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Projektets overordnede fokus betyder, at analyser 
og delresultater, foruden at stå som selvstændige 
arbejder, vil kunne indgå i en bred vifte af forsk-
ningsområder. Dette ikke kun i bebyggelseshisto-
riske analyser, men også i den fortsatte udforsk-
ning af den tidlige rigsdannelsesproces i Danmark, 
hvor bl.a. Fyn med Gudme ofte indtager en cen-
tral position (f.eks. Näsman 2006). Når syntese-
dannelsen omkring de helt ordinære landbebyggel-
ser i den sammenhæng bliver så central, så skyldes 
det, at selve grundlaget for, at der i jernalderen har 
kunnet investeres magtpolitisk, må bero på et orga-
nisatorisk og ikke mindst ressourcemæssigt over-
skud kontrolleret af beslutningsdygtige personer, 
der har kunnet kapitalisere mulighederne på såvel 
en hjemlig som international scene. Det er derfor 
også helt oplagt at anskue projektets resultater i en 
sydskandinavisk forståelsesramme. Dette fordi en 
lang række af de fundmønstre og bebyggelseshis-
toriske processer, der afspejles gennem de arkæo-
logiske kilder fra Fyn, kan genfindes i andre dele af 
Skandinavien. Gennem sammenlignende parallel-
studier vil det velbelyste bebyggelsesbillede fra Fyn 
således kunne fungere som analogi til andre egne. 
Forudsætningen for denne analogidannelse er en 
rimelig nær temporær og geografiske ramme, samt 
det forhold, at analogidannelsen holdes inden for 
geografiske områder, hvor de magtpolitiske struk-
turer må betegnes som overordnet ensartet.

Abstract
Village formation and settlement structure during the 1. Millennium AD is an interdisciplinary research project2 
concerning the formation of the still existing villages on Funen, Denmark. The preliminary results show that the 
still dominant Vorbasse-paradigm3 is inadequate to explain the settlement pattern emerging from the expanding 
archaeological dataset. In general villages seem to be reorganized sometime around 600 AD changing from a 
labile conglomerate farm-structure into a fixed and closely interrelated village formation.

Introduktion
Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur i 1. 
årtusinde er et igangværende tværvidenskabe-
ligt forskningsprojekt4 om bebyggelsesudvikling 
og dannelsen af de endnu eksisterende landsbyer 
på Fyn i Danmark. Som udgangspunkt er projek-
tet arkæologisk og baseret på en sammenstilling af 
traditionelle arkæologiske udgravningsdata og et 
omfattende antal 14C-dateringer kombineret med 
skriftlige kilder, stednavne samt kartografiske stu-
dier af især de digitaliserede matrikelkort fra årti-
erne omkring år 1800. I denne artikel præsenteres 
forskningsprojektets helt overordnede ramme sam-
tidig med, at en række rammesættende delresulta-
ter omkring bebyggelsesudviklingen præsenteres. 

Formålet med projektet er at udarbejde en revi-
deret syntese for landsby- og bebyggelsesudvik-
lingen på Fyn i perioden ældre romersk jernalder 
til ældste middelalder. Særlig fokus er rettet mod 
perioden 200–900 e.Kr. og omstændighederne 
omkring etableringen af de ældste stadig eksiste-
rende landsbyer. Projektet adresserer dermed en 
række helt klassiske bebyggelseshistoriske pro-
blemkomplekser og vil afdække rækkevidden af den 
bebyggelseshistoriske teori, der siden ca. 1980 har 
været konsensus omkring i sydskandinavisk lands-
byforskning (historie såvel som arkæologi), nem-
lig teorien om en generel bebyggelsesomlægning 
ved overgangen mellem vikingetid og historisk tid 
(Becker 1976:79, 83, Hvass 1987, Grøngaard Jeppe-
sen 1981, Hedeager 1982, Skansjö 1983, Poulsen & 
Sindbæk 2011:6ff).
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Baggrunden
Som allerede antydet har forskningen i etableringen 
og udviklingen af de ældste landsbyer en lang og 
omfangsrig tværvidenskabelig tradition, og den er 
for Fyn særligt karakteriseret ved projektet Lands-
byens opståen og udvikling,5 der fra 1975 til 1979 
resulterede i nyskabende teorier om tilblivelsen og 
udviklingen af de fra historisk tid kendte landsbyer. 
Blandt de oftest fremhævede resultater er, at de 
ældste fynske (og danske generelt) landsbyer6 blev 
etableret på deres nuværende plads omkring over-
gangen mellem vikingetid og middelalder ca. 10.–
12. årh. e.Kr. (Grøngaard Jeppesen 1981:7, 123). 
På trods af, at teorierne for Fyn primært var base-
ret på en række udgravninger i eksisterende lands-
byer (ibid:15) af stednavnemæssig høj ælde,7 blev 
der ikke på disse udgravninger gjort fund af egent-
lige hustomter. Projektets konklusioner blev derfor 
i stedet bygget på det fundne keramiske genstands-
materiale samt en række naturvidenskabelige date-
ringer heraf (ThermoLuminiscens).

Resultaterne af 1970 érnes landsbyprojekt 
stemte imidlertid fint overens med en række samti-
dige arkæologiske undersøgelser i det centrale Jyl-
land, herunder de berømte udgravninger ved Vor-
basse (Hvass 1987). På baggrund af især disse to 
projekter gennemlevede dansk arkæologi og histo-
rie et egentligt paradigmeskifte. Fra da af er Vor-
basse anvendt som en ”mønsterby”, der afspejler en 
mere eller mindre generel udvikling for de ældste 
eksisterende landsbyer, karakteriseret af en næs-
ten tusindårig periode som vandrelandsbyer frem 
til etablering af de stedfaste landsbytomter i tiden 
fra ca. 10.–12. årh. Dette var i 1970 érne et kontro-
versielt nybrud, der på afgørende punkter fjernede 
sig fra den indtil da nærmest enerådende opfattelse 
af de ældste stedfaste landsbyer som værende eta-
bleret i århundrederne forud for vikingetiden. Frem 
til 1970 érne var teorien om jernalderlandsbyernes 
stedskontinuitet, på grund af manglende arkæo-
logiske beviser, udelukkende baseret på en meget 
snæver [historisk og arkæologisk] anvendelse af 
stednavnestudier som direkte vidnesbyrd om de 
eksisterende landsbyers stedfaste tilblivelsestids-
punkt (Arup 1925, Hatt 1936 og Christensen 1969).

Trods de omfattende feltarkæologiske anstreng-
elser stod det i forlængelse af det fynske landsby-
projekt [omkring 1980] klart, at perioden omkring 
tidlig vendeltid var særlig problematisk, da der 
hverken på regionalt eller nationalt plan forelå et 
tilstrækkeligt bopladsmateriale til en egentlig syn-
tesedannelse (Jeppesen 1981:134, 147). Den bebyg-
gelsesmæssige teori blev for det fynske område 
derfor også formuleret som en hypotese båret af 

analogien til Vorbasse-modellen, som de fynske 
fund på dette tidspunkt ikke kompromitterede.

Gårde og især landsbyer fra 7.–9. århundrede 
(vendeltid–ældste vikingetid) fremstår desværre 
stadig stærkt underrepræsenteret i det arkæolo-
giske materiale. Derfor er det også en helt central 
bebyggelseshistorisk opgave at få lokaliseret, ana-
lyseret og indarbejdet periodens lokaliteter i en ny 
bebyggelseshistorisk syntese, som hviler på et kon-
kret og velfunderet arkæologisk materiale.

Nedenstående foreløbige præsentation af ud- 
valgte delresultater vil da også være koncentreret 
netop om dette afgrænsede spørgsmål, altså lokali-
seringen af vendeltidens bebyggelse og etableringen 
af de ældste eksisterende landsbyer.

