration til de store enheder og afsluttedes med
en befolkningsspredning til de mindre byer. 2. verdenskrigs opsving er
kraftigere relativt end absolut og har altsa isar haft betydning for de
sma byer. Det samme gelder for den anden industrialiserings vakstbolge.

I "Danske Byers vakst" (Matthiessen, 1985b) prasenteres en analyse
af byudviklingsprocessen, hvor dennes overordnede forlob og en rakke
karakteristika undersoges. Fordi analysen er sa detaljeret, at den
omfatter hver eneste by, er det desuden muligt at bedomme udviklings-
tendenser, der forlober parallelt og faseforskudt.

Processens overordnede forlob er karakteriseret ved, at dynamiske
faser veksler med stilstand. Variationen er dog altid langt storre end
de gennemsnitlige udsving, og der er altid byer i tilbagegang
stagnation og vakst. Nogle af skiftene mellem faserne er bratte, mens
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ogsa her identificeres dynarniske perioder vekslende med stilstand, hvor

det eksisterende bysystem slar til, og udviklingen sker mere ligeligt.

1840-60 rykker provinsbyerne et trin op i byhierarkiet og far betydning
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som udskibningshavne og handelspladser. Den embryonale indu
strial isering, der indtil da nesten udelukkende havde varet et hoved-

stadsfenomen, udstrekkes til disse byer. Den neste dynarniske periode
1895-1921 omfatter etablering af et nyt system af mindre byer udenfor
det eksisterende net. Disse rummer traditionelle byfunktioner, suppleret
med landbrugsorienterede industrielle virksomheder. Endelig omfatter den
tredie dynarniske periode 1960-81 den tid, hvor byerne bliver elementer i
et nationalt bysystem, og hvor udstrekningen af lokale bysystemer oges.
Suburban!'seringsprocessen har her stor betydning og er langt den
vigtigste rumlige proces.

Byvekstens overordnede forlob stemmer altsa overens med en krono-
logisk periodeinddeling og kan anskues som langsigtet og ensartet eller
som affodt af dynarniske strukturskift. Nar byvekstens variation inddrag-
es, bliver billedet imidlertid knapt s§ entydigt. Det er f.eks. tyde
ligt, at der sker et opsving, som kun omfatter nogle af byerne, for hver
af de dynarniske perioder; opsvinget i 1880- og 90'erne omfatter
storbyerne, det i 1950'erne deres forstader. Ogsa nedsvingene har af-
vigende karakter, idet der findes grupper af byer, der ikke folger med.
Nar hver enkelt bys vakstforhold dernast inddrages i analysen, og det
omfattende rumlige billede vurderes, kan byudviklingsprocessen karak-
teriseres helt afvigende fra savel de brede tendensers som de dramatiske
skifts teorier. Processen mister nemlig sa i betydeligt omfang den
ensartede samvariation med kronologien. Flere forskellige processer
forlober samtidigt, nogle processer forlober faseforskudt, mens andre
har regionale trak. Byveksten omkring arhundredeskiftet omfattede i
1880- og 90'erne kun de store byer, blev sa generel og var efter
arhundredets forste tiar isar af betydning for de mindre byer, hvis
vekst fortsatte langt ind i 30'erne.

Den diskontinuerte suburbanisering indledtes omkring Kobenhavn kort
efter arhundredeskiftet og omfattede alene denne by indtil 1950, hvor
processen blev tydelig for de 3-4 naststorste byer. I 60'erne fulgte
byerne i neste rekke, og i 70'erne var suburbaniseringsprocessen
generel. Henimod 1980 afvikledes processen, men omfatter stadig egne ner
de 4-5 storste byer, og her iser Kobenhavn.

Afviklingen af sokobstederne startede kort efter, at nettet var
etableret imidten af det 19. arh., og kan nappe anses for afsluttet i
1980. Veksten af mindre indlandsbyer var sterk omkring arhundrede
skiftet, har derefter hele tiden kunnet iagttages iet vist omfang og
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var af karakteristisk betydning omkring 1970.

De regionale forskelle, der har preget Danmarks byudvikling, er

mindsket frem til 1960, hvorefter de har fundet et permanent niveau.

Gennem hele tidsrummet har der veret en klar grense gennem Lillebelt.

0st herfor er det overordnede vekstbillede overvejende depressivt, vest

herfor overvejende fremgangsrigt gennem lange tidsrum. I det ostlige

Danmark brydes det depressive billede efter 1880 af Hovedstaden og dens

voksende forstadszone, efter 1960 ogsa af Odense. Vest for Lillebelt har

Sonderjylland, Vestjylland og Nordjylland i vekslende grad haft

depressive trek, og sadanne kan i 1970'erne stadig identificeres pa

Alborg- og Sonderborgegnen.

Flere af de teorier, der er refereret, beskeftiger sig indgaende

med sammenhengen mellem storrelse og vekst. (Det er i Matthiessen,

1985b, pavist, at denne sammenheng ikke findes i statistisk henseende,

selv om storrelse og vekst samvarierer i nogen grad). Graden af samva-

riation er storst i de perioder, hvor vaksten er starkest og isar om

kring arhundredskiftet, hvor forst de store, siden de sma byer var

dynamiske elementer. At sammenhengen ikke er fremtredende er i over-

ensstemmelse med, at den kronologiske inddeling anses for underordnet i

forhold til mere langsigtede og faseforskudte tendenser, fordi varia-

tionen altid er storre end de generelle endringer. Det er imidlertid

ogsa klart, at den kronologiske inddeling i dynamiske perioder, der

veksler med stilstandsperioder, understottes af, at der er storre grad

af samvariation under de dynamiske end under de stagnerende..

Storrelse og vekst er altsa uafhengige parametre, og den vekst, der

preger bysystemet, er snarere generel end selektiv i sa henseende.

Derfor er det ikke merkeligt, at Danmarks bysystem altovervejende er

stabilt. Hovedstadsomradet har gennem hele tidsrummet varet langt den

storste by og omfattet mellem halvdelen og en trediedel af befolkningen.

De store provinsbyer har i begrenset omfang byttet rang. 1801 bestod

gruppen af byer med rang 2-6 af Odense, Helsingor, Alborg, Arhus og

Randers, som hver havde mellem 4000 og 6000 indb. 1860 udgik Helsingor

til fordel for Horsens, og byerne havde da mellem 8000 og 15000 indb.

Ved arhundredeskiftet havde de samme byer mellem 20000 og 52000 indb.

1935 udgik Horsens, og Esbjerg indtradte, byerne havde da mellem 37000

og 114000 indb. Arhus, Odense, Alborg, Esbjerg og Randers forblev i

gruppen og havde 1960 mellem 54000 og 178000 indb., mens de i 1981 havde

mellem 56000 og 182000 indb. Gruppens andel af bybefolkningen har veret
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meget stabil: 1801: 12%, 1860: 13%, 1901: 16%, 1935: 15%, 1960: 16% og
1981: 13%. Lengere nede i storrelseshierarkiet er der ikke den samme
rangstabilitet, selv om den dog er ganske hoj. Kun fa byer som Esbjerg,
Herning og Silkeborg avancerer mange pladser i tidens lob, mens en rekke

mindre sokobsteder sakker bagud. De nederste grupper i storrelseshierar
kiet omfatter byer, der er etableret i tidsrummet, suppleret med de
depressive sma sokobsteder. Her findes nettet af nye byer pa landet fra
det 20. arhundredes forste 25 ar, og senere tillige de diskontinuerte
forsteder fra 1960- og 70'erne. Det er ogsa her de mange rurale smabyer,
der er under afvikling, findes.
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Fig. 5. Skitse af periodeinddeling og udviklingstendenser.

En rekke af disse tendenser er sogt skitseret i diagrammet i fig.

5, hvor der er angivet nogle kendetegn for byudviklingsprocessen. De

antydninger af kvantificeringer, der er givet, ma betragtes med forbe

hold.

Periodeinddelingen er dels baseret pa identifikation af vekstfor-

lobets svingninger, dels en konsekvens af datamaterialets muligheder og

svagheder, og er dels foretaget pa baggrund af en rekke forfatteres

inddelinger. Iser er S. Aa. Hansens (1972, 1974), P.O. Pedersens (1983)

og Hyldtofts (1984) kronologier inddraget.
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FRE&NINGSPLANL/EGNINGEN PA FYN

af Jorgen Broholm

Fredningsplanlagningen for 1979.

Kort omtale af fredningsplanudvalget og hvad der er blevet lavet i denne
periode:

- Fredningsplaner

- Landskabsboniteringsskitsen 1968

- 3-zone kortet 1972

- Landskabsanalyse 1975

- Ideskitse 1976

- Regionplan 80

/Endring af naturfredningsloven.

Ved andringen af naturfredningsloven i 1978* blev fredningsplanlagningen
og -administrationen overfort til amtsradene samtidig med, at der blev
vedtaget nye bestemmelser om fredningsplanlagningen.

Bestemmelserne findes i naturfredningslovens §§ 35 og 36. Heraf
fremgar, at der er tale om 2 ting:

1. Dels at foretage en kortlegning, analyse og vurdering af regio-
nens fredningsinteresser.

2. Dels at udarbejde en plan for varetagelsen af fredningsinteres-
serne. Planen ma ikke vere i strid med regionplanen.

Sektorplaner/afvejning/regionplantilleq.

Samtidig med fredningsplanen skulle amtsradet udarbejde en landbrugs-
plan, en rastofplan, en vandforsyningsplan og en recipientkvalitetsplan.
Kravet til disse sektorplaner var, ud over den enkelte sektors egne
faglige krav, at de skulle kunne sammenvejes/afvejes i forhold til
hinanden og danne grundlag for udarbejdelsen af et tilleg til regi
onplanen for det abne land.

Det amtsradene i 1980 stod over for, var altsa et serdeles omfat-
tende og ikke helt ukompliceret stykke planlegningsarbejde.
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Som det fremgar af planchen (figur 1) er hele planlegningsprocessen
i Fyns amt delt i 5 faser.

1- fase omfatter en kortlegning af den enkelte sektors behov og
ressourcer.

2- fase omfatter udarbejde!se af opleg til sektorplaner. Der er i
denne fase tale om "enojede opleg". Ideen heri er at sikre, at alle
interesser bliver belyst og, at f.eks. fredningsinteresserne ikke pa
forhand undertrykkes gennem tekniske modeller, der gor det umuligt
senere for politikerne og offentligheden at gennemskue, hvad der er
sket.

3- fase omfatter alene afvejningen af de enojede planforslag. Der
er selvsagt tale om en meget politisk proces, der i realiteten skal
afstikke retningslinier for, hvordan alle konflikter i det abne land
skal loses de neste 12 ar.

4- fase omfatter udarbejdelse af forslag til regionplantilleg.
5- fase omfatter udarbejdelse af forslag til sektorplaner.

Vi er idag naet savidt, at okonomiudvalget netop har vedtaget et
forslag til tilleg til regionplan for det abne land. Dette forslag
fremlegges til offentlig debat i de neste maneder og indsendes herefter
til miljoministerens godkendelse.

Rammerne for fredningsplanlegningen og retningslinierne for, hvor
dan fredningsinteresserne skal. vurderes i de interessekonflikter der
opstar de neste 12 ar, ligger altsa fast.

Jeg skal senere vende tilbage til, hvordan fredningsinteresserne
har klaret sig idette forlob, men forinden vi! jeg forsoge at antyde
den planlegningsmetodik der anvendes i fredningsplanlegningen ved at
gennemga, hvordan planlegningsgrundlaget for de kulturhistoriske inte
resser er tilvejebragt.

Fredni ngsplan!egni nq.

Som navnt deler naturfredningsloven fredningsplanlegningen ito ting:
1) planlegningsgrundlaget
2) planer og planforslag.

Lovens bestemmelser er yderligere detaljeret gennemgaet icirkulere
nr. 2 om fredningsplanlegning og i vejledning nr. 2 og 3 i fred-
ningsplanlegning, der beskriver henholdsvis planlegningsgrundlaget og
planen.
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Vejledning nr. 2 fastlegger en metode og en systematik for indsam-
ling og bearbejdning af oplysninger om fredningsinteresserne.

Det er vard at si a fast, at det har varet en forudsatning, at den

forste fredningsplan vil vere grovmasket og i det vesentlige tage sit
udgangspunkt i det i 1979 foreliggende materiale. Det nye i planlag-
ningen er som navnt den bearbejdning (analyse og vurdering), der sker

med dette materiale.

Den filosofi der ligger til grund for fredningsplanlegningen, kan

bedst beskrives gennem folgende citat fra vejledning nr. 2:

"Gennem et samspil mellem naturgrundlaget og menneskets udnyttelse

og pavirkning heraf, er der skabt en rekke kulturlandskaber med vekslen

de vilkar for dyre- og pi ante!ivet.

Det forelobige resultat af denne udvikling udgor det nuvarende

landskabsbillede, der kan bibringe mennesket vekslende landskabs- og

naturoplevelser, og som i ovrigt danner baggrund for en rakke frilufts-

aktiviteter.

Naturfredningsinteresserne - de naturvidenskabelige, kulturgeogra-

fiske, landskabelige og rekreative interesser - kan derfor samlet an-

skues som resultat af et samspil mellem natur- og kulturprocesser. Det

drejer sig her i realiteten om en okologisk betragtningsmade, og denne

ma som noget centralt lagges til grund for planlagningen."

Fredningsinteresserne omfatter folgende hovedtemaer:

1) Geologi

2) Biologi

3) Kulturhistorie

4) Landskabsbillede

5) Friluftsliv

6) Forudsatninger og bindinger

De kulturhistoriske interesser havde - da vi startede i 1979 -

varet mindre indgaende behandlet end de ovrige interesser. Medens der pa

det naturhistoriske og friluftsmassige omrade gennem arene var opbygget

en kontakt og et samarbejde med alle relevante organisationer og

institutioner, var det samme ikke tilfeldet inden for det kulturhi

storiske omrade.

Fredningsafdelingen tog derfor i 1979 kontakt til de fynske museer

med henblik pa at fa etableret et samarbejde omkring fredningsplanleg

ningen.
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Vores henvendelse blev positivt modtaget.

Det blev ret hurtigt klart, at opgaven, bl.a. p.g.a. den korte

tidshorisont og de knappe ressourcer, i forste omgang matte koncentreres
om at fremskaffe og bearbejde den eksisterende viden om de kultur

historiske interesser, der er knyttet til det fynske landskab.

Af praktiske grunde blev arbejdet henlagt i tre arbejdsgrupper
sammensat af medarbejdere fra museerne og fredningsafdelingen.

Der blev nedsat grupper for folgende perioder

- forhistorisk tid

- historisk tid

- nyere tid

og som serligt emne blev udvalgt landsbyerne.

Jeg skal ikke trette med detaljer fra dette arbejde, men nojes med
at forsoge at give et kort omrids af resultatet.

Helt handgribeligt har arbejdet resulteret i rapporten "Kulturhi
storiske forhold 1984".

Rapporten kan bedst karakteriseres som en forelobig oversigt over
de vigtigste, kendte kulturspor i amtet med en tilhorende beskrive!se af

den historiske sammenheng de indgar i -' altsa en slags fynsk dan-
markshistorie.

Som planlegningsgrundlag ma rapporten forst og fremmest betragtes
som en status over den nuverende viden pa omradet, som kan danne grund
lag for tilretteleggelsen af mere systematiske undersogelser og besigt-
igelser.

Pa den anden side reprasenterer rapporten vores samlede viden om
forekommende kulturspor og dermed vores eneste mulighed for at inddrage
hensynet til de kulturhistoriske interesser i region- og kommune-
planlegningen pa nuverende tidspunkt.

Landsbyregistreringen.

Kun pa et omrade har vi haft mulighed for at ga til bunds i tingene -
nemlig i landsbyregistreringen.

Landsbyerne blev som nevnt udvalgt som sarligt emne, fordi der i
regionplanen var optaget bestemmelser om bevaring af landsbymiljoer.

Ifolge regionplanen skal der i forbindelse med fredningsplanleg
ningen ske en udpegning af bevaringsvardige landsbyer. Vi har i fred
ningsafdel ingen fundet det vigtigt at sikre, at diskussionen om beva-
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ringsverdige landsbyer kunne ske pa et kvalificeret niveau*
Landsbyundersogelsen er tilrettelagt og gennemfort i samarbejde

mellem Odense Universitet - Kartografisk Dokumentationscenter - og Fyns

amtskommune, fredningsafdelingen.

Undersogelsen omfatter dels en kortlegning og vurdering af lands-
byernes kulturhistoriske verdier, dels en kortlegning af de arkitekto-
niske landskabelige og miljomessige verdier, der knytter sig til lands

byerne, som de fremtreder i dag.

Det skal understreges, at undersogelsen primert har veret koncen-

treret om perioden fra middelalderen til udskiftningen omkring ar 1800,
og at den vurdering af landsbyernes bevaringsvardi, der er sket, derfor
alene er udtryk for i hvor hoj grad landsbyen indeholder bevaringsvar-

dige spor fra fellesskabsperioden.

Derimod er interesserne fra perioden efter 1800, herundef andels-

perioden, ikke vurderet.

I alt er der pa grundlag af undersogelsen udpeget 25 landsbyer med

sarlige bevaringsinteresser og 46 landsbyer med store bevarings-

interesser.

Disse landsbyer er nu, med sma justeringer, efter forhandlinger med

kommunerne, optaget i det foreliggende forslag til regionplan. Nir
regionplanforslaget godkendes, er der hermed skabt grundlag for, at
bevaringsinteresserne i forbindelse med de udpegede landsbyer kan sikres
gennem kommune- og Tokalplanlegningen. Undersogelsen er modtaget
positivt i befolkningen - maske den bedste sikring af landsbyerne, at de
mennesker, der bor der, far en viden om deres landsby og en interesse

for at medvirke til, at den udvikling der skal ske ikke gar pa tvers af

bevaringsinteresserne.

I forbindelse med landsbyundersogelsen er der ogsa foretaget en

undersogelse og vurdering af landsbykirkernes nermeste omgivelser. Denne

undersogelse har resulteret i, at der er udpeget beskyttelseszoner

omkring de landsbykirker, hvor der endnu findes frie omgivelser af

landskabelig kulturhistorisk betydning. Disse beskyttelseszoner er

ligeledes optaget i forslaget til regionplan, og landsbykirkernes frie

beliggenhed skulle hermed vere sikret.

Det er hvad der helt konkret er resultatet af landsbyundersogelsen.

Landsbyregistreringen har maske isar sin vardi og betydning derved,

at den indeholder en omfattende og sammenhangende beskrivelse af det

fynske kulturlandskabs udvikling, der i tid spender over perioden fra ar
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1000 til ar 1800 og som i rum spender over 85% af det fynske areal.

Det var jo netop landsbyen der var det dynamiske center og udgangs

punkt for de krefter, der pa godt og ondt skabte det fynske kulturland

skab. Mange af de naturtyper vi forsoger at bevare i dag gennem beskyt-

telse og pleje, begrundet i biologiske interesser, er i virkeligheden

kulturhistoriske relikter fra landsbyfellesskabets tid.

Det siger sig selv at landsbyundersogelsen, derved at den forklarer

hvorfor det danske landskab ser ud som det gor, giver et langt sikrere

grundlag for at vurdere de indgreb der gores i landskabet i dag og

dermed ogsa mulighed for at treffe de rigtige beslutninger. I alle

tilfelde sikrer den, at fejlindgreb, der alene skyldes uvidenhed,

undgas.

Nar landsbyregistreringen blev mulig skyldes det, at tre forudset-

ninger var til stede

- dels en vilje fra amtsradet til at gennemfore den, og det vil

sige til at fremskaffe de fornodne okonomiske og mandskabsressour-

cer.

- dels at der gennem forskningen var tilvejebragt en viden om

landsbyerne og kulturlandskabet

- dels at planleggerne og forskerne var i stand til at etablere og

udvikle det fornodne samarbejde og pa den made na frem til

resultater, der kunne inddrages i planlegningen.

Hovedgardsundersogelsen.

Efter afslutningen af landsbyregistreringen, har vi fortsat samarbejdet

omkring en undersogelse af hovedgardsejerlavene, som vi haber at kunne

na igennem med i lobet af 1986.

Hermed vil vi - bortset fra kobstaderne - have en 100% arealmassig

dekkende beskrivelse af det fynske kulturlandskab for perioden fra

middelalderen til udskiftningen.

Vi er i fredningsafdelingen opmerksom pa, at vi ikke hermed er ved

vejs ende - vi skal videre med undersogelser af de kulturhistoriske
interesser fra nyere tid.
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DISKUSSION

Det blev fremfort, at der er forskellige stadier i detaljeringsgraden af

undesogelser fra amtskommune til amtskommune.

Amtskommunerne legger de store linier. Disse burde vere ens fra amt

til amt. Den mere detaljerede plan skulle ligge i kommunerne.

Det blev foreslaet, at man i lighed med undersogelserne pa Gotland

udarbejdede et edb-registreringssystem, der var ens fra amt til amt.
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KULTURHISTORISKT BEVARANDEARBETE I SVERIGE

Af Carin Bunte

Utgangspunkterna fbr kulturminnesvardens bevarandeplanering i Sverige
aterfinns i den kulturproposition, som riksdagen tog 1974 (prop. 1974:
28), d*ar foljande sammanfattande formuleringar finns:

Kulturpolitiken skall garantera att aldre tiders kultur tas till
vara och levandegors

Kulturpolitiken skall framja en decentralisering av verksamheten
och beslutsfunktionerna inom kulturomradet

och kulturministern uttalar i propositionen
att

bevarande av den historiska kontinuiteten i den fysiska kulturmil-
jon maste tillmatas grundlaggande betydelse for den enskildes
kansla av trygghet och fbrankring i tillvaron

att

samhallets insatser inte far begransas till ett passivt bevarande.
Kraftfulla atgarder maste till fbr att levandegbra och fora vidare
vart kulturarv

i arbetet med att bevara och fbra kulturtraditioner vidare ar det
viktigt att insatserna galler hele samhallets historia och inte
bare den s k hbgrestandskulturen.