Indledningsvis følger dog en kort præsen-
tation af projektets overordnede arbejdshypo-
tese, datagrundlag og teoretiske ramme, der sam-
let set udgør fundamentet for udarbejdelsen af 
den samlende syntese, der er forskningsprojektets 
hovedmål.

Teoretisk tilgang
I de seneste ca. fire årtier har landsbyforskningen i 
Danmark været præget af en økonomisk rettet til-
gang. Blandt eksponenterne herfor er historikeren 
Erland Porsmose, der i 1981 publicerede en teore-
tisk grundmodel, der meget godt afspejler den ten-
dens, der har præget landsbyforskningen for især 
jernalder og historisk tid (Porsmose 1981:25).

Inden for den tradition analyseres bebyggelse-
sudviklingen ud fra et tosidet økonomisk pres; dels 
bestående af samspillet imellem de naturgivne og 
demografiske forhold bundet sammen af en tekno-
logi og driftsform og dels bestående af handelsre-
lationer og afgiftsstrukturer (besiddelsesforhold, 
godsstrukturer). Bebyggelsesstrukturer analyseres 
dermed som et bevidst produkt formet på baggrund 
af en række konkrete målbare økonomiske forhold, 
der inden for en vis elasticitet afspejler en tilnær-
met optimalsituation begrænset af ovenstående 
økonomiske faktorer. 

Den bagvedliggende grundtanke for denne til-
gang er teorien om profitmaksimering – altså det 
teorikompleks, der populært benævnes The Econo-
mic Man. Denne økonomiske teori fungerede indtil 
1990 érne som et altdominerende paradigme inden 
for økonomisk teori, men er siden hen blevet svæk-
ket og i stigende grad suppleret af adfærdsøkono-
miske8 elementer (Hodgson 2012).

Mens der inden for historiefaget i Danmark har 
udviklet sig en stærk fagtradition for at analysere 
bebyggelser i betydningen agrarøkonomiske pro-
duktionsenheder, så har der i arkæologisk sammen-
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hæng udviklet sig en tilsvarende dominerende tra-
dition for at analysere bebyggelser med særlig fokus 
på gårdens fysiske udtryk som ramme for sociale 
relationer og økonomiske grundstrukturer, mens et 
overordnet socialt aspekt er særligt fremtrædende 
i landskabsarkæologien, hvor primært de rum-
lige aspekter af menneskelig interaktion er i fokus 
(Fabech, Hvass, Näsman & Ringtved 1999:20).9 
Den dominerende forskningsmæssige tilgang til 
bebyggelsesarkæologien i Danmark må dog endnu 
associeres med den generelle karakteristik, som 
Jørgen Jensen præsenterede for ca. 20 år siden. 
Her ses den bebyggelsesarkæologiske forskning 
primært inden for en økonomisk tradition, mens de 
post-processuelle teorier ikke har vundet så kraftigt 
ind på dette afgrænsede område (Jensen 1993:11).

Inden for såvel den arkæologiske som den his-
toriske landbebyggelsesforskning i Danmark har 
vi altså, mere eller mindre artikuleret, analyse-
ret bebyggelsesorganisation ud fra modeller, der 
må forstås ud fra den handlingsteoretiske retning, 
der kendes som The Economic Man. Ikke sådan at 
forstå, at økonomiske forhold alene antages bety-
dende for den bebyggelseshistoriske udvikling, men 
sådan, at økonomiske forhold overordnet set udgør 
den forskningsramme, som bebyggelsesudviklingen 
helt konkret analyseres og forklares på.10 

I de senere årtier er denne bebyggelsesarkæo-
logiske tradition blevet suppleret med studier, der 
har rødder i nyere handlingsteoretiske retninger 
(f.eks. Giddens & Bourdieu). Denne tradition har 
slået særlig kraftigt igennem i Norge og Sverige, 
mens der inden for dansk landbebyggelsesforskning 
generelt ikke har været en særlig udbredt tradition 
for at konkretisere det handlingsteoretiske grund-
lag, som analyserne bygger på.11 

Teoretiske valg og  
metodisk betydning
I herværende bebyggelsesprojekt anvendes en 
handlingsteoretisk ramme, der tager udgangspunkt 
i begreberne habitus12 og strukturdualitet (Bour-
dieu & Wacquant 1996:106ff, Giddens & Sutton 
2013:89ff). 

Baggrunden for det teoretiske valg er et syn på 
bebyggelsesorganisering som en sociale praksis13 , 
der er rammesat af, fungerende i og formet igennem 
en kompleks og kontinuerlig samfundsudvikling. 
Med det udgangspunkt er jernalderens landbebyg-
gelse et formidabelt forskningsobjekt, da de træ-
byggede huse skulle reproduceres med jævne mel-
lemrum – typisk med 25–60 års mellemrum. Det 
vil sige, at der i bebyggelsesbilledet principielt iagt-
tages en løbende implementering af den mentale 

struktur, som jernaldermenneskene agerede efter 
på et givet tidspunkt.

For at analysere de bagvedliggende årsager for 
det iagttagede bebyggelsesbillede anvendes en 
undersøgende handlingsorienteret bebyggelses-
arkæologisk model, der på den ene side udstikker 
retninger for analysen, men som på den anden side 
ikke prædefinerer en enkelt handlingsmotivation 
som universel (fig. 1.).

Modellen er udarbejdet med inspiration fra soci-
ologien, hvor Anthony Giddens og Pierre Bour-
dieu kombinerer system/aktør perspektivet (Gid-
dens og Sutton 2013:89, Bourdieu & Wacquant 
1996). De sociale praksisser opfattes på den måde 
som en kontinuerlig proces, hvor påvirkningen mel-
lem det systemiske og det personligt handlings-
rettede og intentionelle opfattes som den primære 
drivkraft; det er denne teori Giddens kalder 
struktureringsteorien.

I struktureringsteorien opfattes individer som 
sociale agenter, der handler på baggrund af en 
ufuldkommen viden om deres samtid. Handlinger 
motiveres dog ud fra konkrete hensigter, der i den 
givne kontekst opfattes som særligt væsentlige for 
den enkelte handling, men som samtidig påvirker 
langt ud over den beslutningsbestemmende inten-
tion. Dette betyder, at de menneskelige handlinger 
får en lang række ubevidste sideeffekter (Giddens 
1987:220ff, Kaspersen 2013:456ff). 

Den sociale praksis (her bebyggelsesorganise-
ringen) kan således opfattes som et resultat af en 
konstant proces, der formes gennem struktur14 i 
den enkelte aktørs hjerne. Denne struktur er både 
mulighedsgenererende og -begrænsende, og udgør 
som en hjerneaktivitet den virtuelle baggrund til 
praksis. Da struktur er defineret som en aktørbun-
det virtuel opfattelse af muligheder og begræns-
ninger genereret på baggrund af den enkelte aktørs 
”samlede” livsforløb, er det klart, at om end der for 
forskellige nært tilknyttede aktører vil være mar-
kante strukturelle overlap, så vil der ikke opstå 
strukturelt sammenfald. Ændringer i praksis, er 
således indbygget i selve grundtanken, hvorfor 
hele ideen om ”et system i balance” er fremmed for 
struktureringsteorien. 

Samtidig står det klart, at bebyggelsesstruk-
tur er direkte relateret til den enkelte handling 
(Kaspersen 2013:460), og derfor bliver perceptio-
ner af f.eks. sted og rum væsentlige historiske filtre 
for de bebyggelsesorganisatoriske studier.

Som tidligere illustreret i en analyse af offerskik 
i ældre jernalder, så genererer, opfatter og hand-
ler aktører i en strukturdualistisk praksis, der på et 
(u)bevidst plan medfører markant reproduktion af 
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social praksis i strukturelt nært beslægtede sociale 
systemer (Hansen 2006). Jeg har valgt at kalde 
fænomenet for strukturel interaktion. Ved struk-
turel interaktion i relation til bebyggelsesorgani-
sation er det oplagt at sammenholde social prak-
sis på tværs af landskabsorganisatoriske ordninger 
på mikro- og makroniveau (Giddens 1984:139ff). 
Det medfører, at generelle samfundsforhold, der i 
skala og organisatorisk kontekst umiddelbart synes 
fjernt adskilt bør sammenholdes i analysen. Ved 
synteseudarbejdelsen må organisationsprincipper 
på rigs-, område-, landsby-, og gårdsniveau, således 
gøres til internrelaterede generiske analyseobjekter 
i forståelsen af social praksis udtrykt ved bebyggel-
sesorganisation på alle niveauer.

Ovenstående model skal således opfattes i sam-
menhæng med principperne bag strukturations-
teorien og reproduktionen af social praksis. Mens 
strukturationsprincippet anvendes som en synte-
serettet og tolkningsmæssig katalysator, så udgør 
fig.1. en empirisk orienteret model, der primært 
skal målrette de empiriske analyser i de retninger, 
der er særlig væsentlige for problematikken.

Modellen er udarbejdet dels som en generel 
model (hvid skrift) og dels som en konkret model 
for dette studies fokus på bebyggelsesorganisa-
tion i yngre jernalder og ældste middelalder (hele 
modellen). 

Helt grundlæggende anlægges en betragtning 
om, at samfundet er konstitueret gennem Soci-
ale Praksisser. Disse sociale praksisser har i varie-
rende omfang efterladt et empirisk aftryk med øko-
nomisk, ideologisk og social egenart. Væsentligt 
for modellen er således, at der ikke opereres med et 
empirisk og forskningsrettet udgangspunkt i fast 
definerede og genstandstypebaserede subsystemer 
(økonomi, ideologi og sociologi), men i stedet med 
positioner, der i vidt forskellige målestok vil konsti-

tuere økonomiske, ideologiske og sociologiske for-
hold i en dynamisk relation til konkret empirisk 
materiale. 

I det konkrete tilfælde udgør praksis en bebyg-
gelsesorganisatorisk (re)produktion. I analysen 
har jeg i de økonomiske forhold valgt at fokusere på 
natur, befolkning, drift, handel og afgifter. Drift 
henviser såvel til den landbrugstekniske driftsform 
som karakteren af den tilknyttede bygningsmasse 
og bebyggelsernes mobilitet. I de ideologiske for-
hold fokuseres analyser omkring religion, offerskik 
og politik. I centrum vil her være ændringer af de 
centrale guders karakteristika, udviklingen af offer-
skik med særlig fokus på de bebyggelsesrelaterede 
ofringer samt en vurdering af overordnede politiske 
tendenser på regionalt eller overregionalt niveau. 
Endelig vil jeg anlægge en vinkel, der bygger på 
en kort karakteristik af sociale forhold udmøntet 
som strukturerende arveregler på bopladsniveau 
ligesom en kort vurdering af samfundets komplek-
sitet udtrykt gennem bl.a. sproglige vidnesbyrd om 
forskellige sociale klasser vil blive adresseret. Som 
ramme for den strukturelle interaktion skitseres 
organisatoriske niveauer og udviklinger i spatiale 
ordningsprincipper på gård-, landsby-, område- og 
rigsniveau.

De indledende og beskrivende empiriske del-
analyser af bebyggelserne vil således afslutningsvis 
kunne indarbejdes i en samlet syntese, der kataly-
seres gennem en strukturdualistisk handlingsmo-
del, hvormed det er muligt at beskrive udviklingen 
i bebyggelsesorganisationen inden for rammerne af 
et historisk kontinuum.

Netop de rammesættende delanalyser er i fokus 
for herværende bidrag, og i det følgende skitseres 
den hypotese, der har udgjort projektets feltarkæo-
logiske arbejdsgrundlag. 

Bebyggelseorganisering

Gård, landsby, område, rige

Natur, befolkning, drift, 
handel, afgifter

Religion, offerskik, politik Arveregler, sociale positioner

Social praksis

Økonomi Ideologi Sociologi

Strukturel interaktion

Fig. 1. Undersøgelsesmodel med 
to niveauer. Den grundlæggende/ 
generelle teoretiske model er 
illu streret med hvid skrift, mens 
de med sort angivne emnekasser 
udgør et konkretiseret tolknings-
rettet empirisk niveau tilpasset 
det aktuelle – i dette tilfælde 
bebyggelsesorganisation. Struk-
turel interaktion skal i modellen 
forstås med reference til struk-
tureringsteoriens opfattelse af 
struktur som hjerneaktivitet.
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Hypotesen
Da de store nationale landsbyprojekter blev gen-
nemført i 1970 érne og 1980 érne, var antallet af 
udgravede (fynske såvel som sydskandinaviske) 
bopladser fra yngre jernalder og ældre middelalder 
begrænset, og afdækninger af hele eller halve lands-
byer var på Fyn fuldstændig fraværende. Derfor 
rettedes fra 1981 en særskilt opmærksomhed mod 
bebyggelsessituationen i vendeltid og ældre viking-
etid med den forventning, at der ved fortsat arkæo-
logisk aktivitet ville danne sig et fundbillede, som 
lod sig jævnføre med det kendte billede fra Vorbasse 
(Grøngaard Jeppesen 1981). 

I dag er der forundersøgt mere end 1 % af det 
samlede areal af Odense Bys Museers ansvarsom-
råde, og hele landsbyer er nu udgravede, mens hus-
tomter fra jern- og middelalder tælles i tusindtal. 
Landbebyggelse fra vendeltid og ældste vikinge-
tid er dog endnu stærkt underrepræsenteret i det 
arkæologiske materiale. Samlet set er det et for-
hold, der står i skærende kontrast til det forven-
tede bebyggelsesbillede baseret på Vorbassemodel-
len, hvor antallet af bebyggelsesenheder i landsbyen 
groft set er stabilt gennem hele 1. årtusinde (Pors-
mose 1993).

Tilvæksten af lokaliteter (fig. 2.), det gentagne 
fundbillede samt en vurdering af datamaterialets 
høje repræsentative kvalitet (jf. næste afsnit) har 
ikke alene medført forbedrede muligheder for at 
efterprøve de tidligere opstillede hypoteser og teo-
rier, men har også aktualiseret behovet for udar-
bejdelsen af nye. På det grundlag blev der i forsom-
meren 2006 formuleret to arbejdshypoteser, der 
helt grundlæggende har målrettet de efterføl-
gende feltundersøgelser. For det første: De mang-
lende bebyggelser fra 7.–9. årh. må i al væsentlig-
hed ”gemme” sig i udgravningsmiljøer, vi tidligere 
har berørt! Det vil i praksis sige på de efterhån-

den talrige dateringsmæssigt tilstødende lokalite-
ter fra yngre romertid/folkevandringstid eller i de 
eksisterende middelalderlandsbyer. Dette udgangs-
punkt ledte naturligt videre til hypotesens anden 
del: Periodens huse må på baggrund af den aktu-
elle viden typologisk set fremstå svært adskille-
lige fra den øvrige bebyggelsesmæssige kontekst, 
hvori de findes, og dermed formentlig afvige fra de 
jævngamle hustyper, der kendes fra de midtjyske 
mønsterbyer.

Det vil altså sige, at den problematiske lokalise-
ring af bebyggelser fra 7.–9. århundrede ikke for-
modes baseret på reelle repræsentativitetspro-
blemer i det udgravede materiale, men snarere på 
tolkningen af materialet!

Datagrundlag og metode
Som anført i ovenstående hypotese bygger studiet 
på en grundlæggende vurdering af, at projektets 
datamateriale må betragtes som repræsentativt for 
det agrare bebyggelsesbillede i perioden.