- aven arvet fran det gamle bondesamhallet samt den framv'axande
industrialismen och de darmed sammanhangande folkrbrelserna maste
frias vidare.

Han sade ocksa att han fann "det naturligt att varje kommun fast-
stallt egna mal och riktlinjer fbr verksamheten".

Formuleringarna speglar den syn pa kulturminnesvardens inriktning
och omfattning, som vuxit fram under slutet av 1960-talet.

Genomslagskraften i den fysiska planeringen och 1 det konkreta
bevarandearbetet har dock inte varit omedejbar. Metoderna att fbrverk-
Uga ambitionerna ar fortfarande trevande och styrmedlen ar inte an-
passade till ambitionsnivan.

Decentraliseringen 1976 var emellertid till stor hjalp. Myndig-

att

att
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hetsfunktionen flyttades da fran riksantikvarieambetet till lansstyrel-
serna, dar lansantikvarietjanster inrattades. Det fick utan tvekan en
mycket god effekt och gav - kan man nog pasta - kulturminnesvarden
intradesbiljett till samh'allsplaneringen.

Direktkontakten med planeringen ledde snabbt till att arbetsfaltet

blev oerhbYt mycket bredare an det varit fbrut. Tillfall en gavs till och
krav restes pa lansantikvariens deltagande inom en m'angd omraden, d'ar
tidigare antikvariska aspekter inte aktualiserats och - framfbr allt -
kulturlandskapet blev ett begrepp.

Beredskapen infbr denna situation var emellertid dalig och oerhbrt
mycket arbete ligger fortfarande framfbr oss innan de uppstallda malen
har natts. Ordentligt, heltackande underlagsmaterial saknas vad galler
byggnadsbestaendet, kunskapsluckorna ar bitvis stora vad galler kultur-
landskapets mangskiftande element och skyddslagstiftningen ar snavt
objektinriktad pa fornlamningar och m'arkliga byggnader. Hartill kommer
att de ekonomiska resurserna ar begransade bade fbr planering och fbr-
verkligande och for vardinsatser.

Skydd f'br kulturmiljbn fbrutsatter markagares, brukares, planerares

och beslutsfattande politikers fbrstaelse och goda vilja. Information
och kunskapsspridning blir d'arfbr en mycket vasentlig del i bevar-
andearbetet. Behbvs starkare medel maste kulturminnesvardens intressen

utanfbr enskilda fornlamningar och byggnader klaras inom naturvards- och

byggnadslagarnas ramar. En foljd harav ar att det ar svart att klara
aven mycket vardefulla miljber och omraden om de inte prioriteras av
naturvardsskal eller om de uppfattas som en belastning ur teknisk-

ekonomisk planeringsaspekt. Pa det regionala planet flyter dock samar-
betet mellan kulturminnesvarden och naturvarden i regel mycket bra trots

separata central a myndigheter som ar forda till olika departement:

kulturminnesvarden till utbildningsdepartementet och naturvarden till

jordbruksdepartementet. Det kan till och med vara en styrka att tva

ski Ida bevarandintressen kan havdas for samma geografiska omrade.

Krav pa att kulturminnesvarden kartmassigt och verbalt skulle

precisera sina intresseomraden st'alldes fbrst i samband med den fysiska
riksplaneringen, for vilken ett underlagsmaterial sammenstalIdes i

b'brjan av 1970-talet. Resultatet var oj'amnt och av skiftande kvalitet.

Direkt efter riksplaneringens planeringsskede gick d'arfbr riks
antikvarieambetet tillsammans med statens planverk ut med en uppmaning

att regionala kulturminnesvardsprogram skulle uppr'attas lansvis. Ansvar-
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et for detta arbete lades pa I'ansstyrelserna, som under 2 ar erhqll
sarskilda anslag fbr uppgiften. Arbetet ar utfbrt inigra Ian, det pagar
i nagra och i en del maste primarmaterial samlas in innan sjalva
programarbetet kan pabbrjas. Programmen utformas olika ide olika lanen,
beroende pa ski Ida f'orutsattningar och resurser.

Fbr Skanes del gjordes ett fbr Malmbhus och Kristianstad Ian gemen-
samt program. Det var klart 1981, da det antogs av de bada lansstyrel-
sernas politiska verkstyrelser som underlag fbr kulturvardsarbetet i
lanen. Iprogrammed som ar redovisat kommunvis, finns en beskrivning av
varje kommuns utveckling fran stenalder till nutid. Skyddade och
skyddsvarda objekt samt vardefulla miljber och omraden av stbrre intres-
se ar sarskilt beskrivna och angivna pa kartor. Tyngdpunkten har d'ar
lagts pa landskapets helhetsmiljber, som speglar en viss epok eller en
historisk kontinuitet, liksom samspelet mellan odlingslandskap och
bebyggelse. Redovisningarna bygger pa de olika fornlamnings- och
byggnadsinventeringar, som gjorts iskilda sammanhang under arens lopp,
och pa en allman kunskap om landskapets kulturhistoriska innehill och de
fysiska sparen fran aldre tider.

Systematiska genomgangar saknas istor utstrackning och fortfarande
bedrivs de inventeringar som gbrs i regel som konventionella bygg
nadsinventeringar. Nagon koppling mellan byggnader och omgivande land
skap eller andra kulturelement gbrs s'allan och - da sporadiskt -ifran
landskapsestetiska aspekter som inte har med den kulturhistoriska bak-
grunden att gbra. Identifiering och precisering av karaktarsdrag och
inslag, som ar vasentliga fbr fbrstaelsen och upplevelsen av innehallet
och det historiska sambandet ilandskapet behbvs. Den uppgiften kraver
samarbete mellan forskare och kulturminnesvardens administratbrer.

-Ill



DISKUSSION

Det blev fremfort, at tidligere havde fredninger focuseret pa enkelt-

genstande, en bygning, en runesten, en bro, hvorimod helheden det om-
givende miljo ikke havde haft interesse. De seneste ar er tendensen gaet
•mod sikring af helheder og af det miljo, der omgiver enkelte fredede

genstande. Eksempelvis kan vejgennemforinger totalt endre det omgivende
miljo. C.B. orienterede, at hun havde gode erfaringer med samarbejdet

med vejdirektoratet.

Endelig var man i diskussionen inde pa overlapningen af landskabs-

fredning og fredning af enkelt elementer.

Flere efterlyste undersogelser fra nyere tid, 1800-tallet og 1900-

tallet. Det blev foresliet, at de fremkomne resultater fra undersogelser

af kulturlandskabet blev lagt frem ved udstillinger og publikationer. I

Sverige havde man haft gode erfaringer hermed og stor interesse fra

lokalomraderne.
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FREDNINGSSTYRELSEN. DET SfRLIGE BYGNINGSTILSYN OG BEBYGGELSESHISTORISKE
UNDERS0GELSER

Emnet blev belyst ved to indleg:

FREDNINGSSTYRELSENS BEBYGGELSESHISTORISKE UNDERS0GELSER I FORBINDELSE
MED BYGNINGSBEVARINGSARBEJDET

af Allan Tonnesen

Fra 1918 til 1979 blev bygningsfredningslovens bestemmelser varetaget af
Det serlige Bygningssyn; siden 1980 har Fredningsstyrelsen veret
bygningsfredningsmyndigheden, mens Bygningssynets funktion er radgiv-
ende.

En af de vigtigste opgaver har altid veret nyfredninger. Siden 1918
har der i bygningsfredningsloven veret et alderskriterium pa 100 ar,
hvilket betyder, at der til stadighed er nye bygninger, der opfylder det
eneste helt konkrete krav loven stiller. Bygninger, der fredes, skal
desuden vere af vesentlig arkitektonisk og kulturhistorisk verdi; disse
begreber er vanskeligere at definere, og i hvert fald opfattelsen af
arkitektonisk verdi undergar stadig endringer.

Forud for en nyfredning er der gaet et ret betydeligt undersogel-
sesarbejde. Forst og fremmest skal husets alder og senere bygningshisto-
rie sa vidt muligt fastslas. I den forbindelse spiller det en stor
rolle, om det kan placeres som horende til en bestemt bygningstype, og
om det kan anses for et karakteristisk eksemfiel pa denne type. Nar det
drejer sig om de mere unikke monumenter, som f.eks. slotte, er dette
moment naturligvis af mindre betydning, men det er vasentligt, hvor vi
har at gore med mere almindelige kobstadsomrider, landbygninger og nyere
bebyggelsesenheder som stationsbyer, forstadskvarterer, industrikvar-
terer samt visse industrianlag.

I det omfang der foreligger lokalhistorisk eller anden litteratur
om emnet, undersoges denne som det forste, men imange tilfalde vil det
vere nodvendigt at ga til arkivalsk materiale, brandtaksationsbe-
skrivelser og matrikelkort m.m. Det er vigtigt at vide, om der er tale
om landarbejderhuse under en herregard, der jo ofte er af ensartet
karakter; om det er en udflyttergard, hvornar udskiftningen er sket, og
om garden bogstaveligt er udflyttet, eller om der er tale om nyopforte
bygninger.
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I de senere ar er der udfort et stort og verdifuldt arbejde under

f.eks. stationsbyprojektet og Industriens bygninger og boliger, der kan

give god besked, nar der er tale om nyere bygninger.

Den gruppe bygninger, der fredes flest af, er byhuse. Inden for

dette omrade er der gennem de sidste 25 ar publiceret en lang rekke

undersogelser, der almindeligvis gar under betegnelsen registranter. De

forste blev udarbejdet og udgivet af Det serlige Bygningssyns sekre-

tariat. Senere registranter er udarbejdet af Nationalmuseet, lokalmu-

seer, bevaringsforeninger samt en rekke kommuner.

Arbejdet med registranterne blev egentlig ikke iverksat med henblik

pa fredninger, men for at beskytte bebyggelser, der ikke nodvendigvis er

fredningsverdige, men som udgor bevaringsverdige helheder. Baggrunden

var en ny saneringslov, der gjorde det muligt at gennemfore bevarende

saneringer. Arbejdet fik ny aktualitet med kommuneplanloven af 1977 Og

den nye bygningsfredningslov af 1979, i hvis formalsparagraf bl.a.

indgar vern af bygninger, der har miljomessig verdji.

Fredningsstyrelsen har siden 1970'erne engageret sig sterkt i dette

arbejde, oprindelig som led i et beskeftigelsesprojekt, senere pa

baggrund af en serlig bevilling til dette formal. Der er forelobig

udgivet ca. 15 sadanne registranter, i sa at sige alle tilfalde i sam

arbejde med den pageldende kommune, normalt sadan at styrelsen afhoider

udgifterne i forbindelse med udarbejdelsen, mens kommunen betaler tryk-

ningen. De fleste registranter har behandlet gamle bykerner, men ogsa

enkelte landsbymiljoer er blevet undersogt.

Registrantens hovedafsnit indeholder beskrivelser af hvert enkelt

hus inden for det valgte omrade, husets historie fremstillet pa grundlag

af arkivalier, evt. med en fortegnelse over ejerne gennem tiden, samt

bemarkninger i form af en arkitekturhistorisk placering og forslag til

forbedringer af senere, uheldige bygningsmessige andringer.

Der vil desuden vere flere indledende afsnit. Et omhandlende byens

historie i hovedtrak med sarlig vagt pa den byplanmessige udvikling. Et

andet afsnit gennemgar arkitektoniske og bygningstekniske trek, der er

karakteristiske for det pageldende omrade. Dette afsnit er hovedsagelig

baseret pa det materiale, der er indsamlet under arbejdet med den

egentlige registrant.

Forud for alt dette er gaet en afgrensning af undersogelsesomradet.

Den baseres pa en bebyggelseshistorisk vurdering, f.eks. et gammelt

byomrade afgrenset af middelalderlige volde og mure (eller viden om hvor
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de har veret); det kan ogsa vere en forstadsbebyggelse, der er opstaet
pa gammel byjord uden for vol dene.

Et eksempel herpa er den gamle kobenhavnske forstad Vesterbro, der
er vokset op omkring udfaldsvejen mod vest. Pa grund af de demarkations-
bestemmelser, der var fastiagt af hensyn til hovedstadens forsvar,
bestod bebyggelsen gennem arhundreder dog kun af lave, fritliggende
bygninger, nermest en landlig idyl. Forst da festningen blev nedlagt, og
demarkationslinien blev hevet i 1852, kom der gang i det bymassige
byggeri, og da med en nasten eksplosionsagtig fart. Resultatet blev et
stort, sammenhangende omrade med et meget homogent arkitektonisk udtryk,
der for den aldste dels vedkommende helt svarede til de senklassicistis-
ke borgerhuse i det indre Kobenhavn. Den almindelige opfattelse af denne
bydel er stadig, at det er saneringsmoden slum, og den registrant over
Vesterbro, som Fredningsstyrelsen nu star i begreb med at udsende, skal
opfattes som et forsog pa at gore bystyret og byens borgere opmerksom pa
de betydelige arkitektoniske, kulturhistoriske og miljomassige verdier,
som dette hidtil miskendte kvarter representerer.

Registranternes vigtigste funktion er saledes at indga i grundlaget
for den nutidige fysiske planlegning, men samtidig udgor de et vigtigt
historisk forskningsmateriale.

FREDNINGSSTYRELSEN OG DET SiERLIGE BYGNINGSSYN

af Pal le Friis

Allan Tonnesen har gjort det nemt for mig at folge efter med min rede-
gorelse. Egentlig kunne jeg nojes med at sige, hvad Allan Tonnesen ikke
selv kan \/&re bekendt at fortalle, nemlig at Fredningsstyrelsens alt for
fa medarbejdere i 6. og 10. kontor, slider med en opgave, der maned for
maned vokser i omfang og i storrelse af problemer. Samme medarbejdere
udsender hver maned en tommetyk publikation i A4 format til medlemmerne
af Det sarlige Bygningssyn, saledes at disse kan forberede sig til
bygningssynets mode med Fredningsstyrelsen i Bredgade 32, den anden
onsdag i hver maned.

Det er ikke sa underligt, at der er en modeprocent omkring 100 til
denne manedlige sammenkomst. Moderne er vel forberedte og det er i de
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fleste tilfalde, interessante, komplicerede og folsomtne problemer der
fremlagges, som udloser engagerede diskussioner mellem hojtkvalificerede
historikere og nogle af vores mest estimerede praktiserende arkitekter.

Selvom Det sarlige Bygningssyn i nogen grad kan fole sig uden
ansvar overfor de okonomiske aspekter, der er bygherrens og Fred

ningsstyrelsens reelle problem, sa er det alligevel af afgorende betyd
ning, at alle muligheder bliver overvejet for at skabe det bedste kom-
promis mellem antikvariske hensyn og bygningernes fremtidige anvendelse.
Bolgerne kan undertiden ga hojt, men det er alligevel sjaldent at
arkitekter, historikere og museumsfolk ikke nar til enighed om,

hvorledes en bygningsistandsettel se bor gribes an. Det er et meget
storre problem for Fredningsstyrelsen og Bygningssynet at traffe beslut-
ninger om, hvilke bygninger man skal frede, og om disse problemer har
jeg lyst at foje endnu nogle bemarkninger til Allan Tonnesens redegorel*

se.

Takket vere den nesten eksplosive ekspansion af byggeriet i sidste

halvdel af forrige arhundrede, star vi idag overfor flere tusinde gamle
huse, der kan betegnes som bevaringsverdige og mulige fredningsobjekter.

Hver eneste maned er der forslag om frivil1ig fredning af en hindfuld af

disse bygninger, enten af idealistiske grunde eller ud fra okonomiske
betragtninger, i hab om stotte til istandsettelse, eller skattelettelser

eller med tanke om at indrette ejerlejligheder.

Det kunne vere fristende at gribe problemerne an lige sa radikalt,

som jeg har forstaet man-gor det i England, hvor man rask vek freder hus
efter hus i gade efter gade. Der er imidlertid enighed om, bade i

Fredningsstyrelse og Bygningssyn at dette ville vere umoralskt, nar der
hverken er okonomisk grundlag til at folge fredningerne op eller

mandskab til at varetage det administrative apparat. Det er som navnt

gait nok for ojeblikket, hvor vi begrenser os til kun at frede det
allerbedste af vores bygningskulturelle arv, som er aldre end hundrede

ar.

Begrebet, den bygningskulturelle arv, er der enighed om at fortolke

langt videre end man tidligere har gjort.

Det omfatter selvfolgelig de meget gamle sjeldne huse, de mest

markante eksempler pa arkitektur, men det rummer ogsa bygninger der har

veret ramme om historiske begivenheder, og huse der i sig selv har en

kurturhistorisk fortelleverdi i kraft af deres udformning og indretning.

Gennem mange ar har langt det storste antal bygningsfredninger
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omfattet beboelseshuse, men nu er der mange andre bygningstyper, der
trenger sig pa som hojst aktuelle fredningsemner.

Landbrugets omlegning til industri, stiller ojeblikkelige og ra-
dikale krav til landbrugsbygningernes udformning, og den traditionelle
industri er i forbindelse med automatisering og barske konkurrencefor-
hold, sa sarbar, at enorme industrikomplekser mister deres funktion, og
star tomme fra den ene dag til den anden.

Haster det meget med at frede landbrugets og industriens bygninger,
sa haster det ikke mindre med at frede vores beboelseshuse, der idag er
udsat for store ombygninger for at tilgodese hensyn til energibesparelse
og besparelser i vedligeholdelse. Og som et paradoks er det vanskeligste
problem for bevaringen af vores beboelseshuse nok den nostalgiske
"garnieficering" som foregar i disse ar, inspireret af ugeblade og af
fabrikanternes reklamer, der forteller husejere, hvad man skal gore Og
anskaffe, hvis ens hus skal vere gammeldags pa den rigtige moderne made.
Tro mig, at fa en husejer overbevist om, at han ikke skal udskifte sine

dannebrogsvinduer med hele vinduesruder, det er for intet at regne med
vanskelighederne ved at overbevise en husejer om at det er lige sa
forkert at udskifte dannebrogsvinduerne til vinduer med mange sma ruder
og sprosser. Der star jo i brochuren at de er bade gammeldags og
miljorigtige.

I sommer har Det serlige Bygningssyn og Fredningsstyrelsen veret pa
Skagen, for systematisk at gennemga hvad der burde fredes i denne, pa
mange mader smukke og interessante by.

Det var en stor overraskelse, pa det nermeste et chock, at konsta-
tere at vi kom for sent. Hele byen - nesten - store og sma huse, gamle
og nye er nu gulkalkede og takket med tegl og gjort nostalgiske miljo-
tilpassede, med alle mulige former for narrestreger der kan tilgodese
byens turistinteresser.

Det haster, hvis vi skal na at frede det bedste inden for den nyere
danske bygningskultur, og det kunne vere onskeligt, om vi i langt hojere
grad end nu kunne skabe dispensationsmuligheder for hundredearsreglen,
sa vi kunne undga de varste meningslose ombygningsodeleggelser.

Men hvilke etageejendomme, villaer, industrianleg, landbrugsbyg-
ninger eller institutioner skal vi sa udvelge som de bedste eksempler at
frede og bevare for vores efterkommere? Den eneste mulighed vi har for
at treffe et kvalificeret valg, er at vi har et let tilgengeligt
oversigtsmateriale. Der er mange krefter igang for at udarbejde byg-
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ningsregistranter over byer og bygningskategorier savel i Frednings*
styrelse som pa museer, men tempoet kan slet ikke folge med den has-

tighed hvormed forandringerne nu sker i vores bygningskultur. Der ma

skabes politisk forstaelse for, at ogede bevillinger er nodvendige, her

og nu, hvis der skal kunne foretages en kvalificeret prioritering, og

hvis vi skal have dokumentation for udseendet af vores nuverende

bygningskultur.

Registranterne er ikke alene nodvendige for Fredningsstyrelse og

Bygningssyn. De er ogsa den helt nodvendige forudsetning for planleg-
ningsarbejdet i amtet og kommuner, som er de ansvarlige for neste trin i
bygningsbevaringen, igennem bevarende lokalplaner, og andre bevarings-

bestemmelser.

DISKUSSION

Der blev spurgt om kommunerne kan palegge ejere af ikke-fredede byg

ninger bestemte restaureringsformer. Det kan kommunerne ikke.

Gode registranter kan bruges til at overbevise kommunerne om fred

ninger af hele miljoer, gader etc.

I de fleste tilfelde er der enighed om fredning mellem ejer og

myndigheder. Ophevning af fredningsbestemmelser eller nedrivning af

fredede bygninger skal forelegges Det serlige Bygningssyn. Fredninger

kan tages op til nyvurdering, eksempelvis hvis det omgivende miljo er

sterkt endret. Der stilles ingen krav til nybygninger i nerheden af

fredede bygninger, dog kan kommunerne gribe ind med krav om hojde.
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PLANADMINISTRATIONENS KRAV TIL BEBYGGELSESHISTORISKE UNDERS0GELSER

af Axel Bendtsen

Mit indlag indeholder folgende:

1. Intentionerne med fredningsplanlagningen, herunder den kulturhis

toriske del

2. Status for fredningsplanarbejdet i amtskommunerne/hovedstadsregio-

nen

3. Varetagelsen af naturfredningshensyn i anden planlagning og admini

stration.

Til afslutning vil jeg sige et par ord om forholdet mellem forskning og
administration.

Indledning

Flere indlag her pa symposiet har berort sporgsmalet om hvordan de

kulturhistoriske hensyn varetages i den fysiske planlagning. Jeg vil

forsoge at afmystificere dette sporgsmal. Det vil jeg dels gore ved at

sige et par ord om fysisk planlagning, dels ved at sige lidt om de
kulturhistoriske hensyn.

Nar der tales om planlagning, er det ofte om metoder og procedurer,

d.v.s. om teknikken ved planlagningen. Den kan ysre kompliceret. Men det

er jo ikke den, der er det interessante. Det er jo indholdet, det drejer

sig om. Enkelt udtrykt kan man sige, at planlagning er at udtale sig om
fremtiden. Nar vi sa taler om de kulturhistoriske hensyn i planlagning
en, ja da gar det - igen enkelt udtrykt - ud pa at anskue fremtiden med
en holdning til fortiden.

Denne sammenhang mellem fortid og fremtid er en selvfolgelighed for

os her. Men udenfor fagkredsen bliver den mindre og mindre selvfolgelig.
Dette sa vi f.eks. for nylig i forbindelse med konkurrencen om

Kobenhavns havn. Flere projekter ville helt forandre havnefronten - i

bedste postmodernistiske stil. Selvfolgelig skal byggeri i 1980'erne ske
i 1980'ernes byggestil. Men ser man bort fra det billede (bybillede
eller landskabsbillede), man har i dag, serman bort fra sin fortid, sin
kultur - og det er skrammende.

Vi skal ikke gore hverken Kobenhavn eller en hvilken som heist
anden by eller landskab til et museum. Varetagelse af kulturhistoriske
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hensyn er ikke bevaring i bogstavelig forstand. Det drejer sig som nevnt

om at anskue fremtiden med en holdning til fortiden.

Kulturhistorikernes opgave, Jeres bidrag til planlegningen, er at

skaffe dette kendskab til fortiden.

Dette kendskab skal bl.a. fremga af fredningsplanlegningen.

1. Intentionerne med fredningsplanlegningen, herunder den kulturhisto

riske del

Folgende 3 hovedintentioner med fredningsplanlegningen fremgar af de af

Fredningsstyrelsen udsendte vejledninger i fredningsplanlagning.

1. intention drejer sig om kulturlandskabet - om sammenhangen mellem

hatur og kultur.

"Det danske landskab kan betegnes som menneskeskabt. Det er et kultur

landskab, som er opstaet gennem en artusindlang udviklingsproces, hvor

naturen gradvis har mattet tilpasse sig en stadig mere omfattende

udnyttelse - praget af tre hovederhverv gennem tiderne: jagt, agerbrug

og industri, med agerbruget som det dominerende. Dette samspil mellem

mennesket og naturen er betinget af nogle relativt kontante geografiske

faktorer som overfladeformer, jordbund og klima, og af en rakke variable

faktorer, pa den ene side de okologiske (flora og fauna), og pa den

anden side de kulturelle (erhvervsformer og bebyggelse)."

Vejledning i fredningsplanlagning nr. 1.

"Set fra kulturens synsvinkel indgar naturen i et okonomisk system, hvor

samfundet soger at opna den mest effektivt og hensigtsmessige udnyttelse

af ressourcerne. Set fra naturens synsvinkel indgar samfundet i et

okologisk system, hvor naturen soger at opretholde sig gennem den mest

hensigtsmessige tilpasning til menneskets indgreb."

Vejledning i fredningsplanlagning nr. 1.

"Det danske kulturlandskab er resultat af en artusindlang udviklings

proces. Igennem kulturlandskabets forandring tilpasses vor historiske og

landskabelige arv til nutidens vilkar i et komplekst og ofte kon-

fliktfyldt samspil af interesser. Fredningsplanlagningen har ikke til

opgave at forhindre landbrugets strukturomlagninger og heller ikke at

fastfryse det danske landskab i dets nuverende til stand. Det vil ikke

vere muligt og heller ikke rigtigt. Men vi har en forpligtelse til at

sikre forbindelsen til tidligere tiders samfundssystemer og kulturer og
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til at beskytte de efterhanden fa resterende naturtyper og landskabs-
elementer, som er forudsetningen for at opretholde et rigt og varieret
dyre- og planteliv til glede for vore efterkommere. Det er frednings-
planlegningens opgave at tilvejebringe grundlaget for denne vanskelige
afvejning mellem hensynene til pa den ene side det moderne produktions-
samfund og pa den anden side landskabs- og naturbeskyttelsen."

Vejledning i fredningsplanlegning nr. 1.

2. intention drejer sig om landskabet isin helhed -om de serlige ver-
difulde omrader og om det almindelige dyrkede landskab.

"Fredningsplanlegningen omfatter landskabet i sin helhed. Den har
ikke blot til formal at udpege og beskytte omrader af serlig fred-
hihgsinteresse, men er tillige udtryk for en made at anskue og forvalte
hele det danske kulturlandskab pa."

Vejledning i fredningsplanlegning nr. 1.

3. intention drejer sig om, at fredningsplanlegningen ikke alene har
betydning for administrationen af naturfredningsloven, men at den sniger
sig ind i al anden planlagning og administration.

"De kommende regionale fredningsplaner skal indeholde retnings-
linier for landskabets beskyttelse, pleje og rekreative udnyttelse og
saledes udgore et vasentligt grundlag for administrationen af natur
fredningsloven. Samtidig vil de angive retningslinier for administra
tionen af andre love, hvor beskyttelse af landskabet og naturen indgar i
formalsparagraffen."

Vejledning i fredningsplanlegning nr. 1.

Dette er intentionerne ved fredningsplanlegningen. Det er sadanne syns-
punkter, politikerne ma omsette til politiske tilkendegivelser om frem
tiden. Det er planlegningens indhold.

Herefter skal jeg sige et par ord om planlegningsmetoden.
1. fase af fredningsplanarbejdet bestar iat kortlegge og analysere

fredningsinteresserne, herunder de kulturhistoriske interesser. Der
lagges her vegt pa, at de mange enkeltinteresser beskrives i en
sammenheng. Udgangspunktet er, at intet landskab er uden fredningsinte-
resse. Alligevel ma de enkelte landskaber verdifastsattes for at kunne
indga i en prioritering.

Og af hensyn til afvejning overfor andre hensyn i det abne land
f.eks. landbruget ma det oplyses, hvilke pavirkninger, der vil spille

121 -



uheldigt ind pa landskabet.

Denne 1. fase udgor planlegningsgrundlaget. Det er teknikernes,

dvs. ogsa Jeres opgave at lave et sa sagligt og overskueligt materiale

som muligt.

2. fase af redningsplanarbejdet bestar da i at lave selve fred-

ningsplanen. Det er her de politiske tilkendegivelser skal komme frem.

Fredningsplanen bestar af en hovedstruktur med forst og fremmest

omradetyperne:

- sammenhengende naturomrader

- serlige beskyttelsesomrader

- sarlige friluftsomrader og

- andre omrader

Amtsradene/Hovedstadsradet skal tilkendegive en politik inden for

de enkelte omrader, dvs. hvilke mal man efter at forfolge, hvorledes man

agter at udove sine administrative befojelser til opfyldelse af disse

mal, om hvilke konkrete initiativer man agter at tage.

2. Status ude i amtskommunerne.

Fredningsplanlagningen i amtskommunerne/hovedstadsregionen sker pa bag-

grund af vejledninger, udsendt af Fredningsstyrelsen. Der findes ogsa en

sarlig vejledning om de naturhistoriske interesser, der iovrigt er

udarbejdet i et tat samarbejde med Geografisk Institut i Kobenhavn.

De forste fredningsplaner forventes indsendt til godkendelse i

miljoministeriet i lobet af 1986.

Af en telefonisk rundsporge om hvordan det gar med at fa de kul

turhistoriske interesser ind i fredningsplanlagningen, er det mit ind-

tryk, at det gar godt.

Det er en ny arbejdsopgave for amtskommunerne. Det er i planlag-

ningssammenheng en ny made at anskue det danske landskab pa. Med god

hjelp af bl.a. de lokale museer er der ved at blive tilvejebragt et

solidt materiale om kulturhistorien.

Typisk bestar arbejdet af 3 dele. En del omhandler forhistorien, en

anden del den nyere historie og en tredie del er en beskrivelse af

amtskommunen opdelt i egne, dvs. den gar pa tvers af fortid og nutid.

Flere amtskommuner forestiller sig at udgive egnsbeskrivelserne kommune-

vis. Herudover har flere amtskommuner gennemfort en registrering af

bevaringsvardige landsbyer.
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Selv om fredningsplanerne endnu ikke foreligger, siger man alle
steder, at materialet allerede har stor betydning i planlagningen og
administrationen. Amtskommunerne har faet udbygget sin viden om land
skabet og har derfor udbygget sine argumenter til at kunne sige enten ja
eller nej til et konkret projekt, f.eks. et byggeri, rastofindvinding
eller lignende.

3- Varetage!sen af naturfredningshensyn i anden planlegning og admini
stration

Fredningsplanlegningen, herunder de kulturhistoriske dele, har saledes
stor betydning for planlegningen og administrationen.

De kulturhistoriske argumenter sniger sig - eller burde snige sig -
ind i al planlegning og administration. Hensynet til naturfred
ningsinteresserne indgar i mange loves formalsbestemmelse.

Og dog kan de kulturhistoriske argumenter - som iovrigt andre
naturfredningsargumenter - vere svere at fa oje pa i planlegningen.
Region- og kommuneplaner har tilsyneladende svert ved at handtere disse
sporgsmal. Og det er der flere grunde til.

En grund er, at teknikken i planlegningen bedst egner sig til
f.eks. at placere veje eller hotelier i landskabet. Det er noget med
streger og punkter. Naturfredningsinteresserne er vanskeligere at angive
pa et kort, og det er ogsa vanskeligt at udtale sig meget kategorisk om
varetagelsen af disse interesser. De er ikke sadan egnet til skrasikre
generaliseringer i en plan.

Teknikken har i nogen grad faet lov til at bestemme indholdet i den
fysiske planlagning - hvad der er region- eller kommuneplanrelevant. Men
varetagelsen af naturfredningsinteresserne er selvfolgelig bade et
regionalt og mange gange ogsa et nationalt anliggende, og planleg-
ningsteknikken bor ikke ysre afgorende for, om de pageldende hensyn
varetages.

En anden grund til, at region- og kommuneplaner har svert ved at
handtere naturfredningsinteresserne, er, at planlegning i Danmark de
sidste ar har udviklet sig fra at dreje sig om planlegning imorgen til
at dreje sig om planlegning i dag.

Planerne handler om den umiddelbare fremtid, handler ikke meget om
ideer og visioner. Vi -d.v.s. savel kommuner og amtskommuner som staten
- bruger det meste af tiden til at diskutere aktuelle og konkrete
projekter. For en sektor som naturfredningsomradet er dette ikke serlig
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perspektivrigt.

Denne lidt pessimistiske beskrivelse af den fysiske planlagning

betyder selvfolgelig ikke, at arbejdet er spildt. Jo bedre et beslut-

ningsgrundlag vi giver de besluttende myndigheder, jo bedre er chancen

for, at der bliver taget de rigtige beslutninger.

De flotte kort i planlegningen og de skrasikre tilkendegivelser

virker tillokkende. Men naturfredningssektoren vil aldrig finde sin

plads i dette regelrettede selskab. Vi ma troste os med, at en ide der

folges, er bedre end en skrasikker tilkendegivelse, der ikke folges.

Forholdet mellem forskning og administration.

Afslutningsvis vil jeg sige et par ord om forskning og administration.

Det er vardifuldt, at et symposium som dette giver mulighed for, at

forskere og administratorer kan tale sammen. Det sker for sjeldent. Og

hvad y&rre er, det er ogsa sjeldent, vi leser det, hinanden skriver.

Afstanden fra forskning til administration bliver endog storre og

storre. Jeg ma med en vis skam erkende, at jeg alt for sjeldent har tid

til at sette mig ind i den forskning, der vedrorer vores felles

fagomrade. Det er et problem for mig - men ogsa for jer.
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DISKUSSION

Udfra sporgsmalet om, at megen forskning slet ikke blev brugt iplan-
lagningsarbejdet blev det foreslaet, at der blev ansat medarbejdere i
amterne der skulle vere bindeled mellem forskere og planleggere. Det
blev fremhavet at det var nodvendigt med meget klare malsetninger for at
vinde politisk forstaelse.

Man savner endvidere gennemslagskraften fra det overordnede plan,
til amtskommunalt plan, til kommunalt plan. Forskere skal forklare
kulturlandskabet til politikerne. De nuverende planer er politisk bin-
dende. Iplanlegningen er ordvalget preget af „bor" og ..ma". Planerne er
isig selv statiske, hvorimod planlagning er dynamisk og andrer sig hele
tiden. Det blev fremfort at regionalplanerne er blevet for snavre ogsa i
tidsafgrensningen, de er ikke sa idepregede og fremsynede som onskeligt.
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KULTURLANDSKABET I FORANDRING - FORSKNING OG LOVGIVNING

af Viggo Nielsen

Der er ikke noget, der er stabilt. Herpa er det danske landskab et

eksempel. De jordmasser, som istiden efterlod, er starkt andrede og

flossede, og den vegetation, der fulgte efter, skiftede fra tundra over

fyrre-, hasselskov til linde-, egeblandingsskoven og videre. Det var en

ustabilitet over artusinderne.

Forandringerne sker selvfolgelig sarlig hurtigt, nar mennesket

kommer til, dog mindre i de forste faser, hvor mennesket er en del af et

okosystem. Kommer der for mange, bliver terranet udpint, sa ma mennesket

selv vige, og terranet kan regenerere. Store andringer sker i

forbindelse med agerbrugets indforelse i stenalderen og i eldre jern-

alder, hvor agerdyrkningen i vidt omfang opgives, og skoven vinder frem

igen. Bebyggelsesrevolutionen omkring ar 1000 med de landsbygrund-

laggelser, de omfordelinger af jord og bebyggelser, som der her har

varet gjort rede for, har ogsa kunnet indebere store andringer i datid-

ens landskab.

Men den store acceleration sker med industrialismen, den teknolo-

giske udvikling i 18-1900 arene, hvor mennesket i hidtil uhort grad

kommer til at prage landskabet med sine dispositioner, med sine anlag.

Det sker sa starkt, at der er led i omgivel serne, der foles truet. Det

udloser nogle stemninger, som idag er udviklet til en udbredt folelse

af, at selve vore livsbetingelser er truet. Den moderne miljodebat lader

virkelig ane, at der er risiko for 0delaeggelse af den luft, vi indander,

af det vand, vi skal drikke, og at der kan \/sre risiko for den jord, der

skal dyrkes.

I de forste faser af udviklingen af tankerne om, at vi skal passe

pa vore ressourcer, var det mere humane eller kulturelle forestillinger,

der gjorde sig galdende, og her gik onskerne om en beskyttelse af

naturen og af kulturminder hand i hand. Vi har i et tidligere indlag

faet en, omend noget forenklet, fremstilling af udviklingen i frednings-

lovgivningen. Det begyndte med, at man blev bange bl.a. for at miste

nogle ressourcer. En af de forste fredninger under enevelden var en

videnskabelig fredning, hvor man onskede at se, hvordan torveressour-

cerne i moserne ville forholde sig pa langt sigt. Hertil kom hensynene
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til kulturelementerne i landskabet, altsa forst og fremmest det, vi nu
kalder fortidsminderne, men efterhanden medforte den starke udvikling 1
byerne, at en del huse, som betragtedes som umistelige eller som kare
led i et bybillede, forsvandt. Det forte til de forste initiatives der
mundede ud iforslaget til en felles lov. Den forste naturfredningslov
af 1917 var maske relativt intetsigende og mest et symbol. Det var en
slags ekspropriationslov, hvorefter man kunne erhverve eller likvidere
nogle hidtil anerkendte ejerrettigheder over en fast ejendom.

Samfundsudviklingen gik imidlertid nu sa hurtigt, at det ret snart
skulle vise sig, at disse konkrete ekspropriationssager ikke kunne sta
mal. En hel del af de forste fredninger drejede sig om adgang til og
bebyggelse ved stranden, andre om beskyttelsen af jordfaste fortids
minder, men disse problemer kunne slet ikke klares ved enkeltfredninger.
Ved naturfredningsloven af 1937 indfortes der pa baggrund ogsa af
udviklingen i den juridiske teori en rekke generelle begrensninger i
ejendomsretten, nemlig fri adgang til strandene, et forbud mod ien zone
langs med vore kyster af opfore bygninger, og langs skovbrynene, og
endelig en totalfredning af de jordfaste fortidsminder. Dette sidste
skete i en vis modsetning til den hidtidige politik, der havde veret
udovet gennem Nationalmuseet.

Den eksplosive udvikling efter anden verdenskrig med spredning af
bebyggelsen, bl.a. betinget af udviklingen 1trafikforholdene, medforte,
at hele det abne land med dets serlige eller mere anonyme land-
skabsverdier pludselig betragtedes som truet. Derfor satte bestrebel-
serne for at bevare dette ind ide folgende faser. Det forsogtes at opna
kontrol med bebyggelsen, specielt i forbindelse med visse land-
skabselementer som vejene og fortidsminderne, men forst og fremmest
generelt. Det afspejlede sig iden tidligere naturfredningslov, men det
man naede frem til, efter at vi havde haft folkeafstemningen i1963 om
forskellige planlovsforslag, var zoneloven af 1969 1en kombination med
den samtidige naturfredningslov. Imellemtiden havde man iendnu hojere
grad faet ojnene op for de biologiske verdier, biotopernes betydning, de
okologiske sammenhenge, og idag settes der ind pa stadig flere omrader
og for de landskabstyper, som foles truede, er der kommet nye retliqe
reguleringer.

Med udgangspunkt i de holdninger eller interesser af kulturel
karakter, der har veret berende idenne udvikling, kan omtales de viden
skabelige interesser. Ibevaringsarbejder er der en del forskere, maske
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he.r det gennem tiderne relativt veret ret fa, og forst og fremmest

naturforskere, der har interesseret sig for en fortsat opretholdelse af

de forskellige led, bl.a. for at der stadig kan vere et materiale at

udforske.

Der er andre elementer i beskyttelsen end de videnskabelige. Der er

etiske elementer. Hvis vi ser pa f.eks. artsbeskyttelsen, gor der sig

nok geldende visse folelser over for vore medskabninger. Det er vel

noget, der er karakteristisk for nogle mennesker, og som andre ikke gar

op i. Et andet led, der indgar i bevaringsholdningen, er det estetiske,

fornemmelsen af et landskab, fornemmelsen af arkitektur. Det er noget af

det, der har varet barende for bygningsfredningsloven og dens admini

stration. I fortsattelse af dette ma sa ses bestrebelserne for at give

befolkningen mulighed for oplevelser i landskabet. Her er vi ovre i det,

der sammenfattes i begrebet friluftslivet. Naturfredningsloven tilsig-

ter, at folk skal have mulighed for at glade sig over landskabet i

almindelighed og specielt have adgang til de omrader, som har en sarlig
betydning, stranden og skovene.

For at opna dette er man altsa gaet los pa problemerne pa flere

mader. For det forste punktvis ud fra enkeltsager, men ogsa de mange

fredninger efter naturfredningslovens kap. 3. Bygningsfredningerne er et

godt eksempel herpa. For det andet ved administrationen af reglerne om

de generelle reguleringer. Afgorende i planlegningen har nok veret

sporgsmalet om landskabet som helhed med administration af de konkrete

sager efter zoneloven. I mellemtiden er der kommer yderligere planleg-

ningslove, og bl.a. om de planer, der har veret talt mest om her, nemlig

regionsplanerne og ogsa bl.a. fredningsplanerne som et led i dem. Det er

pa dette omrade, at medlemmer af denne kreds har givet sine vesentlige

indleg og deltaget i tilvejebringelsen af materiale.

Samtidig ma vi registrere, og det er ogsa et led i udviklingen, en

enormt skarpet interesse for disse ting. De forhandlinger, der foregar i

folketinget i ojeblikket, viser, hvorledes de politiske partier nasten

konkurrerer om at vise deres miljovenlighed, og det kan have mange
arsager. Det er i al fald givet, at der er en almindelig stemning, som

den ogsa har veret her, for at vi skal bevare mere, skal soge at fa

bevaret kulturlandskabet eller dele af det. Det er blevet demonstreret

pa flere steder under ekskursionen, hvor vi har faet en fornemmelse af

objekter og dimensioner og forst og fremmest af, hvor vanskeligt det
hele er. Det er ikke sadan, at man kan lofte en tryllestav i form af en
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fredningskendelse eller en generel bestemmelse i lovgivningen, og sige:

"Sadan er det, og sadan skal det blive". Udviklingen gar videre af sig

selv. Stevningsskovene gror op i hojskov, bygninger forfalder, hvis de

ikke bliver passet, og de hojryggede agre bliver gradvis med den moderne

teknik kort i stykker. Derfor ma vi prove at finde ud af, hvad det er,

vi onsker at bevare og priori tere og se, hvordan det kan gores. Vi er

nodt til pa en eller anden made at prove at definere, hvad det er, vi

vil have, der skal sta stille.

Nar der har veret talt om, at landsbymarkerne er uden for beskyt

telse og planlegning, er det bade rigtigt og forkert. Landsbymarkerne er

omfattet af den sektorplanlegning, der hedder landbrugsplanlegning og

beskyttet i medfor af landbrugsloven. Efter den skal jorden udnyttes og

heist udnyttes sa godt og sa effektivt som muligt, hensyn som der

naturligvis ogsa ma tages hojde for i diskussionen om kulturlandskabets

beskyttelse.