Analyserne er som udgangspunkt baseret på 
lokaliteter, der gennem afdækning af egentlige byg-
ningsspor (f.eks. et-, to- eller treskibede langhuse) 
kan klassificeres som primært agrare. Denne for-
holdsvis strenge selektion af materialet står på flere 
måder i kontrast til tidligere arbejder. Selektionen 
skal dog opfattes kvalitativt og som en udløber af 
de seneste 30 års arkæologiske forskning, der tyde-
ligt understreger, at jernalderens samfund bestod 
af langt mere varierede lokalitetstyper end blot 
selvproducerende gårde.15 Samtidig er dataudvæl-
gelsen en konsekvens af, at datamængden først nu 
muliggør en så kvalitativ hård selektering (f.eks. 
fravalg af grubeområder, gravpladser, enkeltfund, 
skattefund etc.) på tværs af årtusindet uden tab 
af det repræsentative grundlag. I skrivende stund 
udgør det empiriske datagrundlag mere end 180 

Fig. 2. Diagrammet viser på lokalitetsniveau 
de markante udsving, der endnu afspejles for 
antallet af udgravede agrare landbebyggelser 
(y-akse) med udskilte huskonstruktioner på 
Fyn i 1–13 århundrede (x-akse). Da mange 
lokaliteter strækker sig over flere århundreder, 
mens andre er upræcist dateret er diagram-
met tendentielt. Med sort er angivet samtlige 
lokaliteter, mens de grå søjler omfatter alle 
lokaliteter i det åbne land, der som minimum 
er løsrevet 60 meter fra de historiske lands-
bytomter, som de fremstår på matrikelkortene 
fra ca. 1800. (Optællingen fra 1–2 århundrede 
er ufuldstændig og omfatter kun lokaliteter 
med kon tinuitet til den efterfølgende periode).
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forskellige fynske arkæologiske lokaliteter, hvor-
fra der er udskilt ca. 1350 agrare (lang)huse fra 
200–1200-tallet fordelt på mere end 80 forskellige 
historiske ejerlav.16

De mange udgravede landbebyggelser er for-
delt over hele øen i såvel skovbygd som agerbygd og 
kystbygd (jf. fig. 3.). Bygdeinddelingen kan imid-
lertid ikke umiddelbart jævnføres med tilsvarende 
mønstre i de registrerede landbebyggelser fra for-
historisk tid, og der er derfor ikke grundlag for at 
tillægge inddelingen afgørende tolkningsmæssig 
betydning i denne forbindelse.17 

De mange spor af landbebyggelser er primært et 
resultat af den lovbestemte arkæologi (uppdragsar-
keologien). I Odense Bys Museers ansvarsområde 
udgør det samlede forundersøgte areal ca. 2.800 
ha.18 Sammenholdt med det samlede ansvarsom-
råde på ca. 250.000 ha er dækningsgraden ca. 1,1% 
af det samlede ansvarsområde. Hvis der desuden 
”korrigeres” for de meget vandførende eller stærkt 

kuperede arealer, hæves undersøgelsesgraden i for-
hold til de potentielt bebyggelsesegnede arealer. 
Endelig styrkes repræsentativitetsgraden (i rela-
tion til denne artikels problematik) af det forhold, 
at forundersøgelserne i vid udstrækning er fore-
gået i forbindelse med udbygning af bolig- og erh-
vervsområder i tilknytning til eksisterende byzoner, 
og således overvejende er foretaget i nærhed af de 
eksisterende (lands)byer.19 

Det er som tidligere angivet velkendt, at bebyg-
gelser fra ældre jernalder ofte indeholder store 
mængder daterende materiale, mens landbebyg-
gelser fra yngre jernalder derimod er karakteri-
seret ved en ofte fortvivlende mangel på snævert 
daterbare artefakter (Jacobsen et.al 1984, Hansen 
2011:98).

I en erkendelse af de åbenlyse daterings- og tolk-
ningsmæssige udfordringer, der er afledt af den 
udbredte fundknaphed20 på yngre jernalders og 
vikingetidens landbebyggelse, er der i projektet lagt 

200–600 AD
600–900 AD
900–1200 AD

Fig. 3. Fyn med omgivende øer (jf. Videnskabernes Selskabs kort 
ca. 1800 AD). Udbredelsen af de fynske bygdetyper er udarbejdet 
i en historisk kontekst på ejerlavsniveau (Porsmose 1987) og frem-
går sammen med spredningen af lokaliteter med udskilt agrarbe-
byggelse i perioden 200–1200 e.Kr. Pilene angiver lokaliteter med 
stedskontinuitet på tværs af perioderne.

Skovbygd

Agerbygd

Kystbygd
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en strategi, som inkluderer omfattende sampling 
af jordprøver fra stolpehuller i konstruktioner 
med henblik på at understøtte udgravningernes 
dateringer med naturvidenskabelige analyser. I 
projektet anvendes derfor 14C-dateringer i videst 
mulige omfang.21 

Mens det statistiske grundlag for 14C-dateringer 
står på fast grund, bestemt af en række fysiske love 
og heraf afledte sandsynligheder, så forholder det 
sig anderledes med de arkæologiske usikkerhe-
der! 14C-metoden daterer nemlig ukritisk det for-
kullede materiale og kan således ikke afmåle, hvor-
vidt sammenhængen mellem det udvalgt materiale 
og det hus, der ønskes dateret, er sandsynlig og 
reel. Derfor kræver anvendelsen af 14C-dateringer, 
som grundlag for arkæologiske bebyggelsesdate-
ringer i stærkt akkumulerede bebyggelseskontek-
ster en kvalificerende metodik, bl.a. for at mod-
virke risikoen for datering af kontamineringer. 
Metoden tager udgangspunkt i en feltarkæologisk 
strategi, hvor en målrettet prioritering af syste-
matisk udtagelse af jordprøver er afgørende. Jord-
prøverne floteres (vådsoldes) og gennemses efterføl-
gende af arkæobotaniske fageksperter. På baggrund 
af såvel de arkæologiske data som den udarbej-
dede arkæobotaniske gennemsynsrapport udvæl-
ges materiale til 14C-datering. Fordelene herved er 
flere, men først og fremmest muliggør metoden en 
konkret vurdering af en evt. kontaminering af det 
arkæologiske materiale, samtidig med at der ska-
bes grundlag for at datere på anomalier; dvs. kon-
centrationer der med stor sikkerhed kan jævn-
føres konstruktionens brugsfase. For begge forhold 
er der tale om metodetiltag, der meget konkret og 
gennemsigtligt kvalificerer dateringernes validitet 
(Hansen 2011). Samtidig er det en metode, der ikke 
alene har vist sig anvendelig på enfasede bebyggel-
ser, men også i multifasede bebyggelser gennem 
udvælgelse af kornkerner til datering.22 Dermed 
har vi altså et brugbart redskab til absolut datering 
af konstruktioner inden for rammerne af de histo-
risk kendte landsbyer. Et redskab, der samtidig er 
uafhængig af den meget ujævne forekomst af old-
sager og dermed i nogen udstrækning upåvirket af 
skiftende perioders meget forskelligartede affalds-
håndtering. Alene fra de godt og vel 180 udvalgte 
lokaliteter er der udtaget flere tusinde jordprøver 
og efterfølgende udført over 1150 14C-dateringer. Et 
så omfattende 14C-materiale er ikke tidligere indar-
bejdet i de grundlæggende bebyggelseshistoriske 
modeludarbejdelser i Danmark. Materialet skaber 
derfor ikke alene baggrund for at kunne revidere 
hus- og gårdskronologier, men udgør også et kva-
lificeret grundlag for at lokalisere ellers anonyme 

landsbyfaser på områder med meget høj anlægs-
intensitet og meget få daterende genstandstyper. 
Det er sidstnævnte egenskaber, der senere i artik-
len præsenteres et eksempel på fra Rynkeby på 
Midtfyn. 