I forsoget pa at definere bevaringssagens interesser kan vi vende

tilbage til emnet for et af de tidligere indleg: stendigerne. Det er en

detalje i landskabet, i sammenhengen, men der har faktisk veret fremsat

et lovforslag om, at alle stendiger skulle vere beskyttet. Der blev

taget forbehold over for dette forslag, ikke bare af ressourcemessige

grunde, men ogsa fordi begrebet stendiger var ganske vanskeligt at fa

defineret. Hvad er et stendige? Er det de fuldt satte stendiger, er det

jorddiger med sten pa den ene side, er det stendigerne, der findes i

enhver bornholmsk by, og som er den almindelige form for gerde der? Det

er man faktisk nodt til at kunne definere, for man skrider til en

generel begrensning i ejernes radighed. Det er selvfolgelig muligt, at

vi kan finde pa en god definition, og maske endda for skeldiger i

almindelighed. Men indtil videre har vi mattet vige tilbage, pa trods af

at det er evident, at stendigerne er fremragende led som opdeling i

landskabet og fremragende biologiske faktorer, som de forbindelsesveje

for bade planter og dyr, som man nu taler meget om.

Vi bliver altsa nodt til at prove at forklare omverdenen, hvad

kulturlandskabet er, og specielt hvad det er for elementer i det, vi

serlig vil koncentrere os om at fa bevaret.

Det neste, vi ma se pa, er, hvad er det for redskaber, vi har til

en sadan bevaring. Man skal ikke gore sig illusioner om, at det er

enkelt. Redskaberne ma vere afpassede efter objekterne. I den henseende

er der ingen forbindelse mellem en gravhoj, der har henligget som
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uproduktivt areal i artusinder, og sa de privatejede fredede bebo

elseshuse, hvori der skal installeres et badevarelse. Der er flere

mader, man kan det, vi kalder sikre, et landskab eller omrade pa.

En made at sikre et landskab pa er at gennemfore en fredning efter

naturfredningsloven. Det giver formelt en meget stabil situation. Det

har ganske vist vist sig, at man for i tiden i nogen grad har set bort

fra de almene biologiske love, f.eks. at planter vokser. Derfor er mange

af de gamle hedefredninger illusoriske. Ved visse hedefredninger forbod

man saledes lyngslagning og grasning med det i dag selvfolgelige

resultat, at heden er vokset op i skov. Ansvaret for at passe de fredede

omrader, som er privatejede, pahviler amtskommunerne. Det er altsa

amtskommunerne, der er ansvarlige for, at der vokser lyng pa en lynghe-

de, uanset hvor mange bavreasp der valter op hvert eneste ar.

En anden made at sikre et omrade pa kan vere gennem en erhvervelse

for det offentlige. Vi har en lov, som hjemler en arlig bevilling pa

20-30 mill, til kob af fast ejendom til fritidsformal og andet. Det

giver altsa en mulighed for en sikring og for en statslig drift af et

givet areal - generelt ved skovstyrelsen. Fredningsstyrelsen har et vist

samarbejde og indflydelse pa denne arealforvaltning.

Sa er der som redskaber administrationen af de generelle beskyt-

telsesregler i naturfredningsloven om zonerne langs kysterne og de

ferske vande, omkring fortidsminderne, omkring vore skovbryn, om fri-

luftsreklamer, om hede- og strandenge og andet og om de jordfaste for

tidsminder, som ikke ma endres. Hertil kommer bygningsfredningslovens

regler. Det er bestemmelser, som kan fraviges ved en dispensation, men

det ma paregnes, at reglerne har en stark preventiv virkning i sig selv.

Endelig er der administrationen af de generelle planlagningsbe-

stemmelser efter zoneloven og rastofloven og for den sags skyld efter

landbrugsloven.

Som det yderste led ma betragtes administrationen af den sammen-

fattende fysiske planlagning. Den falder i flere dele. For det forste

den mere overordnede planlagning med landsplandirektiver, for det andet

de regionplaner, som er tilvejebragt, men som skal have nogle tillag, og

for det tredje lokalplanerne i henhold til kommuneplanloven, som dog kun

i begrenset omfang vil inddrage det abne land, og som i beva-

ringspolitikken har den storste betydning i relation til bygningsmil-
joerne i byen.

Meget vasentligt i relation til den sammenfattende planlagning er
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forarbejdet, de redegorelser der forelegges planlegningsmyndigheden som
forberedelse til beslutninger. Det kan vere omfattende arbejder, som

indeberer samarbejde med forskere, men det ma pointeres, at dette ikke

er noget nyt. Bortset fra, at naturfredningsomradet er en gammel og

grundfestet radgivningsinstitution, blev der af fredningsadministra
ti onen allerede i begyndelsen af 1960'erne i forbindelse med store

fredningssager som Tystrup-Bavelsesagen iverksat et samarbejde med

forskere med henblik pa at finde frem til en kvalitetsbedommelse af

landskaberne. Det var en klar malforskning, for kvalitetsbedommelsen
skulle begrunde tilforsel af okonomiske midler, og altsa for sa vidt
vere en argumentation over for politikerne. De pageldende forskere var

meget interesserede i opgaven, medens en rekke af deres kolleger var
mere forbeholdne. Medvirkende hertil har nok veret, at det ikke drejede
sig om en grundforskning. Af den administrativt rettede malforskning
kreves, at man skal udtale sig til et givet tidspunkt, uanset om man
synes, man er naet til vejs ende.

Et eksempel pa grundforskningens arbejdssituation, som jeg har
brugt ved flere lejligheder er, at man igennem 100 ar kan komme med det

ene fremragende indleg efter det andet om, hvorvidt enkeltgravskulturen
indvandrede til Danmark udefra, eller den opstod her, og der kommer
stadig interessante indleg herom. Situationen for administrationen og i
planlegningen er den, at vi til en eller anden bestemt dato, det vere
sig den 1. december 1985 eller til i morgen, skal prestere et indleg.
Det er vore vilkar, og det er ikke vilkar, som forskerne generelt er
tilfredse med. Da vi i sin tid til arbejdet med naturfred-
ningskommissionens betenkning skulle have kortlagt f.eks. de ornitolo-
giske interesseomrader, matte vi halvt illegalt alii ere os med de dyg-
tige amatorer i Dansk Ornithologisk forening. Det indsamlede materiale
blev forovrigt senere udmontet i en disputats.

Idag er forholdene anderledes. De forskellige videnskabelige or-
ganer indgar i samarbejdet, og her ma igen nevnes naturfredningsradet,
som er det radgivende organ pa de naturvidenskabelige omrader. Radet
arbejder heist med mere generelle problemer, men undgar ikke at blive
opslugt af fascinerende og kravende enkeltopgaver, bortset fra at et
problem som sikringen af Tondermarsken maske darligt kan kaldes en
enkeltopgave. Ogsa efter at en regionplan er godkendt, vil der vere
behov for, at dens grundlag er velargumenteret. Sporgsmalet om en ny
campingplads, om industribebyggelser, om hotelier vil uvagerligt dukke
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op Under planens varighed. Det er vigtigt, at der foreligger et tilgang-

eligt og autoritativt materiale.

En sadan form er forsogt i adskillige af de analyser, der er fore

taget. Beskrivelsen af "Danmarks storre nationale naturomrader" er,

uanset en enkelt museumsanmelders misforstaelse, et eksempel herpa. Det

er et indleg pa basis af materiale i planlegningsdebatten, udformet

inden for de forskellige forskningsomrader. Den folges op af serlige

kort og tekstmateriale om de vigtigste nationale omrader inden for

geologi, ornitologi og andet. Samtidig med at det er vigtigt at fa

manifesteret eksistensen af disse store interesser delvis af internati

onal betydning i vore landskaber, markeres gennem bogen, at det er

omrader, som miljoministeriet, Fredningsstyrelsen, vil kunne tenkes at

engagere sig i. Den vedrorer saledes ogsa forholdet mellem amtskommuner

og centralforvaltning.

Vi er meget taknemmelige over det materiale, der saledes tilveje-

bringes, og det er en stor tilfredsstillelse, at der netop pa det kul

turhistoriske omrade er ved at ske noget. Det har der ogsa veret arbej

det pa lenge.

Det er 15 ar siden, jeg var med til at inspirere, at man i fred-

ningsplanudvalget for Arhus amt i forbindelse med arbejdet med en plan

over "Naturpark Mariager Fjord" fik en arkeolog til at registrere alle

kendte forhistoriske forekomster i omradet. Det var noget lignende som

Therkel Mathiasens Holbek-undersogelse eller Holstebro-undersogelsen.

Der blev tilvejebragt mengder af registre, men nar man sa spurgte

arkeologerne, hvad man kunne bruge materialet til i planlegningen, blev

de svar skyldig. Det er nok vesentligt, at vi nu i et vist omfang er ved

at komme ud af det punktorienterede, og over i nogle sammenhange mellem

landskabet og kulturminderne i en bred forstand. Helheder er nodvendige

i et landskabsbeskyttelsesarbejde.

Der er mange nye signaler, ogsa i relation til kulturlandskabet.

Selv et fanomen som landsbybevagelsen kan maske vise sig som en strom-

ning, som faktisk arbejder pa at endre landsbyerne. Et hovedmal for den

er eksempelvis en neddempet zonelov og i forbindelse hermed at fa

udbygget landsbyerne.

Men meget afgorende er selvfolgelig hele den revolutionerende

omlagning af landbrugsdriften og produktionen, som vi allerede har faet

demonstreret, og ikke mindst den forventede nedgang i det dyrkede areal.

Her kommer ind det sakaldte marginal jordsprobl em, der er taget op af
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EF-kommissionen og overvejes af den danske regering. Det vi 1s hvis der
stilles storre viden til radighed for EF, kunne tenkes, at visse

landskaber opretholdes som reservater, der plejes professionelt af
landmand, og der kan tankes skovplantninger, som i hoj grad vil andre
det danske kulturlandskab.

Blandt de nye signaler ses ogsa betragtningen af landskabet som et

kulturlandskab. Netop dette vil vere et vesentligt element i de
fremtidige overvejelser. Sa meget bedre er det, at vi har en god bistand
og inspiration fra den kreds, der star bag ved dette symposium.

Det, vi opererer med i dag, er pa mange mader at ville beskytte
naturen ved at bekempe naturen. Den danske biotop er nu engang skov, men
storskoven er ikke det, vi betragter som det danske landskab. Det er

snarere de attraktive steder, som man kan se ud over og erkende de
utallige kulturelementer i. Derfor er vi i denne lidt kunstige proces.
Det er heller ikke darligt, at vi erkender det, og at vi i stor erlighed
prover at finde ud af, hvad det er, vi gerne vil opna for den danske
befolkning og dermed ogsa for dem, der som forskere eller som

almindelige mennesker dyrker landskabets kulturhistoriske indhold.
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KULTURLANDSKABETS FORVANDLING OG BEVARING

af Erland Porsmose

Sammenfattende indleg

En lang rekke indleg pa symposiet har beskeftiget sig med endringer i
kulturlandskabet, og formalet med garsdagens ekskursion var jo netop at
pavise konkrete endringer i det fynske kulturlandskab gennem de sidste
1000 ar. I hver historisk periode er der sket endringer af kul
turlandskabet, og hver periode har afsat sine levn i landskabet. I
nutiden giver disse levn sig til kende pa vidt forskellig vis. For
nyeste tids vedkommende er der overleveret os levn som helheder, f.eks.
stationsbyen. For eldre perioder er enkelte bygninger overleveret os* Og
relikte fysiske strukturer, som skel, hegn, agersystemer o.s.v. Endelig
er en lang rekke spor kun overleveret os som arkeologiske kilder, eller
om man vil "underjordiske" kilder.

Uanset levnenes nutidige fremtreden er det dog ubestrideligt, at

hver periode har afsat sig sine levn i kulturlandskabet. Ud fra et
forskersynspunkt er landskabet omkring os derfor en historisk ki1de af
forste rang, vel nok det betydeligste historiske "arkiv" vi ejer, og
tilmed et arkiv, der kan binde hele det historiske forlob sammen, lige

fra oldtid til nutid. Det er som bekendt forst fra de senere ar-

hundreder, at vi har noget vesentligt skriftligt kildemateriale, der kan
give os indblik i samfundets vesentlige forandringsprocesser, men for
alle perioders vedkommende kan landskabet give os oplysninger om,
hvordan man har udnyttet ressourcerne, hvordan man har boet, og hvordan

man har organiseret samfundets fysiske struktur. Netop fordi kultur
landskabet rummer disse utrolige mengder af historiske levn i deres

konkrete landskabelige sammenhang bliver bevaringsinteresserne og

-problemerne i forste omgang uoverskuelige. Det har varet et gennemga-

ende tema pa symposiet, at problemernes kompleksitet medforte en udtalt
radvildhed, ja til tider en folelse af magtesloshed overfor bevarings-

arbejdet. Havde man forst taget hul pa at registrere bevaringsinteres

serne i kulturlandskabet, viste det sig sa mangfoldigt og komplekst, at

man stod overfor voldsomme afgrensningsproblemer, og det var ikke rigtig

til at fa styr pa noget af det. Det forste hovedproblem bliver derfor,

om man som folge heraf blot skulle lade udviklingen ga sin vante gang og
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lade sta til.

Ikke overraskende er der enighed mellem forskere og planlaggere om,
at vi ikke blot kan lade sta til, og vigtigere idenne sammenhang er det
naturligvis, at denne opfattelse ogsa deles af den brede offentlighed og
dermed ogsa har vundet indpas iden politiske beslutningsproces. Der er
en vis enighed om, at vi skal forsoge at standse eller bremse
udviklingen pa visse punkter, og vi ved selvfolgelig godt allesammen, at
vi hverken kan eller skal standse landskabets udvikling ibred forstand.
Det drejer sig kort og godt om at kontrollere enkelte dele af
udviklingen, for at tilgodese en rakke vasentlige samfundshensyn, som pa
forskellig vis er blevet vegtet isymposiets enkelte indleg.

Ud fra et forskersynspunkt er det, som nevnt, et utroligt vesent
ligt kildemateriale, der bor sikres. Men der er ogsa mange, der har
fremhevet, at der i kulturlandskabets udvikling, ligger et vigtigt
bidrag til vores selvforstaelse - en forstaelse af rammerne for vores
tilvarelse. Dertil kommer de almene interesser for sikringen af rekrea
tive arealer, friluftslivet og de rene estetiske interesser. Tilsammen
er der tale om ganske vesentlige samfundsinteresser, og netop heri
ligger selvfolgelig begrundelsen for arbejdet med bevaringen af kultur
landskabet, og dermed baggrunden for den lovgivning og det administra
tive apparat, der er skabt til dette arbejde.

Det neste hovedproblem bliver derfor hvordan vi kan gribe dette
arbejde an, og symposieindleggene vidner her om en mangfoldighed af
initiativer, forsog og muligheder, der for indeverende knapt lader sig
overskue. Vi er blevet orienteret om historiske analyser af beva-
ringsideologiens udvikling og konsekvenserne heraf. Vi er blevet gjort
opmerksomme pa, at forskere nu er begyndt at vurdere de styringsinstru-
menter, der findes og anvendes af de offentlige planmyndigheder. Men
hovedvegten har alligevel ligget pa registrering af bevaringsinteres
serne, og iser pa hvordan man skulle fa koblet forskningen og
grundregistreringerne sammen med de konkrete bevaringsinteresser. Det er
blevet understreget gang pa gang, at der fortsat eksisterer et meget
stort registreringsbehov. Konkret er der blevet peget pa adskillige mere
eller mindre oversete levn, som undersoiske fortidsminder og kul-
turlandskabselementer som agre, hegn og stevningsskove. Overfor denne
utrolige mengde af levn har debatten ihoj grad veret preget af, hvordan
vi finder den rigtige angrebsvinkel. Hvordan berer vi os ad med at fa
placeret de enkelte elementer ind iforhold til egnsvise sammenhenge? Er
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det losningen at indarbejde det hele pa EDB-registre og plotte
Oplysningerne ind pa kort for at kunne vurdere og prioritere geografiske
enheder pa 1 eller 25 hektarer? Eller er det de historiske ejerlav vi
skal bygge videre pa. Ejerlavene har jo rent faktisk i historisk tid
fungeret som driftsokonomiske, juridiske og matrikulere enheder, og gor
det derfor muligt at skildre bebyggelsen i dens landskabelige sammen-

heng.

Flere har varet inde pa de problemer, der ligger i samarbejdet
mellem forskere og planlaggere, pa det konkrete plan ofte mellem museer
og fredningsafdelinger, eftersom museerne har varet de offentlige myn-
digheders vigtigste samarbejdspartner pa dette felt, naturligvis fordi
museerne til en vis grad besidder det lokalkendskab, som er uomgangeligt
i bevaringsarbejdet. Det er blevet fremhevet, at de foretagne registre-
ringer af bevaringsinteresserne er faldet meget forskelligt ud fra amt
til amt. Dels fordi amterne nu en gang er forskellige, og dels fordi
materialet er blevet indsamlet pa vidt forskellig made. Disse forskel-
ligheder bor egentlig opfattes positivt, og som et udtryk for, at der er
taget hul pa nye problemkomplekser. Den ivrige debat om velegnede
registreringsmetoder er jo ikke et udtryk for, at vi star overfor nye og
store problemer, men netop et udtryk for, at vi har taget eksisterende
problemer op og forsoger pa at finde ud af, hvordan vi kan lose dem i de
kommende ar.

Det afgorende problem for det videre arbejde er naturligvis prio-
teringen. Landskabet forvandles fortsat og - synes det - i oget tempo,
og hvorledes skal vi sa afgore, hvilke dele af udviklingen vi bor kon
trollere, og dermed hvilke dele af kulturlandskabet vi skal soge at

bevare.

Det er flere gange blevet fremfort, at bevaringsarbejdet oprinde-
ligt var koncentreret om den smukke, urorte natur pa den ene side, og pa
den anden side de stolte, nationale monumenter dvs. de fremtredende
historiske bygninger. Mellem disse yderpunkter faldt sa hele "produk
tionslandskabet", hvad enten det var industrialismens landskab, eller

det dynamiske agerbrugslandskab. Produktionslandskabet opfattedes som en
trussel mod bevaringsinteresserne save! i form af uberort natur som

historiske bygninger.

Tydeligvis kan dette begrebspar ikke lengere danne baggrund for
opfattelsen af bevaringsinteresserne, og istedet anvender man i dag det
samlede begreb kulturlandskabet, som grundlag for bevaringsarbejdet, der
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herefter retter sig mod det menneskepavirkede landskab. Denne nyoriente-
ring skaber en rekke problemer, som man endnu ikke rigtig har faet taget
hul pa. Menneskets spor i landskabet gennem tiderne behover jo ikke at
v&re sarligt flotte eller monomentale. De behover ikke at vere smukke.
De behover slet ikke at vere unikke, og de behover bestemt ikke at vere
estetiske oplevelser.

Formentlig vil kun fa ud over historikernes kreds umiddelbart kunne
se noget interessant ide mere ydmyge spor, og det rejser naturligvis et
formidlingsproblem for os. Det eldre bevaringsarbejde var hovedsagelig
rettet mod det unikke og det skonne, medens,kulturlandskabsbegrebet iser
retter sig mod det typiske. Denne omstendighed gor det uomgengeligt at
fa forskerne til at deltage i prioteringsarbejdet. Det er blevet
fremhevet, at netop forskningen kunne skabe forstaelse for verdierne, og
gav de enkelte elementer en stor opleve!sesvardi.

Adskillige har varet inde pa behovet for objektivisering af be
varingsinteresserne og dermed af prioriteringsarbejdet. En sadan objek
tivisering er nodvendig for at kunne overbevise politikere og andre om
berettigelsen af den foretagne prioritering. Det synes at vere et
gennemgaende trek, at objektiviseringen bestar i at sette levnene 1
relation til den samfundssituation, som skabte dem. For Gotlands ved
kommende rekonstruerede man 1600-tallets kulturlandskab for derefter at
sammenligne med nutidens landskab, med henblik pa at afgore 1 hvilke
egne 1600-tallets landskab var bedst bevaret. Pa tilsvarende vis har
landsbyregistreringen iFyns amt beskeftiget sig med levn fra dyrknings-
fallesskabets landsby ved en tilsvarende kartografisk sammenligning.

I realiteten er denne fremgangsmade nojagtig den modsatte af den
traditionelt anvendte. Vi er jo vant til at tage udgangspunkt i, hvad vi
kan se i dag, nar vi fardes i landskabet, og satse pa at bevare de
lagttagne smukke, interessante eller gamle enkeltelementer. Med nyorien-
termgen af bevaringsarbejdet bliver udgangspunktet derimod "Hvordan var
det\. og hvad er der idag bevaret af denne situation enten over eller
under jorden. Det afgorende bliver herefter, hvordan levnene passer ind
iden oprindelige situation, og hvilke funktioner de har haft, og man ma
fmde ud af at bevare save! det typiske som det enestaende. Alle
historiske perioder har afsat sig spor i landskabet, og de spor ma
saledes vurderes iforhold til den situation, de er et produkt af

Der er utrolig lang vej .tilbage, men skulle det lykkes for os at
lave en rimelig palidelig grundregistrering ejerlav for ejerlav,, og fa
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prioriteret registreringen, sa star jo endog det afgorende arbejde
tilbage, nemlig at fa de enkelte udvalgte elementer bevaret og sikret
for eftertiden.

I bund og grund er dette et okonomisk og dermed et politisk
problem, men vi kan habe og tro, at den starke prioritering af miljo-
interesserne ogsa vil komme bevaringsarbejdet til gode.

Mange har beskaftiget sig med plejeproblemerne. Et kulturlandskab
er jo i princippet et plejet landskab, netop fordi det er et menneske-
udnyttet og -pavirket landskab. Stevningsskove, parker, overdrev, heder
m.v. krever alle vedligeholdelse for at kunne forblive ikke i deres

naturtilstand, men netop i deres kulturtilstand. Nogle har ment, at man

maske skulle koncentrere arbejdet om de situationer, hvor der i dag er

konflikter, altsa udfore en slags bevaringsarbejdets nodarkaologi med de

nodtorftige ressourcer, der i dag star til radighed. Eller maske skal
man begynde med de storre visioner. Det kan jeg jo gerne prove at gore,

eftersom jeg ikke sidder og administrerer bevaringsarbejdet, og dermed

star til ansvar for det.

Det var nok en grundig overvejelse vard om ikke hele lovgrundlaget

trenger til en gennemgribende revision. Med Fredningsstyrelsens nye
vejledninger er der, som vi har hort, lagt stor vegt pa kulturlandskabet
som det samlede begreb, hvilket egentlig gar pa tvers af det eksi
sterende lovsystem. Fredningslovgivningen er jo i princippet stadig

bygget op efter bevaringsideologien fra arhundredets begyndelse, hvor
man ansa kulturlandskabet som en trussel mod bevaringsinteresserne, og

hvor man derfor spaltede lovgivningen op i en naturfredningslov pa den

ene side, der skulle tage vare pa den uberorte natur, og en

bygningsfredningslov pa den anden side til varn for de flotte menneske-
lige monumenter, idet begge dele ansas for at vere truet af det moderne
kulturlandskab, eller med et andet ord produktionslandskabet. Med den

nye erkendelse af, at kulturlandskabet er et samlende begreb for "na

tur", bygninger og produktionslandskab har vi ikke lengere brug for den

spaltede fredningslovgivning. Vi har mere brug for en samlet lov, som

varetager de antikvariske interesser. En lov som altsa dels gar pa

naturen og dels pa menneskets spor i den. Vi har veret inde pa andre

bevaringsinstrumenter som bevarende lokalplaner og skattemessige be-

gunstigelser. Det var opmuntrende at hore, at 80% af fredningerne i

Danmark foregar frivilligt. Det tyder jo pa, at man kunne komme langt

med nogle mindre okonomiske opmuntringer i form af skattelettelser,
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hjalp til forsikringer eller lignende.

Det sidste hovedproblem, som gentagne gange har varet berort, er
indarbejdningen af de kulturhistoriske hensyn i planlegningen og de
administrative beslutningsprocesser som sadan. Egentlig har det veret
positivt at hore fredningsmyndighedernes vurderinger af de gunstige
muligheder for, at den registrering af bevaringsinteresserne og
fredningsplanlegning, der er foretaget, vil fa indflydelse pa den
daglige administration ikke blot i amterne men tillige i kommunerne. De
registranter, der er tale om, vil fremover blive meget verdifulde
hjelpemidler, det er jeg heller ikke selv i tvivl om. Der er nok heller
ingen tvivl om, at udsendelse af disse informationer til ejere og bru-
gere af de pageldende ejendomme vil have en vis betydning. Men ellers
ved vi i dag alt for lidt om, hvilke muligheder der ligger iden peda-
gogiske formidling, og hvor begrensningerne ligger i dette arbejde.

Pa arrangorgruppens vegne kan jeg konkludere, at symposiet fuldt ud
har levet op til vore forventninger. Det har virket utroligt in-
spirerende at hore synspunkter fra sa mange forskellige faggrupper og
institutioner med vidt forskellige problemer. Det har veret meget
oplysende at kunne sammenligne bevaringsproblemerne i Sverige og Dan
mark, ligesom der har veret mange spendende diskussioner mellem forskere
og administratorer om mulighederne for samarbejde pa dette spendende
felt, der horer til blandt ojeblikkets mest brendende politiske
sporgsmal, nemlig hvad man kan gore for at bevare miljoet som sadan, og
herunder ogsa bevare miljoets historiske indhold, eller, som jeg vil
udtrykke det i denne sammenheng, bevare landskabet som historisk kilde.
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EKSKURSION: 1000 ars kulturlandskab pa Fyn.
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0RNEFELTOMRADET,- LANDSBYERNES ANUEGGELSE

af Erland Porsmose

Landskabet mellem Odense og Kerteminde nar intetsteds hojder pa mere end

25 meter over havet. Ved forste ojekast ligner det en almindelig flad

moreneslette, men ved nermere betragtning viser den centrale del af

omradet sig at besta af parallelt lobende langstrakte smabakker, der

strekker sig i retning mod Odense Fjord. Morenelersbakkerne adskilles af

paralleltlobende sma bekke omgivet af brede engdrag pa sandbund,

efterlandenskaber fra smeltevandsaflob i istidens slutfase.

Landsbyerne i dette omrade er placeret efter ret faste geografiske

principper, saledes som det fremgar af kortet, der angiver bebyggelsens

fordeling ud fra et skattemandtal fra 1511. Landsbytomterne er anlagt pS

toppen af de langstrakte moreneoer, og ejerlavsgrenserne folger de

naturlige skel, som smeltevandsaflobene trekkert Pa denne vis bestemmes

landsbyernes storrelse (antal garde) af bredden pa de moreneoer, pa hvis
top de er anlagte.

I arene fra 1975-80 fungerede dette omrade som specielt undersogel-

ses omrade for Projekt Landsbyens Opstaen og Udvikling, der lededes af

Torben Grongard Jeppesen og undertegnede. Med henblik pa at datere

landsbyernes anleggelse foretoges mindre udgravninger i de eksisterende

landsbyer i omradet, samt en storre kontroludgravning pa tomten af

landsbyen Kirsinge(ved nuverende 0rnfelt), der i 1651 nedlagdes under

hovedgarden Ulriksholm. Samtlige disse landsbyer synes anlagt i 1000-

(1100-)tal 1et, hvor der ojensynlig er sket en stabilisering af den

"vandrende" jernalderby. Den stationare landsbys fremkomst synes at sta

i sammenhang med en samtidig intensivering af agerbruget i forbindelse

med ibrugtagningen af muldfjelsploven og indforelse af det middel

alderlige vangebrug. Produktionsstigningen gjorde det samtidigt muligt

at ernsre en egentlig kobstadsbefolkning samt at opbygge en verdslig og

gejstlig ovrighed baseret pa faste afgifter. Formentlig har selve

kirkebyggeriet tillige spi1 let en rolle. Kirkerne i dette omrade er

placeret med en fast indbyrdes afstand og tilsyneladende efter et felles

system, hvilket synes at fordre, at landsbyerne ikke kan vere eldre end

det eldste kirkebyggeri (af tre), da man neppe kan tenke sig, at

kirkebyerne uafhengigt af kirkerne skulle vere placeret med en sadan
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Fig. 1. Bebyggelsens fordeling 1511 pa Nordostfyn og kendte eldre

jernalder-bopladser, pa baggrund af kulturlandskabets forde

ling af ager, eng og skov (ca. 1800)
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fast afstand. Den kristne kirkes komme betod tillige et afgorehde brud

med den hedenske gravskik, hvor gravpladsen normalt var placeret nogle

hundrede meter fra bopladsen. Nu flyttede gravpladsen, den indviede jord

og helligdommen ind i selve landsbyen, hvad i sig selv ma have haft en

stabiliserende indflydelse.

I projektets undersogelser blev der ogsa lagt vegt pa at lokalisere

den forudgaende jernalderbebyggelse i omradet, ikke mindst naturligvis

de vikingetidige landsbyer, der var umiddelbare forgengere for de

nuverende landsbyer. I forbindelse hermed foretoges markrekognosceringer

af den centrale del af omradet (Ragelund, Marslev, Holev, Radstrup,

Kirsinge og Skinnerups ejerlav), endvidere blev der foretaget luft-

rekognosceringer, og over den nedlagte landsby Kirsinges ejerlav blev

der for hver 50 m. gravet et provehul. Resultatet heraf blev for

vikingetidens vedkommende ret beskedent (to lokaliserede bopladsoiiira-

der), medens rekognosceringerne viste sig yderst givende for eldre

jernalders vedkommende. Pa kortet er angivet bopladsfundene fra den

aldre jernalder. Der synes ikke at vere tvivl om, at hver "moreneo" i

omradet i eldre jernalder var udnyttet til selvstendig bebyggelse, og at

ejerlavssystemet og ejerlavsgrenserne dermed fulgte det samme princip

som 1000 ar senere. Dog med den forskel at selv de mindste moreneoer,

der i middelalderen ikke kunne bere et selvstendigt landsbyejerlav, i

eldre jernalder synes udnyttet til selvstendig bebyggelse. Skont vi

endnu ikke kender antallet af bebyggelsesenheder, kan vi saledes

konkludere, at bebyggelserne i dette omrade o. Kristi fodsel la tettere

end i middelalderen. Dette har naturligvis fordret et klart defineret

skelsystem og en udviklet samfundsstruktur til regulering af stridig-

heder omkring de sparsomme ressourcer. Inden disse undersogelser var

afsluttet stod det dog klart, at det var muligt at spore vikingetidens

bebyggelse ved hjelp af marknavne pa gammelby og gammeltofte.
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HERRESTEDOMRADET - HERRESTED GAMMELTOFTE

af Dorte Norregaard Madsen

Ekskursionens andet stop galdt Herrested by. Herrestedomradet er det
andet undersogelsesomrade i forbindelse med projektet - Landsbyens
opstaen og udvikling.

Sporgsmalet "hvor lenge har Herrested by ligget pa dette sted?",
fik vi svar pa under gennemgangen af 0rnfelt-omradet. Herrested har til
trods for sin for-vikingetidig navneendelse -sted, ikke ligget pa denne
plads langere ned end til overgangen mellem vikingetid og middelalder.
Et af de sporgsmal, der melder sig idenne forbindelse, er selvfolgelig
"eksisterede byen for dette tidspunkt, hvis ja, hvor la den sa?" Dette
sporgsmal er vi sa heldige at kunne besvare i dette tilfalde, fordi
Herrested Gammeltofte er kendt og lokaliseret.

Gammeltofte er en speciel gruppe marknavne, som er overleveret til
os hovedsageligt fra markbogerne til 1688-matriklen og udskiftnings-
kortene fra o. 1800. De er interessante fordi de fortaller: a) at der
har ligget en bebyggelse pa stedet, tofte betyder den grund hvor huset
eller garden la. b) de fortaller, at der fandtes en ny tofte pa det
tidspunkt, hvor navnet blev dannet. c) de fortaller, at det bebyggelses-
flyt, der er tale om, ikke er sket meget tidligere end det dyrknings-
felllesskab, hvor Gammeltoften indgik i som marknavn. Der er altsa en
rimelig mulighed for, at disse Gammetofte-lokaliteter dekker over
forgengerne til vore nuverende landsbyer.

Herrested Gammeltofte er lokaliseret ved hjelp af udskiftningskor-
tet fra 1796. Som bilag findes der et udsnit af kortet med den nuverende
bykerne. Umiddelbart vest for denne star marknavnet Gammeltofte. Stedet
er blevet rekongnosceret, og der blev fundet en del blodtbrendt keramik,
som horer hjemme i tiden umiddelbart for middelalderen.

Herrested Gammeltofte er ikke nogen enkeltstaende foreteelse pa
Fyn. Der er ialt registreret 73 Gammeltofte navne pa Fyn. Det jeg vil
gore i mit speciale er at tage udgangspunkt i en kulturgeografisk
analyse af de bevarende Gammeltoft-lokaliteter i et antal udvalgte
omrader i Danmark. Omraderne vil blive forsogt placeret pa en sadan
made, at resultater fra andres undersogelser af perioden yngre
jernalder-tidlig middelalder kan inddrages. Dette skulle kunne blive et
bidrag til en belysning af bebyggelsesudviklingen umiddelbart forud for
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fastiasningen af vore nuverende landsbyer.
jeg vil nu kort ridse op, hvad der vides om Herrested bys udvikling

i tidlig middelalder. Den er nevnt forste gang ide skriftlige kilder i
1231. Der hersker dog nogen usikkerhed om denne forste form. I dag
ligner Herrested by en ganske almindelig landsby, men ikke desto mindre,
har den haft kobstadsprivilegier. Disse privilegier havde den fra Kong
Valdemar Sejrs tid til Valdemar Atterdag, som er den sidste konge, der
bekrefter dem. Det der kan udledes heraf, er, at Herrested i hvert fald
pa papiret har veret kobstad ien del af middelalderen. Det interessante
er sa, har Herrested fungeret som kobstad? I 1983 blev der foretaget en
mindre gravning af Kerteminde og Nyborg Museum samt Odense Universitet i
forbindelse med en patenkt udvidelse af kirkegarden. Hovedformalet med
gravningen var at forsoge at pavise middelalderlige kobstadslag.
Udgravningsfeltet havde delvist veret dekket af Herrested prastegard,
indtil den blev flyttet ud efter en brand i 1843. Udgravningsresultater-
ne var dog skuffende i forhold til problemformuleringen. Det middel
alderlige kulturlag var meget tyndt og tillige omrodet af senere
aktiviteter i omradet. Der blev dog fundet enkelte stolpehuller med
keramik fra sen vikingetid/tidlig middelalder. Genstandsmaterialet var
heller ikke "kobstadsagtigt", det var sortbrendte fade/sale/kogekar. Den
eneste genstand der er fundet er et stykke ben, som muligvis kan vere
forarbejdet til en kam. Alt i alt er det stadig ikke muligt at sige, at
Herrested har fungeret som kobstad.

Et indicium for eksistensen af en fujigerende kobstad kunne vere

kirken. Det er en "set med landsbyojne" meget stor kirke. Den er bygget
af to gange, idet den vestlige del af skibet og tarnet er en senere
tilfojelse. Den er oprindelig opfort i rent kvadermurvark med profileret
sokkel, senere er den blevet dakket af et grat pudslag. Indgangsportalen
i tarnet stammer fra den oprindelige kirke, men er blevet flyttet i

forbindelse med opgorelsen af tarnet.

Arsagen til fortabelsen af kobstadsrettighederne melder kilderne
intet om, men arsagen skal maske soges i omradets videre okonomiske
udvikling, som der vil blive redegjort for i ekskursionens naste indlag.
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HerrestedsomrAdet

af Erland Porsmose

Den senmiddelalderlige krise og godssystemets udvikling (1300-1800)

Afstanden mellem 0rnfeltomradet og Herrestedomradet er kun 15 km, men
alligevel har bebyggelsesudviklingen i de to omrader formet sig meget
forskelligt, og jeg foretager pa den baggrund i ojeblikket en
sammenlignende analyse af de to omraders udvikling med henblik pa at
trenge dybere ned i arsagsforholdene. 0rnfeltomradet har som helhed en
forholdsvis rolig udvikling fra 1300 til 1800, og midt under den
senmiddelalderlige krise oprettes tilmed en ny kobstad, Kerteminde, i
tilknytning til omradet. Herrestedomradet fremviser derimod det mest
voldsomme eksempel pa en senmiddelalderlig regression pa Fyn, ligesOm
stordriftens udvikling i nyere tid fik meget store konsekvenser i dette
omrade.

I modsetning til 0rnefeltomradet er egnen omkring Herrested et
typisk indlandsomrade. Terrenet stiger fra 50 til 100 meters hojde og
omfatter rene dodisomrader, markerede tunneldale foruden mere slette-
pregede omrader. Som helhed er omradet sterkt praget af skovbevoksning
(jvf det rekonstruerede kort over omradet 1682). Klimaet er pa arsbasis
vesentlig koldere og nedboren 1/3 storre end i 0rnfeltomradet. I 1600-
1700-tallet var egnen karakteriseret af en udpreget havredyrkning, der
indebar, at havren matte anvendes savel til brod som til ol.

I sognene Hellerup, Herrested og Ellested kendes ikke ferre end 6 i
middelalderen nedlagte landsbyer (Lunkendrup, Tyderup, Sepedrup, Tarup,
Ellested og Nielstrup). Hertil kommer, at Herrested by gentagne gange
fik stadfestet kobstadsprivilegier i 1200-1300 tallet, men herefter sank
ned til at blive almindelig landsby. Iforbindelse med undersogelsen er
de nedlagte landsbyer blevet lokaliseret ved markrekognosceringer,
ligesom nevnt i det foregaende indleg er der foretaget udgravninger i
Herrested med henblik pa at fastsla, pm byen har haft reel le
kobstadsfunktioner.

De tre sogne rummer hver en hovedgard: Hellerup, Ravnholt og Lyk-
kesholm, der idag har falles ejer og drives som et samlet godskompleks.
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REKONSTRUKTION 1632

ES3 £n3 • Hus • G6rd
E^^ Skov ® ® Vandm+llthus slier -gird
——— ———— Sogneskel _._.—.._-.__ Ejerlavsskel

A St+rrt mwttg&rd tiler - fovtdgard

\JanGf>.<,Ut>l

Fig. 1. Herrested-omradet. Rekonstruktion 1682.
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Hellerup omtales allerede som en betydelig hovedgard i 1400-tallet. Den
synes at have opslugt landsbyen Hellerup isenmiddelalderen og ligger nu
alene ved Hellerup kirke. Ravnholt var endnu forst i 1500-tallet ikke
mere end en stor bondegard, men godset byggedes. metodisk op i lobet at
de neste 150 ar. Forste skridt var at udkobe samtlige lodsejere fra
skovomradet Ruerne i sognets vestlige del (i 1682 la skovgardene
Ruegarde her), og i 1550 erne kunne Ravnholt tage lovhevd pa sit skov-
enemarke. Det er netop karakteristisk for stordriftens udvikling idenne
periode, at adgangen til skovarealer prioriteredes meget hojt. Ager-
jorden matte skaffes fra nabolandsbyen Atterup, hvis 9 garde nedlagdes
omkring 1625, idet dog 3 af byens garde flyttede mod nord til sognets
store landsby Mare. I 1665 la hele sognet samlet under hovedgarden, der
havde opnaet birkeret og patronatsret til kirken. Ravnholt greb drastisk
ind i sognets bebyggelsesstruktur og egaliserede de 5 landsbyer,
Herrested (og Holme), Kragelund, Villumstrup, Kastel og Mare. I
1780'-erne tog man skridtet fuldt ud og egaliserede samtlige garde i
sognet under et, saledes at de godt 50 garde i Herrested sogn herefter
var lige store i grund, ressourcer og afgifter.

Lykkesholm hovedgard i Ellested sogn var allerede et storgods i
1300-tallet. Garden hed da Magelund og var placeret pa et imponerende
voldsted (ved gardene Magelund pa 1682 kortet). Hele Ellested sogn
udgjorde da Magelund fang og birk. Senere flyttede hovedgarden til sin
nuvarende placering i bunden af tunneldalen og skiftede samtidigt navn
til Lykkesholm. Omkring 1500 synes garden at vere sunket ned i
festegardenes rekker, men sidst i1500-tallet startede en ny opbygnings-
fase. Forst i1600-tallet nedlagdes landsbyen Ammendrup umiddelbart syd
for Lykkesholm.

I 1680' erne omdannedes landsbyen Fjellerup til en ladegard under
godset, men eksperimentet blev ret hurtigt opgivet og landsbyen gen-
oprettet. Til gengeld lagdes Magelundgardene i1700-tallet under hoved-
gardens marker. Naturligvis blev ogsa landsbyerne iEllested sogn egali-
seret i forbindelse med denne stordriftudvikling. Allerede imidten af
1400-tallet omtales Lykkesholms molle. Senere anlagdes endnu en molle i
tunneldalen, herefter de to moller fik de lidet opfindsomme navne Gammel
og Ny Molle. Sidstnevntes bygninger befinder sig idag pa Frilands-
museet.

Set fra et bevaringsmassigt synspunkt rummer omradet adskillige
vardifulde levn fra perioden 1000-1800. Jeg skal idenne forbindelse se
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bflft fra de bevarede landsbyers struktur og de eksisterende hoved-

gardsbygninger og henlede opmerksomheden pa de mere oversete forhold,
som tomterne af ialt en halv snes middelalderlandsbyer, der ligger frit

tilgengelige for arkaologiske undersogelser. Herudover rummer omradet en

rikke voldsteder og molledamningsanleg af stor arkeologisk interesser,

og hertil kommer hele hovedgardslandskabet med alleer, fritstaende treer

og tregrupper, bevarede mose og engstrakninger, foruden naturligvis

skovene. De sidstnevnte rummer, som folge af de voldsomme omstrukture-

ringer, mange levn i form af diger og ikke mindst hojryggede agre.

Tilsammen udgor Herrestedomradet et godt eksempel pa landbebyggelsens

strukturudvikling fra 1000 til 1800 og de ofte oversete bevaringsinte-

resser, der knytter sig hertil.
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NYHAVE - ST/EVNINGSSKOV

af Erland Porsmose

Lidt uden for den store Nyhaveskov i Revsvindinge sogn ligger en uan-
selig skovparcel pa et par tdr. land. Skoven er imidlertid bemerkelses-
verdig ikke blot ved at vere en stevningsskov, men ved at vere i drift
som sadan. Den nuverende ejer af skoven har siden 1937 fortsat den
traditionelle drift af skoven, der er inddelt ien rekke hugster. Efter
afdriften af en parcel, tyndes de nye skud ud efter 10-12 ar, og efter
20 ar er parcellen moden til brendehugst. Foruden den stevnede lavskov
star endnu en rekke overstandere af eg og bog tilbage i skoven, skont
den nuverende ejer har feldet de bedste af gavntreerne. Selvom skoven
ikke lengere udnyttes som gerdselsskov til produktion af staver og fisj
far man dog her en glimrende illustration af stevningsskovsdriften.

Allerede med Fyns vedtegt fra 1473 forbeholdes overskoven eller
oldenskoven (dvs. ege og boge treerne) for godsejeren, medens bonderne
fortsat kunne udnytte lavskoven som stevningsskov.