Bebyggelsen
I det arkæologiske datamateriale skiller enkelte 
områder sig ud gennem dels en høj undersøgelse-
saktivitet og dels registreringen af en ubrudt 
bebyggelsesudvikling gennem hele 1. årtusinde. 
Udgravningerne fra Rynkeby ved Ringe træder 
i den forbindelse særlig tydeligt frem, og bebyg-
gelsesudviklingen herfra vil sammen med mate-
riale fra landsbyen Sdr. Nærå skitseres som to 
fynske eksempler på landsbyudviklingen i 1. årtus-
inde. Mens Rynkebys bebyggelseskontinuitet fra 1. 
århundrede f.Kr. og frem udgør en fynsk pendant til 
den jyske Vorbasse, så er bebyggelsen ved Sdr. Nærå 
kendetegnet ved at være den største ”totaludgra-
vede” jernalderlokalitet på Fyn.23

Bebyggelserne udgør på den måde ikke almin-
delige arkæologiske fundsituationer. I det følgende 
fremhæves dog en række tendenser, der set på bag-
grund af den ovenfor beskrevne repræsentative 
baggrund må betegnes som værende af helt generel 
karakter for Fyn. 

Sdr. Nærå
Som eksponent for bebyggelsesbilledet i romersk 
jernalder og folkevandringstid fungerer landsbyen 
Sdr. Nærå på Midtfyn som et illustrativt eksem-
pel. Fra 2005–2013 er der forundersøgt 40 ha. 
og udgravet store områder syd for den historiske 
landsbytomt (jf. fig. 4.). Disse udgravninger har 
foruden gravpladser fra førromersk og romersk jer-
nalder resulteret i afdækningen af en bebyggelse, 
der kan følges fra tiden kort før Kristi fødsel frem 
til omkring 600 e.Kr. (Hansen og Lundø 2015). 

Til trods for udgravningen af ca. 600 års bebyg-
gelseskontinuitet i en landsby med op til ca. 15 sam-
tidige gårde, så var antallet af snævert daterbare 
artefakter, foruden en håndfuld detektorfund,24 
meget begrænsede. Til gengæld er der udført 200 
14C-dateringer alene fra denne lokalitet til støtte for 
de arkæologiske tolkninger.

Jernalderbebyggelsen er beliggende nogle hund-
rede meter sydøst for den historiske landsby. Går-
dene følger i hele perioden en meget fast struk-
tur, hvorfra der kun undtagelsesvist fraviges. 
Hver enhed består således af et øst/vest-orienteret 
treskibet hovedhus samt en mindre treskibet øko-
nomibygning med samme orientering. Rammen om 
den enkelte gård i yngre romertid er et ofte meget 
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Fig. 4. De udstrakte undersøgelser syd for landsbyen Sdr. Nærå har afdækket en landsby i perioden fra sen før-
romersk jernalder til og med folkevandringstid. Udgravningsfeltet er markeret med rød stiplet signatur, mens de 
enkelte gårde og huse ses markeret med sort. Stjernen markerer en gravplads fra sen førromersk jernalder mens 
en tilsvarende gravplads fra yngre romersk jernalder ses nord for den sydlige landsbyklynge.
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markant sadeltagshegn, der sammen med hoved-
huset danner et rektangulært firlænget og lukket 
gårdrum inden for hvilket økonomibygningen lig-
ger. Denne struktur rækker som altdominerende 
typegård tilbage til ældre romersk jernalder, hvor-
fra gårdstrukturen med hovedbygning og økonomi-
bygning er fast praksis. Dog er hegnsstrukturerne 
ligesom husvæggene svagt definerede i perioden før 
og efter yngre romertid (hhv. ældre romersk jernal-
der og folkevandringstid), hvormed en konstruk-
tionsmæssig og byggeteknisk udvikling kan spores 
på tværs af den generelle strukturstabilitet.

Under alle omstændigheder er det væsentligt, at 
bebyggelsen ikke vandrer på landsbyniveau, men 
at vandringer foregår på gårdsniveau. Derfor er ter-
men vandrelandsby også misvisende som billede 
på den iagttagede bebyggelsesudvikling. Bebyg-
gelsen skal nemlig helt grundlæggende forstås på 
gårdsniveau indtil perioden omkring 600 e.Kr. 
Det er altså ikke landsbyen, men i stedet de enkelte 
gårde, der i varierende omfang vandrer.25 Vand-
rebebyggelse er derfor også en bedre term, til at 
beskrive det labile og fluktuerende bebyggelses-
billede i jernalderen. Det er en bebyggelsesorgani-
sation, hvor udviklinger indtil vendeltid skal for-
stås drypvis og løst organiseret. Hele konceptet 
om landsbyfaser, forstået som landsbyvandringer, 
kan derfor også kun jævnføres med bebyggelsesbil-
ledet som en videnskabelig forenkling baseret på 
udvalgte punktnedslag, men uden bebyggelsesor-
ganisatorisk fundament set ud fra jernalderens 
gårdbrugerperspektiv. 

Alle gårde var som sagt individuelt hegnede og 
fremstod derved som enheder, der frit kunne flyt-
tes uden egentlig strukturel hensyntagen til bebyg-
gelsens resterende gårde og naboer. Det er tidligere 
foreslået, at den ujævne brug af flytninger, der kan 
registreres i jernalderbebyggelsen har rod i en par-
cellering af jorden, på en sådan måde, at flytninger 
og delinger skete inden for agersystemers parcelle-
ring som resultat af arvedelinger (Holst 2010).

Også på Fyn genfindes dette tilsyneladende 
strukturerede billede igen og igen. Ved Sdr. Nærå 
ses en tredelt bebyggelse, der udvikler sig forskel-
ligt om end sideløbende i bebyggelsens forskellige 
dele. Centralt ligger to storgårde, der stedfast kan 
følges i seks–syv fortløbende byggefaser, der vurde-
res at omfatte 3.–6. århundrede. Samtidig hermed 
er der længst mod nordøst en række mindre gårde, 
der ligeledes viser meget omfattende parcelkontinu-
itet – om end knap så udtalt. I kontrast til dette er 
gårdene mod syd. Disse flytter langt oftere – store 
såvel som små. Fælles for alle områder af bebyggel-
sen er det imidlertid, at de enkelte bebyggelsesen-

heder genopbygges og flyttes i et landskab, der er 
”matrikulært” opdelt – en matrikulering, der, uan-
set baggrund, også her formodes at bygge på en 
stabil parcellering af bebyggelsens nære omgivel-
ser inkl. agre. På den måde antydes formentlig det 
i store træk ukendte agersystem i yngre romertid 
og folkevandringstid som ”skygger” i struktursam-
menfaldne linjer for gårdenes hegn (jf. fig. 4.).

Gårdenes karakter som små uafhængige enhe-
der med udstrakt frihed til flytning kan beskrives 
med termen ø-gård. Det vil sige, at disse gårde helt 
grundlæggende er strukturelt frigjort fra anden 
bebyggelse, hvad enten der er tale om enkeltgårde 
eller gårde i egentlig landsby som her ved Sdr. 
Nærå. I en landsbykontekst er det dog klart, at går-
dene må tage hensyn til den overordnede bebyg-
gelsesstruktur, parcellering, naturforhold m.v., 
men grundlæggende kan den enkelte gårdbru-
ger frit disponere over udviklingen af sin gård – 
altså også spørgsmålet omkring flytning eller ej.26 
Principperne i ø-gårdsbebyggelsen afspejler sig 
også på andre bebyggelsesmæssige niveauer. Den 
labile relation til ressourceområde og nabobebyg-
gelse betyder nemlig, at bebyggelseslokaliteter fra 
yngre romertid og ældre germanertid er meget tal-
rige og samtidig, at de ikke umiddelbart forholder 
sig til varige og overordnede administrative græn-
sedragninger. På sin vis fremstår landskabet til og 
med folkevandringstiden ikke bebyggelsesmæs-
sigt udfyldt og dermed efterlades såvel landsbyni-
veau som gårdsniveau muligheden for at ændre og 
modellere bebyggelsen og ressourcerne løbende – 
under naturlig hensyntagen til nabobebyggelser mv. 
På fig. 2. og 3. er dette forhold afspejlet ved den høje 
frekvens af bebyggelser fra netop 200–600 AD27 
sammenlignet med især perioden efter dvs. vendel-
tid og ældre vikingetid.