Omkring 1800 regnede man med, at halvdelen af det fynske skovareal
var i drift som stevningsskov. Princippet i en stevningsskov er det
simple, at man ved at stevne eller med et andet ord styne treerne i
rodhojde opnar en hurtigere genvakst, end ved en regular nyplantning, pa
gund af at traernes rodsystem bevares intakt. Den hurtlge genvakst af
skud kan ved udtynding levere det fornodne gerdselsmateriale til de
tidligere altdominerende flethegn. Efter udtyndingen fik de tilbage-
blevne 1-2-3 stammer lov til at vokse, indtil de som 15-20 arige var
modne til hugst til brende eller gavntra. Iforbindelse med den regel-
rette inddeling af skoven 1 hugster, og de fremkomne lysninger iS|<ov-
bunden, kunne stevningsskoven endvidere udnyttes til hoslet og grasning
for kreatuerne.

Efterhanden som flethegnene aflostes af levende hegn og senere
pigtrld mistede gerdselsskovene deres altafgorende betydning. En rekke
af skovene blev dog fortsat stevnede 1forbindelse med brendeproduktion,
men idag ma det betegnes som en stor sjeldenhed at se en stevningsskov
1 drift.

Pudsigt nok ved vi netop for Refsvindinge sogns vedkommende god
besked med, hvordan stevningsdriften skulle udfores, og hvor vigtigt det
var at beskytte gerdselsskovene mod rovdrift. I en bylov udstedt af
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godsejeren pa sognets hovedgard, Juulskov i 1773 gives der nemlig

detaljerede forskrifter for driften af sognets gerdselsskove. Som et

levende fortidsminde rejser gerdselsskoven sarlige bevaringsproblemer,

omend vi i dette tilfalde kan glade os over traditionens sejlivethed. Pa

den anden side er stevningsdriften faktisk en effektiv made at dyrke

brande pa, og med den ogede interesse for brendefyr skulle det vel vere

muligt at motivere en del for at genoptage stevningsdriften evt. i

kombination med offentlige beskeftigelsarbejder. I hvert fald er

stevningsskovene et meget vesentligt element i det historiske landskab,

og pedagogisk set af meget stor betydning for den konkrete formidling af

landboforholdene i dyrkningsfellesskabets tid. Hertil kommer, at

stevningsskovene ogsa byder pa en meget artsrig flora bundet til den

stadige "vekseldrift". Til gengeld har vi her at gore med et fortids

minde, der ikke lader sig bevare uden permanent pleje.
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OM STENGffRDERNE PA GLORUP VED SVINDINGE

Af Niels Horluck Jessen

For hovedgardenes vedkommende startede udskiftningen i 1400-tallets anden halv
del, kulminerede i 1600-tallets sidste halvdel og ebbede ud i lobet af 1700-tal-
let. Indtil da var hovedparten af landets hovedgarde med i landsbyfellesskabet
pa lige fod med de andre garde. Udskiftningen blev som regel efterfulgt af en
udflytning, hvorved bygningerne kom til at ligge pa de nye arealer for at redu-
cere afstanden. Som regel blev den enkelte hovedgards tilliggende ved samme
lejlighed udvidet med jord, der skaffedes ved at nedlegge et par bondergarde
eller hele landsbyer.

Stengerderne pa Glorup er saledes meget gamle i forhold til stengarder pa
andre hovedgarde. Dette sammen med den ressourcekravende indsats det er forst at
samle sten, dernast at flytte dem til det sted, hvor de skal bruges og endelig
at opfore garderne har medfort, at Christoffer Valkendorf har ligestillet det
med at bygge en ny kirke, opfore en ny hovedgard og erhverve alle bondergarde i
sognet (bilag 1). Han har selv ladet tavlen fremstille og ophange iSvindinge
kirke, hvor den endnu hanger i koret.

Da Christoffer overtog hovedgarden, var den udskiftet af fallesskabet, idet
der er bevaret et tingsvidne fra 2. maj 1498, hvor Christoffers far, Henning
Valkendorf, far herredstingets bekreftelse pa hans rette Gods og Enemerke til
Glorup Hovedgard (bilag 2). Dette tingsvidne er sa detaljeret, at enhver kunne
finde rundt langs de nye skel. Ved eventuelle senere bataljer med naboerne skul
le der hermed ikke vere tvivl om enemerkets afgransning.

Ordet stendige eller -gerde forekommer ikke iteksten. Derimod fremgar det
klart, at der findes gravede diger. Ligeledes er det nerliggende at opfatte "den
gamle "griffth"" som en groft.

For gerdets vedkommende er der sandsynligvis tale om et risgerde. Havde det
varet et stengerde, havde det fremgaet eksplicit af teksten, foruden at Tndhol-
det pa Christoffers tavle iSvindinge kirkes kor ikke ville vere ioverensstem-
melse med sandheden.

Glorups nye tilliggender blev hermed det sydostlige hjorne af Svindinge og
Torups ejerlav omkring Holmeso.

Pa nuverende tidspunkt er det svert at sige, hvor selve garden la, for Chri
stoffer opforte Glorup af ny. Maske la den pa samme sted. En anden mulighed er
at den har Hgget sammen med nogle garde omkring den middelalderlige kirke midt
pa hovedgardens nuverende enemerker umiddelbart vest for de nuvarende avlsbyg-
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riinger. Hvis dette er tilfeldet, medforte dens udskiftning, at bade kirke og

landsby er blevet revet ned og genopfort 1 km. lengere mod vest.

Sandsynligvis har store dele af Glorups nye tilliggender indtil da ligget hen

som overdrev for gardene i Svindinge og Torup. Landskabet domineres af moraneler

med smeltevands- og ferskvandssand med mange sten i sognets sydlige del.

Stadigvek kaldes en afdeling af skoven, der strekker sig ind over grensen til

Langa sogn "Stenhaven" (G.I. 1312, II N0)(bilag 3).

Efter udskiftningen af Glorups jorder har neste projekt veret at sarnie stene-

ne af for at kunne bryde overdrevet op til agerjord. Det er sandsynligvis de

selvsamme sten, Christoffer Valkendorf i 1599 roser sig af at have brugt til

stengerder langs godsets ske! ind mod naboerne. Muligvis er der ogsa en forbin

delse mellem opforelsen af stendigerne og Torups forsvinden. Landsbyen bliver

nedlagt i 1500-tallets sidste halvdel, og jorden lagt under Glorup (Danmarks

Stednavne bd. 13, s. 156). Sandsynligvis er stendigerne ost for bekken eh udlo-

ber af en sag, der er nevnt i kancelliets brevboger i 1583. Her omtales, at

Christoffer onskede noget jord pa Langa mark, som han ville inddrage under Glo

rups enemarker. Det forklarer, hvorfor matrikelskellet mellem Langa by og Glorup

ikke folger det naturlige skel, nemlig bakken, men dels pludselig er en ret

linie vinkelret vak fra bakken mod sydost og dernest vinkelret mod sydvest, dels

er et stendige, og dels i dag er sognegrense mellem Svindinge og Langa. Hvis det

er tilfeldet, har voldstedet ost for Holmeso intet med Glorup at gore, fordi det

for 1583 la i Langa sogn. Det ma da have forbindelse med Rygard, den gamle

hovedgard i Langa sogn med de pregtige bygninger.

Stendigerne ville da markere territorieudvidelsen over for omverdenen og

vise, hvor meget de adelige privilegier nu havde bredt sig ud i landskabet om

kring Glorup foruden reguleringen af sognegrensen.

Grundleggende synes stendigerne at have haft 3 funktioner:

1. at tjene som depot for sten, der er samlet sammen pa agerjorden

2. at markere ejendomsskel

3. at hegne et areal mod husdyr

Stendiger er hovedsageligt blevet benyttet i forbindelse med, at et areal

undtages den falles dispositionsret til landsbyens jord. Opforelsen er saledes

forbundet med afviklingen af dyrkningsfallesskabet.

Da tidspunktet for et areals udskiftning angiver det tidligste tidspunkt for

gardets opforelse, vil en typologisering af enemarkerne give de kronologiske

rammer for dets alder. Vi vil samtidig fa deres geografiske spredning, idet jeg

mener at kunne finde stendiger omkring kirkegarde overalt i Danmark, at der kan

findes stendiger om hovedgardenes marker, hvis der fra naturens side er
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tilstrekkeligt med sten, og at der er stengerder pa den "almindelige" land
brugsjord, hvis der har ligget sa mange sten pa den, at de matte fjernes af

hensyn til landbrugsmaskinerne.

I det hele taget synes stendigerne forst og fremmest at optrede som skel

mellem forskellige kategorier af jord. I takt med enemerkernes fremvekst pa
dyrkningsfellesskabets bekostning skyder stendigerne op markerende skellet mel

lem priviligeret jord og upriviligeret jord. Stendigerne er derfor langt mere
end skelmarkering og hegn. De er vidnesbyrd om dyrkningsfellesskabets afvikling
og privilegiesamfundets skatte- og jordpolitik.

Som naturfredningsloven i dag er udformet, kan stendiger sikres ved de sakal

dte "areal"-fredninger i henhold til Naturfredningslovens kap. III. Pa denne
made er ca. 160 km. fredet fortrinsvis ved frivillige deklarationer foretaget i
1950'erne og 60'erne. Kirkegardsdigerne er automatisk fredet i henhold til lov
nr. 455 af 23.9.1947 og en rekke cirkulerer.

Indtil nu har den storste trussel mod stendigerne veret bygge- og anlegsvirk-
somhed. I 1830'erne blev en stor del af de nordostsjellandske stendiger slaet
til skerver og brugt ved makadamiseringen af Frederiksborg amts veje.

Samme skebne er overgaet en del af de ostlollandske, der blev fragtet til
Vestlolland. I Sonderjylland blev en del eksporteret til Sydslesvig og brugt til
genopbygningen af landsdelen efter 2. verdenskrig.

I det okologiske system er stendigerne klassificeret som "smabiotop, der
udgor refugium for et rigt varieret organisk liv, der foretrekker de specielle
vekstbetingelser, den enkelte konstruktionsform byder pa".

Den rige variation skyldes, at det enkelte stendige giver vidt forskellige
levevilkar for planter og dyr. Pa solsiden gror der steppeplanter, der har deres
oprindelse pa de central europei ske stepper, og som for i tiden holdt til pa de
abne, vidtstrakte overdrev. Hvis der ikke er ret meget muld mellem stenene, gror
der ofte stenurter og de ellers sjeldne bregner som radelov. Hugorme og firben
nyder den varme, solen oplagrer i stenene, og hermelin og brud udnytter sammen
med humlebier og hvepse mellemrummene mellem stenene til bolig. Menneskets
aktivitet gennem tiden har iser pavirket vegetationen pa stendiger omkring
bebyggelser. Hvis der f.eks. har veret urtehaver ved et kloster, kan der findes
urter, der har veret brugt i klostrets kokken, til legekunsten etc.

Stendigernes biologiske verdi er med andre ord lige sa stor som den
kulturhistoriske.
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Bilag 1

Christoffer Valkendorfs tavle over sig selv fra 1599. Tavlen han

ger i Svindinge kirke, Gudme kommune.

UjgfZ"-;

leg hafver opbygit Glorup oc Kirc-

ken af nye, leg hafver bekommit

aldt Svinning sogen, under Glorups her-

skaf, Jeg hafver ladet opsette alle

steengierder om Glorups fang. Af alt

dette roser jeg mig inthit, men tacker

Gud. . ..

or.Ls.: af ti'/E

Gloicvp rj<z iail.

sootg:. vtfix&r'Oi.cuevw is.ii.
y/.AF. IJEG UAFVSLR. J&lrfT ' IfhzTT£ ALLE.
LTLZAOiZRm.Il OM £JfcoR.9l>S 'FA. fO. Af AIT
D£TT£ lL03E&*%JR&mtp JTTTHIT. i'/l-^f
TACK£Ii OVD^MS^^MpffiilUiR-aVilO J. O'/D.

'filed . M£to •sAtrhvroi> j owjed'; - DC
LZilLiOHEV. QlfiD "flKEz"

Hi,-r*****
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Bilag 2.

Tingsvidne fra Repertorium Diplomatarium Regni

Danici Mediaevalis, 2. rk. bd. 5, s. 86:

lii§ Vrn^H * „NJS DHuid *G,0r°P Herredsf°ged i Gudme H., KnudVrn* J0rghen Borquardft i Lackedorp, Per Olfi i Offuenskoff,
Karll Laumc , Wixstrop, Per Ericfl' sstds. og Anders Dieghen
hT^T ?h°Sd, bI h6llig K°rS °ag inVenc' Paa Gudomp,STTlng.k veIrbyrdlS S™d Henningh Wolckendorep i Glorop
et Tingsvidne af 8 skellige Dannemwid: Bertil Dauidfl i GisleHans Nm bid H JenfJ s L0fop) Rnud Jeng Ch£
PerB i Brudeagher, Ench Hanfl i 0xendrop, J0rghen Hanfl i
Swinnuge og Jes Skredher i Lamdrop; hvilke vidnede, at de
WarL°nVaa TT °ag Paa forn*vnte Ting, at Henningh
Hanfr«°rePwS L°V?0ringe 0tte F™« i Heslagher og MarquardHanfl i 0xendorep kundgjorde, at de i Mandags harte og saa'
at Hemnngh Waickendorep selv 12. RiddermaLsmamd Vorde
Hovi£ wV^Vd f33 haDS rette Gods °S EnemaBike til GloropsHovedgaard forst fra^on,j>_jil_den jgamle .griffihc og deraf

g?t ••? saa*^^
l^eaSher jndtil .Jtakken_og. .Ha„„BiklSn^--Skinnmil
&9£BSengh,qg. gaa.GaBrdet for Skel indtil ir^n^^rrp^

ad en Ren til en anden.heffd,og saa den ,vegen« indtil
Renden og saa fra Renden over ad VandeT og ikke ad LandlT;
ait del, som findes inden fornavnte Aasteder, hvilket Henningh
Wckendorep har;indwordh< med Lov paa Lovh*vd for hans
LndennemH Ct:\f°r°PS Hoved8aard; hvilken Lov som .wortcfunden ved s,n fulde Magt. Med vore Indsegl. Datum etc
Signef'sonTasia S^a V^r' ****** S«°»* ™aske samme
Gorup LDipl ; Uydehgt Skj0ld (StrakS iil) Arkivet Paa

[8582
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Bilag 3.
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H0JRYGGEDE AGRE I STORSKOVEN, BRAHETROLLEBORG

af Torben Grongaard Jeppesen

Et af de laengere stop pa busekskursionen rundt i det fynske kulturland

skab var ved Storskoven naer Brahetrolieborg. Malet var her - efter en

lille gatur i skoven - at praesentere deltagerne for et system af meget

velbevarede h0jryggede agre i skovbunden. Systemet omfatter savel

"normale" ryggede agre som mere terrasssepraegede agerstrimler. Udover

besoget ved en af agerforekomsterne gik turen laengere ind i skoven, hvor

et system af keltiske agerspor - registreret af Viggo Nielsen for en del

ar siden - genfandtes - omend med noget besvaer.

Ved systemet af h0jryggede agre indledtes diskussionen med dels en

raekke betragtninger om faenomenet "h0jryggede agre", deres udbredelse og
bevaring, og dels en kort forskningsoversigt over denne type agersystems

udvikling fra vikingetid/tidlig middelalder og frem til 1800-tallet.

I 1600- og 1700-tallet og frem til udskiftningen omkring eller

efter ar 1800 var det fynske agerland naesten fuldstaendig praeget af

h0jryggde agre. De gamle landsbymarker var opdelt i vange, disse igen i
ase og sidstnaevnte igen i de lange, smalle, ryggede agre med staerkt

varierende laengder, og bredder pa mellem 6 og 16m, og h0jder pa op til

lm. (Se fig. 1). Fra markb0gerne til Chr. d. V's matrikel fra 1680'erne

far vi et detaljeret indblik i dette marksystems opbygning, idet vi her

kan f0lge landmalernes minuti0se opmaling af hver agre, ofte et

leengdemal og 2 breddemal. Disse mange mal skulle anvendes til en

skattemaessig vurdering (hartkornsberegning), men desvaerre omsattes

malene ikke til kort i datiden. En eftertid har - med en omfattende

arbejdsindsats - S0gt at rekonstruere disse marksystemer for hele lands

byer, eksempelvis for Fjelsted by, udf0rt af lektor Finn Stendal Peder

sen, Odense Universitet. (Se Fjelstedgarden, udgivet i Odense 1985).
Originale kort med indtegnede agersystemer kendes dog. En raekke gamle
udskiftningskort - specielt kortene fra 1700-tallet - har en tydelig
indtegning af de mange tusinde agerstrimler, se eksempelvis kortet fra
Pejrup, Vester Aby sogn, tegnet 1782.

I nutiden kan dette gamle agersystem, som set i fulgeperspektiv ma
have lignet et kaempe vaskebraedt, stadig nogle steder iagttages -selv pa
det staerkt opdyrkede Fyn. I en raekke af vore skove kan som i Storskoven
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Vang med

aseopdeling

H0jrygget ager
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Fig. 1. Bymarkens opdeling i vang, as og ager (hojrygget ager)

tydelig iagttages h0jryggede agre i skovbunden. Sadanne skove findes pa

alle dele af Fyn. Ved flyrekognoscering i sommermanederne kan man i

kornet iagttage lange m0rke striber, som skyldes de gamle - nu udjaevnede

- "rener" (render). Den ekstra tykke muld disse steder sorger for, at

kornet her er langere om at blive gult - et faenomen, som specielt kan

iagttages efter et t0rt forar. Kontrasterne set fra luften i kornet er

sa ekstra markante. Det er en stor oplevelse at se de store

sammenhaengende systemer fra luften - som i juni 1976, hvor foraret havde

vaeret meget tort. Endelig kan det naevnes, at der ofte ved arkaeologiske

udgravninger, dvs. ved st0rre systematiske afskrabninger af muldlaget

(pl0jelaget) kan iagttages rester af de gamel "rener" i den ellers gule

undergrund.

Star man overfor storre velbevarede h0jryggede agre i skoven,

rejser sig sporgsmalet hurtigt, om der her er tale om gamle systemer? Er

det middelalderens marker og plojespor, vi ser? Gerne ville vi have
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kunttet sige dette, men trods naerliggende, gamle mark~/stedi1avne med
antydning til tidligere (middelalderlig) bebyggelse, er der nok i langt
de fleste tilfaelde tale om agersystemer anlagt - eller i det mindste

brugt - langt op i mod ar 1800. Sagen er nemlig den, at mange af de
agre, vi ser i skovene, er bevaret i gammel fredskov, dvs. den

skovvaekst, der blev bevaret ved fredskovsloven af 1805. Og de gamle dele
af skov, der ved denne lovgivning blev bevaret/udbygget, la ofte i
landsbyernes periferi. Oprindelig var disse omrader netop skov eller
overdrev, men med de stigende kornpriser i 1700-tallets midte og slut-
ning begyndte bonderne at inddrage selv overdrev og lysninger i skovene
til korndrift. Der var pa det tidspunkt mulighed for at saelge det ekstra
korn til gode priser. Ved udskiftningen og fredskovsordningen blev disse
skovarealer igen trykket ud af den ekstensive brug (som det sikkert har
varet). Netop agrene i Storskoven skal formentlig ses i dette lys.
Bemaerk fig. 2, hvor agerstrimlerne lober som lange lysninger i skoven.
Kortet er et udsnit af udskiftningskort over Gronderup 1785, arealet er
beliggende i ejerlavets periferi. Pa samme vis forholder det sig mest
sandsynligt med mange af vore agersystemer (hojryggede agre) i de fynske
skove. Andre steder i landet med andre betingelser kan der sikkert
findes langt aldre systemer. Trods den manglende h0je aelde er det dog
vaesentligt at bevare et vist udsnit af disse agre, idet de dels har
vaeret "grundlaget" for det fynske agerbrug i mange generationer, dels er
de sidste eksempler pa et kulturlandskab, som var enormt udbredt indtil
for blot 150-200 ar siden - naert knyttet til det gamle landsbysamfund
fra faellesskabets tid. At mange af disse agre ligger i skov - de kan
ogsa nogle steder iagttages i skel o. lign. pa aben mark - er ikke
ensbetydende med, at de ligger sikret mod odelaggelse. Den moderne
skovdrift med brug af store, tunge maskiner er en alvorlig trussel.
Dette ses bl.a. i Storskoven.