Jernalderbebyggelsen ved Sdr. Nærå er også 
typisk ved den overordnede udviklingshisto-
rie. Således udvikles et mindre antal gårde fra 
ældre jernalder sig i løbet af yngre romertid til en 
omfangsrig bebyggelse. Mens der inden for bebyg-
gelsesområdet for yngre romer- og folkevandrings-
tids-bebyggelsen kan trækkes linjer tilbage til ældre 
jernalder så er der ikke stedskontinuitet fra fol-
kevandringstid til vendeltid.28 Sidstnævnte har 
vist sig som et helt konsekvent forhold i det omfat-
tende bebyggelsesmateriale fra Fyn, og det må tol-
kes som et markant bebyggelseshistorisk brud, der 
kræver en mere grundlæggende forklaring end de 
vandringer som bebyggelserne over tid foretager på 
baggrund af princippet om vandrebebyggelse (jf. 
vorbassemodellen). 
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Fig. 5. Matrikelkort med den centrale del af Rynkeby ejerlav på Midtfyn. Jernaldergårdene, der er dateret indtil 
ca. 600 AD, er organiseret som ø-gårde med eget hegn. Gårdene i landsbyen, ca. 600 e.Kr. og fremefter, er derimod 
organiseret i en mere låst toftestruktur med fælles grænser nabogårdene imellem. Matrikelkortets toftestruktur 
kan følges tilbage til anlæggelsen omkring 600 e.Kr.

Men hvor skal vi forestille os, at en så omfangs-
rig bebyggelse kan flytte hen, uden at den har afs-
løret sig i de arkæologiske undersøgelser? Her kan 
udgravningerne fra Rynkeby tjene som et godt 
eksempel for de resultater, der udkrystalliseres af 
det samlede fynske materiale.

Rynkeby
Rynkeby ved Ringe fremstod indtil 2006 som en 
traditionel fynsk landsby, der i store træk kunne 
jævnføres med matrikelkortet fra 1805. Her ses 
landsbyen som en slynget vejby, der er opbygget 
omkring en nord-sydgående hovedgade med gårde 
liggende på begge sider (jf. fig. 5.). 
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I og omkring Rynkeby er der fra 2003–2013 forun-
dersøgt et areal på ca. 80 ha. og efterfølgende 
udgravet gårde fra jern- og middelalder spredt over 
et samlet areal på ca. 18 ha.29

Ligesom tilfældet var ved Sdr. Nærå, så resulte-
rede udgravningerne ved Rynkeby også i et begræn-
set genstandsmateriale, der kun helt undtagel-
sesvist tillod præcise dateringer af huse og gårde. 
Vel vidende at denne problematik med al sand-
synlighed ville opstå, var der i det feltarkæolo-
giske arbejde indarbejdet en 14C-strategi baseret på 
omfattende sampling af jordprøver til flotering med 
henblik på efterfølgende datering. På baggrund af 
denne strategi blev der udtaget ca. 1.000 floterings-
prøver og udført ca. 140 14C-dateringer fordelt på 
bebyggelsens mange huse i og uden for den histo-
riske landsbytomt.

Resultaterne af undersøgelsen var samstem-
mende med det ovenfor beskrevne billede fra Sdr. 
Nærå. Bebyggelsen ved Rynkeby kan således også 
følges tilbage til tiden før vor tidsregning, hvor en 
enkelt eller to gårde i løbet af yngre romersk jernal-
der udvikles til en mindre landsby med en håndfuld 
gårde (Hansen 2011, samt fig. 2.). Disse gårde flyt-
tes med jævne mellemrum inden for rammerne af 
et større bebyggelsesområde, der primært er belig-
gende nordøst for den historiske landsbytomt. Går-
dene fra romersk jernalder og folkevandringstid er 
af helt samme type og variation, som beskrevet ved 
Sdr. Nærå, og også i Rynkeby var de organiseret 
som en koncentration af ø-gårde, der flyttes efter 
den enkelte gårdbrugers behov, men inden for ram-
merne af en overordnet parcellering af jorden.

Ligesom ved Sdr. Nærå udviser bebyggelsen ikke 
stedskontinuitet på tværs af folkevandringstid og 
vendeltid; bebyggelsesområdet blev altså omlagt 
omkring ca. 600 AD, og den gamle landsbytomt 
blev antagelig omlagt til dyrkning. Den nye place-
ring af vendeltidens bebyggelse er sammenfaldende 
med den historiske landsbytomt og hele landsby-
strukturen er grundlæggende forskellig fra den tid-
ligere landsby på en lang række væsentlige punkter. 
Helt fra etableringen i vendeltiden er ø-gårdsmo-
dellen således opgivet til fordel for et bebyggelses-
system baseret på tofter, som vi kender det fra mid-
delalderbebyggelserne og de historiske landsbyer. 
Her er der tale om et bebyggelsesorganisatorisk sys-
tem, der er grundlæggende låst qua de enkelte går-
des fælles toftegrænser udgående fra den gennem-
gående landsbygade, omkring hvilken bebyggelsen 
var etableret. Denne struktur levner ikke samme 
frihed til forandring, da enhver flytning eller jus-
tering af toften indvirker direkte på nabogårdene. 
Fastlåsningen af de enkelte gårde i landsbystruk-

turen medfører som naturlig konsekvens, at den 
drypvise flytning i store træk opgives. Bebyggelses-
dynamikken fortsætter imidlertid ved udflytning af 
hovedgårde (f.eks. Rynkebygård), etablering af tor-
per og delinger af de oprindelige stortofter i min-
dre bebyggelsesenheder – antagelig som resultat af 
arvedelinger. Alle disse ændringer foregår imidler-
tid inden for den eksisterende toftestruktur, hvilket 
i Rynkeby har betydet, at matrikelkortets grund-
struktur kan følges tilbage til vendeltidens landsby.
Der er imidlertid ikke kun tale om en organisato-
risk ændring med denne omlægning. Mens tofterne 
fra omstruktureringens start var mærkbart større, 
og princippet fra ø-gårdene med treskibet hoved-
hus og økonomibygning omgivet af sadeltagshegn 
var helt opgivet, så udgør også hustyper fra denne 
tid en overraskende sammensat gruppe. Med ven-
deltiden introduceres således en række nye husty-
per. Foruden grubehusene, som jeg senere vender 
tilbage til, omfatter de arkitektoniske nyheder også 
en række hustyper, vi som arkæologer traditionelt 
daterer til sen vikingetid eller ligefrem ældre mid-
delalder (f.eks. et-skibede huse). 

Kort fortalt har de foreløbige arkæologiske 
undersøgelser ved Rynkeby afdækket en midtfynsk 
bebyggelse, der i førromersk jernalder bestod af få 
vandrende enkeltgårde. I løbet af ældre romersk 
jernalder skete der så småt en sammentrækning af 
de enkelte gårde vest for den historiske landsby. Fra 
starten af yngre romersk jernalder voksede bebyg-
gelsen, og en enkelt gård skilte sig ud qua sin stør-
relse (5.000 m2), der var ca. seksten gange større 
end bebyggelsens mindste enhed. Det er først fra 
denne periode (yngre romertid), at vi ved Rynkeby 
kan underbygge, at der er tale om en egentlig lands-
bystruktur, hvor de enkelte gårde er beliggende 
i en struktur relateret til en overordnet parcelle-
ring. Det er denne landsbystruktur, der fastholdes 
og udbygges frem til perioden omkring 600 e.Kr. 
Inden for en relativ kort periode op mod 600 e.Kr. 
reorganiseredes bebyggelsen totalt. Det er altså 
allerede med denne omlægning, at den overordnede 
landsbystruktur (tofter, veje etc.), der stadig kan 
iagttages i landsbyen, etableres. 

Selv om bebyggelsen i Rynkeby har været sted-
fast siden anlæggelsen i vendeltid er der langt fra 
tale om et statisk landsbybillede. Ved analyser af 
det arkæologiske materiale kan vi nemlig iagt-
tage, at de oprindelige store gårde fra vendeltid og 
vikingetid løbende bliver påvirket af en lang række 
dynamiske processer i form af delinger, ændrede 
byggeprincipper, ændret udnyttelse af den enkelte 
toft m.v. – forhold der i øvrigt i gentagne tilfælde 
støttes af de skriftlige kilder fra især 1200-tallets 
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landskabslove og i en række senere forordninger 
(Bonde og Hansen 2010).

Til trods for at de to bebyggelsers stednavne – 
Rynkeby30 og Sdr. Nærå31 – kunne give anledning 
til forventning om at finde bebyggelseselementer, 
der adskilte sig markant fra det almindelige agrare 
udtryk så var dette ikke tilfældet. Ganske vist inde-
holder begge bebyggelser gårde, der er markant 
større end gennemsnittet, men disse få gårde ads-
killer sig primært qua størrelse og kun i begræn-
set omfang i funktion, genstandsmateriale og hus-
typer. Ingen af de to lokaliteter bar præg af handel 
og håndværk på trods af deres størrelse. Faktisk var 
det kun træhåndværk (trædrejning, skebor, vogn-
reparation mv.), der kunne dokumenteres og dette 
kun i et omfang, der kan tilknyttes det enkelte gård-
brugerniveau. Ved Rynkeby udgravedes dog et 
enkelt grubehus, der er 14C-dateret til sen 600-tal. 
Huset kunne desværre ikke funktionsbestemmes 
nærmere. Det enlige hus i Rynkeby illustrerer dog 
med tydelighed, at grubehusene, til trods for at de 
som type var velkendte, aldrig blev en fast del af de 
agrare bebyggelsesmiljøer på Fyn.

Grubehuse
Grubehuse er i en Fynsk kontekst ved flere lejlighe-
der blevet tilknyttet lokaliteter fra ældre og yngre 
romersk jernalder. Det drejer sig om fund fra Bytof-
ten, Kværndrup og Rårud (Henriksen 1995, Thom-
sen 1999, Beck 2004). Ved en kritisk gennemgang af 
de nævnte lokaliteter er det imidlertid meget tvivl-
somt, om disse tolkninger kan opretholdes. 

Der er således pt. ingen sikre fund af grubehuse 
tidligere end anden halvdel af 6. årh., og det vil sige, 
at grubehuset må antages introduceret på dette 
tidspunkt. Dermed er det heller ikke underligt, at 
de omfangsrige bebyggelser fra yngre romertid og 
folkevandringstid ved Gudme, Sdr. Nærå eller Ryn-
keby ikke rummer grubehuse, som man ellers måtte 
forvente, såfremt konstruktionstypen var introdu-
ceret på denne tid.

Grubehusene får, generelt set, kun en begræn-
set udbredelse i de fynske agrare bebyggelser 
(f.eks. Rynkeby), mens de som bl.a. vævehytter bli-
ver dominerende på en række regulære handels- og 
håndværkspladser, for eksempel Strandby, Ejby og 
Hjulby (Henriksen 1997, Jacobsen 2001, Juel 2009).

Konklusion
Som det fremgår af ovenstående eksempler, kan 
Vorbassemodellen og det udbredte sydskandina-
viske bebyggelsesparadigme for 1. årtusinde e.Kr. 
ikke opretholdes på Fyn. Det står dermed også 
klart, at den bebyggelsesorganisatoriske struktur, 

hvorpå opkomst, ud-, og afvikling af centrale magt-
strukturer (f.eks. Gudme) skal forstås, er væsens-
forskellig fra den teori om labil agrar vandrebebyg-
gelse, der endnu danner konsensus. Der er derfor 
også et åbenbart behov for, på et temporalt og geo-
grafisk niveau, at synkronisere de bebyggelseshisto-
riske udviklinger, hvis teoridannelsen omkring agr-
arbebyggelse og centralitetsstudier skal finde nye 
frugtbare veje. 

Bebyggelseshistorisk er 200–500-tallet på Fyn 
udtryk for en periode med en markant demogra-
fisk vækst og teknologisk innovation. Denne er bl.a. 
udtrykt ved introduktionen af rugen som alminde-
lig afgrøde, 32 drejekværnen og ikke mindst en for-
holdsvis ligelig antalsmæssig fordeling af enkelt-
gårde og de fra den tid af almindelige landsbyer. 
Ændringerne omkring 600 e.Kr. fremstår bebyg-
gelseshistorisk som en teknologisk såvel som orga-
nisatorisk innovativ periode. Her omlægges bebyg-
gelserne i det system, der i vid udstrækning er 
baseret på egentlig landsbyorganisation, og som 
kommer til at danne ramme for de næste ca. 1200 
års agrare bebyggelsesudvikling. Som det fremgår 
af fig. 2., er der en markant todelt strukturel kon-
tinuitet i perioderne hhv. før efter ca. 600 AD, når 
disse bebyggelsesorganisatoriske perioder sam-
menholdes med de historiske landsbytomter. Den 
strukturelle kontinuitet fra vendeltid og frem bry-
der som sagt med den gængse opfattelse af bebyg-
gelserne i Sydskandinavien. De senere års vækst i 
detektorfund underbygger imidlertid dette billede. 
Karakteristisk for de efterhånden talrige detektor-
lokaliteter er nemlig, at de især indeholder materi-
ale fra perioden 6.–12. årh., og det er nærliggende 
at se denne temporære fundspredning som endnu 
et udtryk for den strukturelle kontinuitet perioden 
igennem – dvs. vendeltid til middelalder.33

Årsagen til og baggrunden for de grundlæggende 
organisatoriske forandringer er endnu ikke 
fuldt afklaret, men som fig. 1. angiver, er det 
min opfattelse, at årsagerne skal søges med et 
strukturdualistisk udgangspunkt på en økonomisk, 
ideologisk og social baggrund. Samtidig er det helt 
centralt, at den udvikling, der kan iagttages, er 
stærkt influeret af den virtuelle struktur, der har 
dannet organisatorisk forståelsesramme for det 
enkelte jernaldermenneske. Derfor gøres denne 
forståelsesramme også til genstand for nærmere 
analyse i det resterende projektarbejde.

Økonomisk set er det væsentligt at iagttage 
ændringen i den basale driftsform som kan 
påvirke det bebyggelsesorganisatoriske mønster. 
I Danmark tyder meget på, at det netop er i 
500-tallet muldfjælploven introduceres (Jørgensen 
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og Egeberg 2001:191). Hvorvidt der ligeledes fra 
dette tidspunkt kan iagttages strukturelle spor 
af dyrkningsfællesskaber på landsbyniveau er et 
spændende perspektiv, som også tillægges fornyet 
fokus fremadrettet? 

Som indledningsvis angivet, så kan en lang 
række af de fynske resultater genfindes i andre 
dele af Skandinavien. Også i Uppland er der såle-
des eksempler på, at bebyggelser har været sted-
faste siden anlæggelsen i tidlig vendeltid. Som 
eksempel herpå er de agrare gårde ved Gl. Upp-
sala, der er udgravet inden for rammerne af den 
historiske landsbytomt.34 Netop sådanne markante 
strukturelle sammenfald på tværs af (Skandina-
viens) naturforskelle, driftsformer og magteliter 
kan forhåbentlig i de kommende år styrke forstå-
elsen af de skiftende bebyggelsesorganisatoriske 
sædvaner. Interaktionen imellem den almindelige 
agrare bebyggelse og centralpladserne er således af 
afgørende betydning for at opnå fornyet indsigt om 
etableringen af vore ældste landsbyer.
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Slutnoter
1.  Manuskript er afleveret i juli 2014. Herefter er der kun fore-

taget enkelte ændringer.
2. The project ends as a two-year Ph.D. project (2013-2105) 

funded by the Danish National Heritage Board, The 
Research Committee for the Ministry of Culture, University 
of Southern Denmark and Odense City Museums.