Samtidig med erkendelsen af de hojryggede agres enorme udbredelse
og betydning for det gamle fynske landbrugssamfund melder sporgsmalene
sig, hvorfor brugte man sadanne agre? og hvor gamle er de? Desvaerre
mangier vi indgaende undersogelser af de fysiske agre imarken. Nogle
steder ilandet har man arbejdet med problemet, men egentlige gennembrud
iforskningen har der ikke vaeret tale om. Man kan derfor endnu kun gisne
om svarene, men det ville vaere onskevardig, om forskningen tog problemet
op. Det er ikke blot interessant at fa belyst disse agres opkomst, men
et sa udbredt systems etablering og udvikling er et vaesentligt led i
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Fig. 2. Udsnit af udskiftningskort fra Gronderup, tegnet 1785. Agerspor

ses som lange, smalle lysninger i skovomradet.
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fofitaelsen af landbrugs- og bebyggelseshistorien.
Agersystemer fra vikingetid/tidlig middelalder har vi kun et be-

granset kendskab til gennem fa heldige, men ikke entydige fund. Blandt
disse kan navnes sma ryggede agre (bede) pa Lindholm Hoje (0,75 -1,25m
brede); flade, stengransede, lange agre fra Borup Ris (ca. 20m brede);
sma hojryggede agre fra Kungsmarken ved Lund (3-5m brede) samt tilsyne-
ladende flad ager (blokager?) fundet iform af plovsporssystem under en
gardtomt i Astrup pa Sydfyn. Vi skal noget langere frem itid, for vi
kender de egentlige hojryggede agres sikre udbredelse. Det er nappe
usandsynligt, at denne agertype hanger noje sammen med introduktionen af
hjulploven (med muldfjal) og indforelsen (udbredelsen istorre omfang)
af vinterafgroden rug. Sidstnavnte kan ikke klare vade vintre med
folgende frostperioder. For draning og a-udretninger fra midten af
1800-tallet ma vandstanden (herunder overfladevand) have varet betydelig
1 vinterhalvaret. Fra skriftlige kilder kender vi da ogsa betegnelsen
"rugbede" for de hojryggede agre. Ved at ploje agrene op irygge fik man
dels skabt nogle render til afledning af overfladevandet (agrene altid
orienteret mod terranfald) dels skabt et godt frugtbart muldlag. Et gat
pa introduktionstidspunktet vil vsre omkring ar 1200, fra hvilket
tidsrum cirka vi kender de forste rester af muldfjalsploven. Denne
plovtype kraver lange agre, medens muldfjalen muliggor opplojningen i
rygge. Man kan her tanke sig, at den nye plov/agertype betyder en
opdeling af gamle "blokagre" ismalle, ryggede agre, og at disse igen
gennem utallige jorddelinger, egaliseringsprocesser, handler og kompli-
cerede marksystem, som kendes 1 1600-tallet fra bl.a. Chr d V's
matrikel (markbogerne). Introduktionen af de hojryggede agre kan saledes
(sammen med rugen) ses som en folge af befolkningsvaksten og bydan-
nelserne m.v. i 1100- og 1200-tallet (behovet for yderligere/brede
landbrugsproduktion). Forst den langt senere fornyede starke eftersporg-
sel efter korn i1700-tallet spranger det system, som grundlagdes med
korneftersporgslen i 1100- og 1200-tallet. Udskiftningen i sidste
halvdel af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet samler -sammen med
den nye teknik - agrene 1 nye former, hensigtsmassigt efter den tids
eftersporgsel og driftsmade.
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HERREGARDENE OG LANDSKABET, - BRAHETROLLEBORG

af Ellen Christensen-Dalsgaard

Det fynske omrade er praget af store herregardsmarker med spredt og

sparsom bebyggelse og store skove. Af de fynske herregarde ligger 2/3 i

dette omrade. Vi har pa turen valgt at vise Brahetrolieborg, som

eksempel pa hvordan herregardens historie har praget det landskab vi kan

betragte i dag.

Brahetrolieborg er oprettet i 1172 som cistercienserkloster under

navnet Holmekloster. Selve klosteranlagget har i den tidlige middelalder

formodentlig haft en anden beliggenhed end der hvor hovedbygningen i dag

ligger. Bygningshistoriske undersogelser viser, at klostret har faet sin

nuvarende placering i 1300 tallet.

Skont anlagget er ombygget flere gange har det dog beholdt sit

klosterprag. Alle cistercienserklostre er bygget efter de sammen for-

skrifter med en tarn-los korskirke sammenbygget med et treflojet kloster

anlag. Ved en restaurering i 1920 blev de indre middelalderlige dele

fremdraget, kapitelsal og refektorium, disse interiorer er fra 1400- og

1500-tallet.

Op igennem middelalderen samledes det fastegods, der senere skulle

blive grundlaget for at oprette en hovedgard pa stedet. Klostret bestod

frem til reformationen, hvorefter det overgik til kronen.

I perioden efter reformationen ejedes Brahetrolieborg af flere

adelige familier saledes: familien Rantzau, Lykke, Gabel og Trolle.

Hovedgarden kaldtes i denne periode Rantzausholm.

Efter enevaldens indforelse i Danmark 1660 blev det muligt for

borgerlige og udenlandsk adel at erhverve danske herregarde. Netop pa

dette tidspunkt var den gamle danske adel svakket bade politisk og

okonomisk, og den nye enevalde sogte sine stotter blandt de borgerlige

og indvandrede velhavere.

De "nye" godsejere samlede ofte flere hoved- og avlsgarde samt det

tilhorende fastegods i storre enheder. Fra 1671 blev disse godssamlinger

begunstiget med sarlige privilegier, der la udover de aim. hoved-

gardsprivilegier, man fik skabt grevskaberne, baronierne og stamhusene.

Disse ejendomme var usalgelige og udelelige. Til oprettelse af et

grevskab kravedes et tilliggende pa 2000 tdr.htk., til et baroni 1000

tdr.htk. og til et stamhus 400 tdr.htk.
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Frem til Grundloven i 1849 kunne sadanne godssamlinger oprettes. Pa

Fyn fandtes 7 grevskaber, 4 baronier, 19 stamhuse. Brahetrolieborg blev

oprettet som baroni i 1672 af Birgitte Trolle. Udover at vsre store

okonomiske enheder der pragede en hel egn var sadanne godssamlinger ogsa
lokaladministrative enheder med selvstandig jurisdiktion.

Fra 1722 kom Brahetrolieborg i familien Reventlows eje, det er idag
stadig efterkommere af denne slagt, der ejer Brahetrolieborg.

Selve hovedgardsanlagget prages af det gamle kloster anlag. Kirken
er i det ydre forsynet med tarn i 1870. Resten af hovedbygningen er
restaureret og ombygget flere gange, saledes er ost-flojen forhojet med

et stokvark og tilfojet to tarne i 1665. I 1768 og 1868-1871 blev
Brahetrolieborg igen restaureret. Sidstnavnte restaurering var lidet
heldig idet alle bygninger blev tilfort et grat cementpudslag. Samtidig
andredes tagkonstruktionen, dette medforte at vaggene blev udsat f5r
fugt og forkert tryk. I 1985 er der pabegyndt en ny hovedrestaurering,
der omfatter omlagning af tag og afpudsning af vagge. Ved afpusning
fremdrages mange spandende bygningshistoriske detaljer. Disse undersoges
for de atter pudses over og kalkes, farven formodes at blive vinrod.

Restaureringen, der kommer til at belobe sig til 20 mil.kr. bliver

finansieret af staten under Fredningsstyrelsens tilsyn. Restaureringen
forventes at tage 4-5 ar.

Det ovrige anlag prages af smahuse, der alle har haft deres bestem-

te funktion, vandmolle, smedie, funktionarboliger osv. Flere af disse
bygninger er i darlig stand, enkelte er blevet restaureret, andre har
mattet nedrives.

Avlsgarden prages af Kaj Lykkes store ladegardsanlag opfort 1655 i
gavlen pa sydflojen ses hans vabenskjold, lykkehjulet. Da avlsgarden
brandte i 1900 valgte man at genopfore den pa de gamle fundamenteri sin
oprindelige skikkelse.

For ejeren er der bygget en moderne villa, der istilen falder godt
ind i ladegardens stil.

Hele bebyggelsen omkring herregarden prages af de aktiviteter, der
blev ivarksat fra Brahetrolieborg. Ludvig Reventlow ejer fra 1775
(broder til statsminister hr. D. Reventlow) var som resten af sin fa-
mil ie en aktiv godsbesidder, der helt gik ind for de reformer der blev
indfort inden for landbruget i1700-tallets slutning.

Baroniets landsbyer udskiftedes tidligt af fallesskabet, ligesom
udflytningen af garde ud fra landsbyerne var betydelig. Disse udflyttede
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garde prager stadig landskabet.

Nye bebyggelser opstod bade pa den allerede opdyrkede jord ved

deling af eksisterende garde og pa nyopdyrkede omrader. I lobet af

1800-tallet steg antal let af garde og huse saledes starkt. De nye garde

Og bebyggelser fik navne praget af tidens romantiske smag: Aksglade,

Oldingsro, Rugkar osv.

Ogsa navne fra den klassiske verden gjorde sit indtog i det Syd-

fynske: Korinth, Sparta osv.

Allerede i 1788 blev storstedelen af godsets bonder arvefastere,

men om selveje var der ikke tale. Forst i slutningen af 1800-tallet og

de forste artier af vort arhundrede blev fastegodset frasolgt. Reventlow

familiens aktiviteter udfoldede sig ogsa uden for den egentlige

landbrugsmassige drift. I hele baroni et blev der sa tidligt som i 1700-

tallets slutning indrettet almueskoler, ligesom der oprettedes et semi-

narium til uddannelse af larere.

Et horavlingsinstitut optog elever hvis laretid var 9 ar. Kroen

hvor ekskursionens frokost blev indtaget blev oprindelig bygget til

damaskvaveri, huset kaldtes Korinth. Senere blev der kro og brevsam-

Tingssted. I slutningen af 1800-tallet blev navnet Korinth overtaget af

den nye stationsby.

Mange af de aktiviteter der blev ivarksat af Ludvig Reventlow matte

opgives ret hurtigt, men bygningerne blev tilbage og fik blot andre

funktioner.

Baroniet havde tilknyttet den mindre hovedgard Brandegard, samt

avlsgardene Egneborg og Hobbet.

Sidstnavnte blev ved lensaflosningen udstykket i husmandsbrug,

Braendegard blev ligeledes frasolgt.

I Danmark blev de bundne besiddelser aflost ved lov af 25.10 1919,

den sakaldte lensaflosningsreform. Lovens hovedtrak var, at der fra

disse store besiddelser skulle afgives 1/3 af jorden til udstykning til

husmandsbrug mod erstatning fra staten. Endelig skulle der afgives en

aflosningssum til staten for den resterende del af tilliggendet. Pa

Brahetrolieborg blev der i 1924 betalt 1.400.000 kr. til staten i

aflosningssum, ejendommen var herefter fri ejendom, der kunne deles og

salges.

Reformen satte sit prag pa bebyggelsen, husmandskolonier opstod,

med sma ensartede lodder og byggeri.
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FYNSKE GARDE 1850-1925 - ET BYGNINGSHISTORISK PROJEKT UDF0RT AF DEN FYNSKE
LANDSBY

af Esben Hedegard og Morten Stapel Nielsen

Pa ekskursionen besogte vi garden "Kongshoj" ved Heden, der reprasenterede
gardbyggeriets stade i begyndelsen af 1900-tallet. Med udgangspunkt i gardens
bygningshistorie fremlagde vi nogle af problemerne omkring fredningen af et
produktionsanlag som "Kongshoj".

For de nyere anlag er det ubetinget storste problem, at der ikke findes nogen
forskning omkring gardbyggeriets udvikling efter 1850, og med gardspladsen som
ramme, blev der pa ekskursionen skitseret intensioner og arbejdsmetode for Den
Fynske Landsby nylig ivarksatte undersogelse af gardbyggeriet 1850-1925.

Vi vil her soge at give en mere samlet beskrivelse af projektet, samt en
redegorelse for vores forelobige arbejde - problemer og resultater.

Gardbebyggelsen kan opfattes som et konkret udtryk for samspillet mellem
menneske og natur, og dermed bliver studiet af vor bygningskultur af central
betydning for forstaelsen af kulturlandskabets historie.

Interessen for aldre tiders bondebygninger er da ogsa lang. Allerede i
slutningen af forrige arhundrede udgjorde de et vasentligt studieobjekt for
historikere og arkitekter. Mange teoretiske overvejelser om udviklingsmodeller
blev opstillet og diskuteret, bl.a. om udviklingen fra den enlangede gard i
oldtiden til den typiske 4-langede, danske gard fra tiden omkring 1800.
I samme periode skabtes interessen for at bevare gamle bygninger, og frilands-
museumstanken opstod. Interessen fortsatte 1 vort arhundrede -primart frem til
1950'erne. I denne periode skabtes flere frilandsmuseer, bl.a. Den fynske
Landsby, og i samme periode gennemfortes Nationalmuseets stort anlagte bonde-
gardsundersogelser.

Det er iojnefaldende, at undersogelsesfeltets ovre kronologiske rammer har
ligget fast omkring 1850: Man har mest interesseret sig for den "gamle" bonde-
kulturs idylliske bindingsvarkshuse. Kun et fatal af de bygninger, der er regi-
streret og opmalt gennem bondegardsundersogelserne og siden (pa Fyn) af Den
fynske Landsby, stammer fra tiden efter 1850.

Men netop omkring midten af forrige arhundrede synes der at ske et drastisk
sk!fte ilandbyggeskikken. Det indtil da eneradende bindingsvark afloses gradvis
af nye byggemader omfattende savel nye bygganaterlaler som nye konstruktions-
pnncipper. Isamme periode synes bygningsmangden at oges starkt

Baggrunden herfor ma sikkert soges dels ien oget okonomisk vakst ilandbrug-
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sektoren, dels i en betydelig udvikling af nye byggematerialer, og endelig i en

langt storre information om nye byggemuligheder for landbruget. 1800-tallets

sidste halvdel og de forste artier af 1900-tallet er en periode i dansk landbrug

med stark vakst - kornsalgstiden - og med omfattende produktionsomlagninger -

til animalsk produktion, specialafgroder og rodfrugter. Det er en periode, hvor

den ogede indtjening i landbruget omsettes i nyinvesteringer, i jordforbedring,

nye husdyrsracer og bedre, arbejdsbesparende redskaber og maskiner - alt sammen

for at oge produktion og udbytte. Det er ogsa en periode, hvor gardejerne

omsatter dele af indtjeningen til direkte materielle goder, og hvor de sociale

skel pa landet oges. En del af overskuddet i landbruget anvendes til ogede

investeringer i bygninger, som jo i lighed med husdyr, marker, redskaber m.v. er

en del af det samlede produktionsapparat - og en del falder ogsa til

forbedring/nybygning af stuehus.

Det er malet med den igangvarende undersogelse at kortlagge og beskrive gard

byggeri et pa Fyn fra midten af 1800-tallet til ind i de forste artier af 1900-

tallet. Ud fra et samlet antal pa godt 10.000 garde pa Fyn med omkringliggende

oer i 1905 har vi udvalgt ca. 1000 - fordelt pa ialt 8 omrader. Omraderne er

udvalgt saledes, at vi far reprasenteret de forskelle, der matte v&re med hensyn

til jordbund, klima, ejendoms- og afsatningsforholdm.fi. faktorer. Med respekt

for reprasentativiteten er omraderne samtidig udvalgt saledes, at vi far den

storst mulig dakning af brandforsikringsarkivalier, der er hovedkilden til viden

om landbygningernes udvikling.

Pa baggrund af dette undersogelsesmateriale soger vi at belyse

1) periodens byggeaktivitet, dens omfang malt i nybyggeri og i samlet vakst

2) bygningernes brug og andringer heri

3) byggemaden, dvs. introduktion af nye planformer, nye konstruktioner, nye

byggematerialer mv.

4) gardbygningernes okonomiske vardi (investeringsomfanget)

5) arkitektoniske hovedtrak, herunder det prestige-forhold, som bygningerne kan

wsre udtryk for i en periode med forstarkede sociale modsatninger.

Resultaterne heraf skal sammenstilles med en noje vurdering af den samtidige

gardokonomi, undersogt i de konkrete, udvalgte undersogelsesomrader - med den

generelle agrarokonomiske udvikling og endelig med periodens centrale initiati-

ver til bedre byggemetoder. Herved muliggores dels en generel beskrivelse af det

fynske gardbyggeri, dels besvarelsen af den rakke konkrete sporgsmal, som tids-
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Assens

Fig. 1. De udvalgte undersogelsesomrader.

punktet for grundmursbyggeriets udbredelse, introduktion af nye planformer og
materialer, omfang af bygningsinvesteringer jnv. Og det hele vurderet i forhold
til de okonomiske betingelser/muligheder og udbredelse af ny viden om byg-
geteknologi.

Projektet kan betragtes som en umiddelbar opfolgning af bondegardsundersogel-
serne blot med den udvidelse af malsatningen, at vi ikke nojes med at studere de
arkitekturhistoriske forhold, men soger at indplacere disse ien agrarokonomisk
sammenhang.
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ARBEJDSMETODE

Projektets arbejdsplan kan sammenfattes til 4 hovedpunkter:

I Materialeindsamling - gardene,

der omfatter en gennemgang af det arkivalske materiale efterfulgt af en be-

sigtelse af hver af gardene, hvor bygningerne beskrives og fotograferes.

Gardokonomien beskrives ved en gennemgang af areal- og kvagtallinger,

matrikler, topgrafiske oplysninger mv.

II Materialebearbejdning.

Det indsamlede materiale bearbejdes pa museet ved hjalp af edb. Hver gard

far et identifikationsnummer, hvorunder data indlagges pa en rakke

registre. Ved at sammenkore disse registre kan vi behandle det fynske

gardbyggeri pa forskellige niveauer.

Bl.a. pa baggrund af denne bearbejdning vil vi udvalge en rakke garde til

nar-studier, omfattende en detal jeret opmaling af bygningerne, saminenho1dt

med oplysninger om driftsokonomi m.v. Resultaterne af bearbejdningen

sammenholdes med de generelle (landbrugs) okonomiske udviklingstrak, lokale

forudsatninger og tidens centrale initiativer pa byggeomradet.

III Indsamling af baggrundsmateriale.

Dette punkt omfatter dels en gennemgang af samtidens "byggelitteratur":

tidsskrifter, handboger, love, m.v., dels en gennemgang af den landbrugs-

okonomiske litteratur og statistik.

IV Publicering.

Projektet forventes afsluttet i 1988-89 med en storre publikation. Det er

imidlertid tanken at udarbejde flere mindre artikler o.lign., f.eks. om

stuehusets udvikling, sidelobende med projektet.
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STATUS - FORAR 1986 - HVOR LANGT ER VI NAET?

Indtil videre har arbejdet primart varet koncentreret om materialeindsamlingen.
Hovedproblemet har ubetinget varet at fremskaffe brandforsikringsarkivalier

ne, der er en forudsatning for at kunne gennemfore undersogelsen.
Den aldste del af brandforsikringsarkivalierne befinder sig pa Landsarkivet

for Fyn, men efter en nyorganisering af forsikringsvasenet i 1858 kom
vurderingsprotokollerne til at ligge hos de lokale "sognevurderingsmand". Og da
staten privatiserer brandforsikringsvasenet i 1872, opstar der en rakke nye
forsikringsselskaber, og samtidig ophorer Landsarkivets pligt og ret til at
opbevare materialet. Da undersogelsen startede i efteraret 1984 havde Lands
arkivet kun nyere materiale fra 4-5 fynske sogne + en del protokoller fra
"0stifterne" - det storste af de nytilkomne forsikringsselskaber. Gennem
foresporgsler hos museer og lokalhistoriske arkiver og gennem pressekampagner i
aviser og landbrugsblade er mangden af registreret brandforsikringsmateriale vel
efterhanden blevet 10- doblet -og der dukker stadig nyt materiale op, nar vi
ved besigtigelserne forhorer os lokalt. Herved er de fleste af hullerne i
kildematerialet heldigvis ved at lukke sig.

Et andet af projektets problemer har bestaet iat afgore, hvordan vi lettest
og mest sikkert fik identificeret undersogelsens "garde" -dvs. de landbrug, der
iperioden havde mellem 1og 20 tonder hartkorn. Pa grund af udstykningen og den
megen handel med jord "ryger gardene ud og ind af undersogelsen". Losningen har
varet at benytte amtsstuens skattehovedboger (suppleret med andre kildegrupper).
Ligesom skode- og panteprotokollerne angiver hovedskattebogerne det, der til
enhver tid la til hver enkelt ejendom (iselveje), men til forskel fra skode-
og panteprotokollerne anforer skattehovedbogerne tillige de gamle brandforsik-
ringskontingenter. Derved har vi mulighed for at koble et givent jordtilliggende
med nogle bestemte bygninger - en kobling, der ellers kan volde en del
problemer, specielt for de mindre ejendomme.

Et tredje problem har varet at finde det-rette niveau for besigtigelserne
Med over 1000 garde iundersogelsen har vi af ressourcemassige grunde mattei
pnoritere, hvad besigtigelserne skulle give af informationer og materiale
Forud for besigtigelserne er der pa baggrund af brandarkivalierne udarbejdet en
oversigt over de bygninger, der eksisterede ved periodens slutning -altsa i
1920'erne. Oplysninger om de davarende bygningers funktion, byggemade, storrel-
se, alder og indbyrdes beliggenhed indfores pa besigtigelsesskemaet (fig. 2)
Derudover har vi fundet frem til ejendommens nuvarende adresse og kontaktet
ejeren/beboeren pr. brev vedrorende den forestaende besigtigelse
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Hver besigtigelse er berammet til 1-2 timer (4 garde pr. dag) og indeholder
folgende hovedpunkter:

1. Identifikation af garden, oplysninger om dens nuvarende brug, jordtilliggende
mv.

2. Registrering af bygningsmassen set i forhold til situationen i 1920'erne
(fig. 2), omfattende

a) en mere nuanceret beskrivelse af den aldre bygningsmasse (vurderingsmand-
enes taksationer havde jo kun til formal at bestemme bygningernes vardi og
brandsikkerhed.

b) en registrering af de bygningsmessige andringer siden 1925 -herunder evt.
nedrivning.

c) en registrering af nutilkomne bygninger siden 1925.
3. Fremskaffelse af de bygningshistoriske ogdriftsokonomiske kilder, der ligger

lokalt pa gardene, f.eks. (luft)fotografier, byggeregnskaber, oplysninger om
navne pa murer- og tomrermestre.

Den bygningsmassige registrering pa skemaet suppleres ved fotografering af
facader og gavle og af de mest karakteristiske bygnings- og udsmykningsmassige
trak: kviste, indgangs-partier, gesimser, monstre 1murstensforbandt, originale
dore, vinduer og porte osv. Alt efter kompleksets storrelse og interesse belober
det sig til 5-30 fotos -vel omkring 15 fotos igennemsnit.

Som et vigtigt biprodukt ved besigtigelserne skabes der en status over
bygningsmassen pa ca. 10% af de gamle 1andejendomme. Idisse for vort land sa
omskiftelige tider kan en sadan registrant nok blive et nyttigt redskab for
historikere og andre, hvis prognoserne, der siger "20.000 landbrug ar 2000"
holder stik (omkring 1950 var der ca. 10 gange sa mange). Vi anslar ud fra et
forelobigt skon, at 60-75 % af bygningsmassen pa de fynske landejendomme er
opf.rt for 1925. Og hvad enten bygningerne ligger ved et eksisterende/ekspande-
rende landbrug eller ved et nedlagt, kan man forudse store saneringer af denne
aldre bygningsmasse i de kommende ar!

Iefteraret 1985 afsluttede vi vores pilotomrade pa ca. 160 garde omkring
sta lonsbyen Ejby pa Vestfyn, og vi er nu (maj 86) ved at vare fardi^
omrade 2pa ca. 170 garde, beliggende pa Nordfyn, ost for Bogense

udf0Mrelthrsuydn af1'1 b;;Tjdnin9Sfasen har vi i samarbejde -duformet 4ud af ialt 5registre, og en del data pa gardene iomrade 1er
1erede lagt ind p. register 1(oplysninger om jordtilliggende mv) og regit

gardbyggeriets omfang). For at kunne arbejde nogenlunde selvstandigt me
catering og programmering af data.ngden skal 3af projektets medar^d

ner i maj/jum gennemga et 3-daoes kursu* i »<:ac" a *.aages Kursus i SAS - det programmeringssprog
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undersogelsen anvender. Herefter vil vi vxre i stand til at besvare nogle af

undersogelsens sporgsmal pa lokalt niveau.

Det forelobige arbejde med projektet har dog allerede givet os nogle

antagelser om visse udviklingsforlob. En af de mere forbavsende opdagelser er,

at overgangen fra bindingsvark til grundmur til syneladende sker 25-30 ar for pa

Bogense-kanten (omrade 2) end i Ejby-omradet (omrade 1) - og der er kun ca. 25

km mellem omraderne. Men vi kan endnu ikke afgore, om forklaringen skyldes, at

a) omrade 2 havde en mere fremskreden landbrugsudvikling, en bedre okonomi end

omrade 1

b) omrade 2 gik over til selveje for 1860, mens hovedparten af gardene i omrade

1 var i faste under Wedelsborg indtil 1916

c) omrade 2 var tra-fattigt, mens omrade 1 kunne fa relativt billigt tra fra de

store Wedelsborg-skove.

-eller at der evt. er tale om helt andre arsager.

I 1988 skulle vi gerne kunne give nogle kvalificerede bud pa, hvorfor

gardbyggeriet pa Fyn 1850-1925 fik det omfang og den karakter, som det gjorde.
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Allested og Vejle ide sidste 200 ar -bebyggelsesudvikling og planlagning.

Af Per Grau Moller

Som presentation af projektet "Fra landsby til soveby - landbebyggelsen og dens
okonomiske og kulturlandskabelige forudsatninger pa Fyn ca.1780-1965" valgtes en
eksemplificering ved de to sma midtfynske sogne Allested og Vejle. Der blev lagt
vagt pa en gennemgang af vasentlige trak i den bebygggelseshistoriske og
kulturlandskabelige udvikling, som samtidig viste interessante planlagningsmas-
sige trak.

De to sogne ligger i et smakuperet morenelandskab med stort indhold af ler-
jord og storre moseomrader, men isar i Vejle sogn med storre sandpletter. Pa
tidspunktet for ejerlavenes fastlasning i matrikelsystemeti begyndelsen af
1800-tallet bestod Vejle sogn af et landsbyejerlav og et hovedgardsejerlav (Vej-
legard), mens Allested sogn kun omfattede landsbyen Allested.

Bebyggelsesudviklingen ide to sogne 1774-1965 viser store forandringer, isar
i hustallet (se figur l-2)(med brugen af ejendomsvurderinger i 1900-tallet kan
kun belyses den samlede udvikling isognekommunen Allested-Vejle).

Gardtallet viser en mindre, men konstant stigning iAllested sogn gennem det
meste af 1800-tallet - fra 26 garde i 1804 til 36 garde i 1904. Derimod var der
storre udsving i Vejle sogn, hvor der var en relativ kraftig stigning fra 1850
til 1885, og derefter et mindre fald i gardtallet (vaksten og faldet ihhv.
1804-05 og 1816 skyldes statistiske problemer med indplacering af garde og
huse). Stigningen efter 1850 skyldtes hovedsagelig udparcelleringer pa Vejlegard
gods, som mellem 1860 og 1873 formindskedes fra 40 til 16 tdr.htk.

Denne udvikling, hvor Allested afspejler den for Fyn som helhed typiske ud
vikling, er udtryk for, at lovgivningen gennem det meste af 1800-tallet sogte at
fremme eksistensen af store, levedygtige gardbrug og hindre urentable jordbrug
pa under 2 tdr.htk. ved udparcellering.

I 1900-tallet viste gardtallet i Vejle-Allested sognekommune en kraftig
vakst, fra 66 garde 11904 til 84 i1945 og 89 11965. Det skyldes den husmands-
venlige politik, som betod stotte til oprettelsen af mange nye husmandsbrug, der
kun havde mindre jordarealer, men som i mange tilfalde kom op over 1 td
htk.-gransen (skellet mellem garde og huse). Det vil sige at gardstrukturen
bevagede sig fra de store brug pa over 4tdr.htk., som blev udparcelleret til de
sma brug pa 1-2 tdr.htk.

En lignende tendens afspejles ihustallet, hvor isar vaksten iVejle sogn
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i slutningen af 1800-tallet endda er overordentlig stor i forhold til bade det

ovrige Fyn og Danmark som helhed. Derimod kan vaksten i Allested sogn efter 1850

forklares ved overgangen til selveje ved frasalget fra Sobysogard. /Endringen i

besiddelsesforholdene betod en del udparcelleringer af nye huse med et mindre

jordtilliggende. I det 20. arhundrede betod husmandspolitikken derimod faktisk

et fald i antallet af landbrugshuse (under 1 td.htk.) fra 91 i 1904 til 79 i

1927, 56 i 1950 og 38 i 1965. Vakst i husmandsbrug faldt statistisk derimod i de

sma gardbrug pa 1-2 tdr.htk. - hvoraf mange kan v&re huse med mindre

jordtilliggende, som har faet et jordtillag, der har bragt dem op i gardgruppen
- en udvikling der er generel for landet som helhed. Derimod skete en narmest

eksplosiv udviklingsvakst i antallet af huse, der ikke havde landbrugsmassig
tilknytning, isar efter 1945, dvs. udviklingen af parcelhuskvarterer. (Der skal

dog tages det forbehold, at tallene er baseret pa ejendomsvurderingerne, som pa
sognekommuneniveau ikke udskiller beboelseshuse fra f.eks. byggegrunde, fabrik-

ker, forsamlingshuse m.m., der er opregnet blandt "andre vurderinger"; pa

skyldkredsniveau andrager disse ikke-beboelseshuse 10-15% blandt "andre vurde

ringer").

En af de storste forandringer i kulturlandskabet i denne periode var udskift

ningen. Oplosningen af dyrkningsfallesskabet betod en ny driftsform med indivi-

duel driftsform, oplosning af landsbyerne og udflytning pa de abne marker, til-

bojelighed til storre opdyrkning af landskabet, nye hegnssystemer, som alt i alt

betod store indgreb i kulturlandskabet. Udskiftningen skete bade i Allested og

Vejle i 1799, men med vidt forskelligt udfald. I Vejle valgtes en kombination af

stjerne- og blokfigur med stjernefigur i den sydlige del af ejerlavet og

blokfigur i den nordlige del. Dette betod, at der i den nordlige del skete en

storre udflytning af gardene, omend ikke lige ved udskiftningen sa dog senere,

samt storre nybebyggelse af ikke-landbrugshuse pa de gamle gardtomter og - i

dette arhundrede - i hele omradet op til Vejlegards ejerlav. I den sydlige bydel
ligger stadig en stor del af gardbygningerne tilbage i byen.

I Allested valgte landinspektoren et af de mest rendyrkede eksempler pa en
stjerneudskiftning, der kendes. Udskiftningshegnene kan stadig ses i landskabet
stralende som i en vifte ud fra landsbyen. Stjerneudskiftningen betod, at kun 2
garde skulle flytte ud i den nordlige og sydlige del af bymarken (hhv. Gl.

Allestedgard og Erikslund), mens de resterende 24 garde kunne forblive liggende
pa deres plads i landsbyen. Stjerneudskiftningen var et udmarket stykke planlag-
ningsarbejde, som har bevaret sin grundstruktur til i dag. Kun 1 gard er yder
ligere inden 1880 flyttet ud, mens 3 andre garde er flyttet lige uden for byker-
nen, men ikke uridt ud pa deres marker. Dette understreger stjerneudskiftningens
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levedygtighed.

Et andet moment i udskiftningen var udlagningen af husmandskolonien Gulfeldt

(eller Radby som den senere kaldtes). For at forsyne husmandene med jordlodder

til erstatning for deres mistede grasningsret fra fallesskabets tid valgte man

her i Allested den radikale losning at udlagge den nordligste del af ejerlavet

til 17 nye husmandsbrug, der derved fik et vist eksistensgrundlag - omend det

ikke var tilstrakkeligt (stigningen i hustallet afspejles ogsa klart i figur 2).

Der er stadig klare spor af husmandsudstykningen i dag. Samtidig flyttede andre

husmand deres huse ud til lodder i den ostlige ende af bymarken.

Hustallet viste isar i 1900-tallet stor vakst i sognekommunen. I Vejle fandt

denne vakst hovedsagelig sted inde i byen eller som en udvidelse af denne. I

Allested medforte en sarlig planlagning, at nasten hele husvaksten foregik uden

for bykernen. Ved anlaggelsen af jernbanelinien Odense-Faborg over Nr. Broby i

1906 blev der lagt en station midt mellem byerne Allested og Vejle i forst-

navntes ejerlav med navnet Ny Allested. Placeringen skyldtes formentlig uenighed

mellem de to byer i kommunen, hvem af dem der skulle have stationen. Den tiltrak

storstedelen af nybebyggelsen, der skete i sognet i 1900-tallet, og i dag ligger

nasten alle servicefunktioner her: forretninger, handvarkere, skole, m.m. Selve

grundlaget for bebyggelsen: stationen blev nedlagt i 1954, men bygningerne og

miljoet eksisterer stadig, ligesom jernbaneanlagget har efterladt sig mange trak

i sognet.

Den hensigtsmassige stjerneudskiftning er sammen med placeringen af stations-

byen tidlige eksempler pa (ubevidst) planlagningsarbejde. Det har haft den kon

sekvens, at landsbyen Allested i sin struktur hovedsagelig er ufo.randret i for

hold til landsbyfallesskabets slutfase. Langt hovedparten af gardene ligger - i

hvert fald bygningsmassigt, omend ikke driftsmassigt - stadig tilbage i

landsbyen, hvor der kun i ringe omfang er oprettet nye huse. Der er ganske vist

sket store bygningsmassige andringer med opfore!se af nye grundmurede bygninger,

men det har ikke betydet andringer i bebyggelsesstrukturen. Landsbyen er derfor

i dag af Fyns amtskommune udpeget som 1 ud af 25 bevaringsvardige landsbyer. Det

videre bevaringsarbejde bor omfatte hele ejerlavet med stjerneudskiftningen,

hvor landsbyen har sit ressourceomrade, da landsbybebyggelse og ejerlav er to

uadski1lelige storrelser. Som udviklingen ogsa har vist, ligger forklaringen til

det velbevarede netop i forhold, der vedrorer hele ejerlavet.
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KULTURLANDSKAB - BEVARINGSLANDSKAB.

Et historisk-ideologisk studium i det danske bevaringsarbejdes historie 1917-
1984.

af Helle Damgaard

Dette indlag havde karakter af en sammenfatning af indtrykkene fra ekskursionen
og afviger derfor fra de ovrige ekskursionsreferater, ogsa ved at det blev
holdt indendors den nastfolgende morgen.

Dette indlag star som afslutningen pa vores rejse gennem 1000 ars kulturlandskab
pa Fyn. Vi har set, hvorledes der overalt findes spor af menneskets aktiviteter
til forskellig tid, og vi har diskuteret, hvorledes disse aktiviteter er en
vigtig del af hele landskabets historie.

Der er idenne forsamling bred enighed om, at en del af det menneskepavirkede
lan skab skal bevares. Forudsatningen for, at et bevaringsarbejde kan lykkes, er
imidlertid, at man gor sig klart, pa hvilket grundlag man arbejder og med hvilke
ma satninger Disse forhold er emnet for et specialeprojekt, som jeg i
0jeblikket arbejder med ved Historisk Institut pa Odense Universitet

Malsatningen for specialeundersogelsen er at gore status over den hidtidige
offentnge danske landskabsbevarings ideologiske indhold. Undersogelsen dakker
perioden fra 1917/18, hvor bevaringsarbejdet blev institutional^*, ind
begyndelsen af 1980'erne.

Undersogelsen er aktuel netop nu, hvor pi den ene side anrter og kommuner

dnanden sde 6,.a. ,museumskredse diskuteres en revision af lovgrundlaget for
evanngsarbejdet. Pa denne baggrund er special udformet som e„ bet, in
ee: :::i irr; romfatter den "*™*-«»w» ^nT:::z
Der er iundersogelsen anlagt en kulturlandskabsteoretisk indfaldsvinkel Oer

resultatet af det dynamiske samspil mellem, menneske og natur i historic
^- «*»"" mellem natur og kultur muligg. et lledssynVS-
^TtLTT '""* ^ *" ->°"«^-edtagede bevaringslovgiv-<"-* og de tUnorende ngsdagspolitiske forhandlingsreferater. Den centre
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lovgivning er i hele perioden naturfredningsloven og bygningsfredningsloven.

Ehdvidere er anden lovgivning inddraget i analysen i det omfang, den har rele-

vans for emnet. For det andet er fredningsbeslutninger vedrorende det fynske

kulturlandskab analyseret som parameter for den administrative selvforstaelse,

der sammen med de politiske holdninger definerer bevaringsideologien. Det er

forste gang disse kildegrupper behandles samlet udfra en historisk-ideologisk

synsvinkel.

Den gennemforte undersogelse viser, at der ma skelnes mellem to bevarings-

ideologiske "bolger" i dette arhundrede. Disse bolger falder i arene omkring 1.

verdenskrig og i perioden fra 1960'erne. De ma ses i forbindelse med oplevelsen

af store forandringer i det fysiske miljo og som led i den offentlige regu-

leringsvirksomhed, som kendetegner disse perioder.

Bevaringsarbejdet blev institutionaliseret pa et tidspunkt, hvor man oplevede

industrialiseringens og urbaniseringens omformning af levevilkarene i de storre

byer. Det barende motiv til bevaring var derfor af socialastetisk karakter.

Naturfredning skulle vsre et forsog pa at etablere en bysamfundets have i det

abne land, mens bygningsfredning skulle sikre en astetisk-historisk kontinuitet

fra den for-industrielle periode. Samtidig sogte man at samle andre eksisterende

historiske og naturvidenskabelige bevaringsinteresser under falles offentlig

regulering. Dette skete pa et tidspunkt, hvor der var sket et brud pa den

liberalistiske opfattelse af statens rolle i samfundet.

Grundlaget for bevaringsarbejdet blev en selstandig bygningsfredningslov og

en naturfredningslov. Dette skyldtes, at man opfattede det fysiske miljo som

bestaende af tre klart adskilte dele: For det forste et historisk bygnings-

landskab, der skulle sikres ved bygningsfredning. For det andet et oprindeligt

naturgivet landskab bestaende af klint, hede, lovskov, mose, aer m.v., der skul

le sikres ved naturfredning. Ved denne opdeling blev der skelnet mellem kultur

som menneskabt og historisk og natur som forkulturel, udenfor mennesket og som

sadan a-historisk. Den tredie del af det fysiske miljo var det agrare og indu-

strielle produktionslandskab, der var uden bevaringsmassig interesse, men hvis

dynamiske og ekspansive karakter blev opfattet som en trussel mod bevaringsland-

skabets samlede vardier.

Alligevel blev der taget hensyn til isar landbrugets produktionsokonomiske

interesser ved at decentralisere naturfredningsadministrationen til lokale navn,

hvis flertal reprasenterede de lokale interesser, som fredning evt. ville ga ud

over. Bygningsfredningen blev varetaget centralt fordi de bygningstyper, man fra

Nationalmuseets side definerede som bevaringsvardige, ikke var produktionsbyg-
ninger.
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Den anden bevaringsideologiske bolge blev til i 1960'erne. Pa dette tidspunkt
havde den industrialisering og urbanisering, der dannede baggrund for den forste
bevaringsbolge, bredt sig til det abne land. Samtidig skete der store om-
struktureringer i de aldre byomrader. Udgangspunkt for bevaring blev nu, at hele
landskabet var bevaringsvardigt, og at alle interesser skulle tilgodeses.
Naturparkbegrebet og miljobegrebet blev introduceret som nye bevaringsstrate-
gier. Filosofien var, at man ved at beskytte store omrader med optimal land-
skabsvariation og hele bymiljoer kunne tilgodese alle potentielle interesser.
Bevaringspluralismen betod samtidig, at bevaringsarbejdet blev integreret iden
nye udvidede offentlige regulering af det fysiske miljo. Dette skulle sikre, at
der lobende og overalt skete en afvejning mellem bevarings- og produk-
tionsokonomiske interesser.

De administrative beslutninger om ivarksattelse af fredning er i denne under
sogelse anvendt som parameter for den administrative selvforstaelse. Fredning
fungerer som supplement til de politisk vedtagede generelle reguleringer og
viser, hvilke prioriteringer der sker ikulturlandskabsbevaringen.

Fredningsarbejdet har et ensartet prag ihele den undersogte periode. Pa den
ene side fredes de dele af landskabet, der anses for at Msre oprindelig eller
relativ upavirket natur, pa den anden side fredes bygninger, frem for alt
beboelsesejendomme og offentlige bygninger. Selv om der ved bevaringspluralis-
mens gennembrud tiIfores flere okonomiske midler, anvendes hovedparten af de
okonomiske ressourcer til sikring af disse omrader og bygninger. Produktions
landskabet fredes kun i tilfalde, hvor ejerne selv onsker det, og hvor der er
udsigt til minimale udgifter for fredningsmyndighederne.

Resultatet af den politiske og administrative udvikling er blevet en partiel
bevaringspluralisme, der ikke, som det var hensigten i60'erne, tager udgangs
punkt i landskabets totale variation, men i traditionelle opfattelser af det
fysiske miljos karakter. Indenfor disse rammer strabes der til gengald mod en
total bevaring. I kulturlandskabet betyder det, at bevaringsressourcerne er
koncentreret indenfor 20-25% af landskabet, Den resterende del af det landskab,
der i sin helhed afspejler det historisk-dynamiske samspil mellem natur og
menneske, valges fra.

Resultatet er illustreret kartografisk pa det folgende kortbilag. Kortet
dakker et udsnit af det fynske kulturlandskab sydvest for Odense. Skraveringerne
markerer kontrasten mellem bevaringslandskab og kulturlandskab. Man kan
konkludere, at det hidtidige bevaringsabejde har beskyttet ejerlavets eller
kulturlandskabets granser, mens dets indhold af landskab og bygninger stort set
er uden beskyttelse.
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Natur og kultur fredes hver for sig. Alligevel er der tilfalde, hvor der er

geografisk sammenfald. Et eksempel herpa er omradet ved Sobysogard hovedgard i

kortbilagets nordostlige hjorne. Korer man fra landsbyen Norre Soby mod vest mod

Radby kommer man syd om Soby so. Herfra har man udsigt over et klassisk

bevaringslandskab. Mod ost ses Norre Soby kirke omgivet af store trabevoksning-

er. Kirken og dens narmeste omgivelser er beskyttet ved generel regulering mens

en rakke traer, der afgranser synsfeltet mod landsbyen, er fredet. Vender man

blikket mod nord ses Soby so omgivet af eng- og grasningsarealer. Dette omrade

er beskyttet af generelle reguleringer og fredning. Mod vest ojnes Sobysogards

fredede hovedbygning omgivet af generelt regulerede skovomrader og fredede tra-

formationer. Lignende sammenfald findes i omgivelsesfredninger ved kirken, mol

ler og andre hovedgarde. Disse fredninger begrundes astetisk med henvisning til

samspillet mellem bygning og landskab. Modet mellem bygning og landskab. Modet

mellem kultur og natur er i den etablerede bevaringsideologi et astetisk

fanomen, ikke et historisk.

Historiske interesser er blevet tilgodeset ved fortidsmindebeskyttelsen og i

bygningsfredningen. Det ma imidlertid fremhaves, at al bevaring i realiteten er

et forsog pa at opretholde en bestemt historisk til stand i landskabet. Jeg mener

med baggrund i min undersogelse at kunne argumentere for kulturlandskabs-

opfattelsen som en samlende bevaringsideologi. Kulturlandskabsteorien adskiller

sig fundamentalt fra den tredeling af det fysiske miljo, der har praget det

hidtidige bevaringsarbejde. Mens den traditionelle bevaringsideologi lader

naturlandskabet og det historiske landskab \/sre adskilt af produktionsland

skabet, lader kulturlandskabsopfattelsen natur og kultur modes i produktions

landskabet. Kulturlandskabsteorien indeholder et udvalgelseskriterium, der tager

udgangspunkt i landskabets forandring. Den historiske forstaelse for landskabets

dynamiske forandring gor det muligt at vurdere - og kassere - blandt mulige

bevaringsomrader.

I forlangelse heraf ma der sattes sporgsmalstegn ved, om den lovgivningsmas-

sige og administrative opdeling mellem natur- og bygningsfredning er hensigts-

massig. Ingen af de hidtidige bevaringsinstrumenter har varet rettet mod produk

tionslandskabet. Man ma diskutere, hvordan det kan ske. Umiddelbare muligheder

er at udvide den bevarende lokalplans anvendelsesmuligheder til jordbrugsomrader

og omprioritere anvendelsen af fredningsmidlerne til sikring af produktions

landskabet og dets bygninger.
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