3. The excavations of Vorbasse in Jutland presented (for the 
first time) a full view of village formation during the 1. Mil-
lennium AD. The excavations radically changed settlement 
historic research from the 1970 ś onwards.

4. Projektet er toårigt (2013-2015) og finansieres i et sam-
arbejde bestående af Kulturstyrelsen, Kulturministeri-
ets Forskningsudvalg, Syddansk Universitet og Odense Bys 
Museer. Foruden en ph.d. udarbejdet af denne artikels for-
fatter omfatter projektet to rapporter med konkrete analy-
ser af marknavnemateriale (Lisbeth Eilersgaard Christen-
sen, post.doc., ph.d.) og arkæobotanik (Peter Mose Jensen, 
museumsinspektør, cand.mag.). 

5. Landsbyens opståen og udvikling er navnet på et forsk-
ningsprojekt, der blev gennemført i perioden mellem 1975 
og 1979. Projektet var et samarbejde mellem Historisk Insti-
tut (Odense Universitet) og Fyns Stiftsmuseum (Odense Bys 
Museer). Projektet resulterede i to licentiatafhandlinger 
hhv. Middelalderlandsbyens opståen (Grøngaard Jeppesen, 
Torben 1981) og Den regulerede landsby (Porsmose, Erland 
1981).

6. Med landsbyer menes i denne sammenhæng udelukkende 
de gamle adelbyer og således ikke de senere ud flyt ter be byg-
gelser.

7. -inge, -lev, -sted, -hem, -løse.

8. Den adfærdsøkonomiske tradition er kendetegnet ved at 
undersøge de økonomiske konsekvenser ved påvirkning af 
bl.a. forskellige sociale og kognitive faktorer. I teorierne er 
tanken om konsistent handling og nytte-maksimering ind-
arbejdet, ligesom vi også kender det fra Economic man-pa-
radigmet (Hodgson 2012: 96).

9. Dette er en tendens, der skal ses i en skandinavisk kontekst, 
som bl.a. har stået stærkt inden for de norske og ikke mindst 
svenske fagmiljøer.

10. Hvad enten det handlingsteoretiske udgangspunkt er funde-
ret inden for den profitmaksimerende tradition eller en bre-
dere egennyttemaksimerende ramme, så er det væsentligt, 
at der ved alene at inddrage økonomiske empiriske data, 
udelukkende vil opnås resultater forstået i en profitmaksi-
merende ramme. For en kort karakteristik af rationel hand-
lingsteori henvises til Hodgson 2012.

11. Fra denne generelle karakteristik forekommer selvsagt en 
række undtagelser. De overordnede bebyggelseshistoriske 
syntesedannelser synes dog endnu især baseret på et over-
vejende økonomisk udgangspunkt.

12. Habitus er et begreb, der især forbindes med den fran-
ske sociolog Pierre Bourdieu. Begrebet forklarer baggrun-
den ”…for den ensartede livsstil der gør at praktikkerne og 
goderne hos en enkelt agent eller en hel klasse af agenter 
udgør et sammenhængende hele.” (Bourdieu 1997: 23).

13. For en kort forklaring af social praksis henvises til Kasper-
sen 2013: 468.

14. Struktur udgør inden for struktureringsteorien den virtu-
elle mulighedshorisont [bevidst og ubevidst] bestående af 
regler og ressourcer, som agenten trækker på i (re)produk-

tionen af socialt liv og dermed også strukturen. Struktur er 
således på en og samme tid karakteriseret ved fraværet af 
handlende agenter og ved at være bundet til agenten. Der-
med også sagt, at struktur er situationsafhængigt og ikke en 
ydre begrænsende ramme (Kaspersen 2013: 458). 

15. For eksempel ladepladser og værkstedspladser etc.
16. Ejerlav anvendes ved landsbyer i Danmark i betydningen; en 

geografisk repræsentation synonymt med bylavenes ”juris-
diktion”. Det vil med andre ord sige, at ejerlav adresse-
rer den juridiske og sociale struktur, der traf og regulerede 
beslutninger om landsbyens forskellige funktioner og dispo-
sitioner inden for en klart defineret geografisk ramme i form 
af skov, eng ager mv. (Jørgensen 1980: 53ff, Frandsen 1984: 
11ff, med noter).

17. Undtaget herfor er kystzonen, der kun undtagelsesvist 
bebygges i den ældre periode, ligesom den nordvestlige del 
af skovbygden først synes bebygget efter år 1000.

18. Sammentællingen er foretaget på baggrund af museets regi-
streringer i GIS-systemet ARK-Kort udviklet af Odense Bys 
Museer pr. 1.3.2013.

19. Dog omfatter undersøgelserne også omfattende kompara-
tivt materiale fra de ofte meget lange tracéarbejder, der i 
ubrudte forløb gennemskærer landskabet både nærved og 
fjernt fra de historiske landsbystrukturer (f.eks. kloak- og 
vejprojekter).

20. Fundknaphed forstås her i betydning af mangel på snævert 
daterbare artefakter.

21. De naturvidenskabelige dateringer anvendes ikke på bekost-
ning af de traditionelle arkæologiske metoder. Direkte rela-
tioner mellem forskellige anlæg, vil således til stadighed 
være det primære omdrejningspunkt i forståelsen af indre 
dynamikker gårdene og husene imellem - såfremt disse rela-
tioner er til stede!

22. Lignende erfaringer er tidligere fremlagt af Svante Norr 
2009.

23. Gudme er større, men slet ikke afdækket i et omfang som 
Sdr. Nærå.

24. Der er bl.a. fundet sølvdenarer, sølvfibler, bronzefibler. 
Fine fund, men i lavt antal udgravningens omfang taget i 
betragtning.

25. For lignende synspunkt i en jysk kontekst henvises til Holst 
2010.

26. Tidligere har flytninger været sat i direkte sammenhæng 
med udnyttelsen af den gamle velgødskede landsbytomt til 
dyrkning (f.eks. Jeppesen 1981). De omfattende variationer i 
omfanget af flytninger svækker denne forklaring som mono-
kausal, hvorfor flere årsager må søges.

27. Tilsvarende er i vid udstrækning også gældende for ældre 
romersk jernalder (Therkelsen 2011). 

28. Denne udvikling ses tydeligt afspejlet i fig. 2. for bebyggel-
sen i 1. og 2. århundrede. Alle disse lokaliteter er udtryk for 
kontinuitet med den efterfølgende periode.

29. Rynkeby-komplekset omfatter en lang række udgravnin-
ger og enkeltregistreringer – dog primært OBM 2537, OBM 
2832, OBM 3146, OBM 3970 etape 1-4, OBM 5491, OBM 
5550 og OBM 8897.

30. Forleddet i Rynkeby kommer af det oldnordiske rekkr 
‚Stridsmand, Mand i Alm.‘ (Fritzner) svarende gammel-
dansk *rink (Kousgård Sørensen 1958: 147).

31. Nærå er sammensat af gudenavnet Njord og substantivet høj 
(Kousgård Sørensen 1969).
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32. Rug (Secale cereale) optræder nærmest konsekvent som 
sekundær afgrøde på lokaliteter fra yngre romersk jernal-
der og fremefter; byg er primær kornsort. Dette billede er 
baseret på omfattende arkæobotaniske analyser foretaget 
af specialister fra Moesgård Museums Naturvidenskabelige 
Afdeling.

33. For den temporære spredning af detektorfundene i Østfyns 
Museers ansvarsområde henvises i øvrigt til Sørensen 2013: 
89 og for Danmark generelt [især Sjælland] til Lars Jørgen-
sen 2003.

34. Disse resultater blev foreløbigt fremlagt af udgravningshol-
det på seminaret i Uppsala d. 26.3.2014.


