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Resumé 

I denne afhandling undersøges stednavne i relation til arkæologisk materiale omkring storgårde fra 

jernalderen og vikingetiden i Sydskandinavien. Den mellemsvenske navnemiljøteori har været 

toneangivende i forhold til stednavnes relevans for jernalderens samfunds- og magtforhold. I 

Sydskandinavien er stednavnebilledet anderledes end i det centrale Sverige og derudover kender vi 

ikke meget til forholdet mellem elitære storgårde og deres opland i 1. årtusind. I afhandlingen 

analyseres oplandets stednavne og arkæologi i forhold til de tre danske storgårdsmiljøer Gudme på 

Fyn, Tissø på Vestsjælland og Strøby Toftegård på Stevns. Der anlægges en holistisk 

bebyggelseshistorisk vinkel, hvor stednavne opstilles i komparative analyser med arkæologisk 

materiale, både ud fra problematikker om bebyggelsesudvikling og produktion, og om eliter, magt, 

ideologi og religion. Storgårdene vurderes som del af et samlet lokalt bebyggelsesbillede i 

langtidsperspektiv. Dette gøres ud fra afhandlingens teoretiske grundlag, der er inspireret af den 

franske sociolog Emile Durkheim, hans forskningsgruppes begreb social morfologi, og deres tanker 

om religion som samfundets sammenhængskraft og kollektivers kommunikation, fælles dannelser 

af begreber og symboler, samt kollektiv erindring.  

Bebyggelsesanalyserne konkluderer, at inge-navne kan afspejle ældre bygdestrukturer, mens 

endelsen -lev kan være en del af optakten til nye storgårdes anlæggelse i 6. årh. Endelsen -by kan 

dannes allerede i 600-tallet og betegner ofte mindre, lokale centre, der i middelalderen får centrale 

roller. En tæt dannelse af torp-bebyggelser og rydninger mange steder afspejler opsplitning og ny 

organisering i sen vikingetid og middelalder. 

De tre undersøgte områder har forskellige udtryk: Gudmeområdet var tomt for ældre 

bebyggelsesnavnetyper, der lå tæt omkring de yngre storgårde ved Tissø og Strøby Toftegård. 

Omkring Gudme og Tissø er en aktiv torpdannelse i sen vikingetid og middelalder, mens dette ikke 

er så markant på Stevns.  

I dybdegående diskussionsafsnit opstilles hypoteser for to af undersøgelsernes centrale 

stednavnematerialer. Dels foreslås det, at navneendelsen -lev skal ses i lyset af andre germanske 

samfund, og kan være udtryk for en styret fordeling af jord, knyttet til troskabsforhold og 

hirdsystemer. Desuden opstilles en teori for dannelsen af sakrale stednavne som produkt af sociale 

processer i forhold til stormandssæder og kultcentre.   
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Summary 

This thesis investigates place names in relation to archaeology around magnates’ farms in Iron Age 

and Viking Age South Scandinavia. The Middle-Swedish Name Environment Theory has been 

leading in relation to place-names connected with Iron Age society and power relations. South 

Scandinavian place name patterns are however different than in Central Sweden, and in addition, 

we know little of the relations between large elite settlements and their surrounding areas in the first 

millennium AD. In the thesis, place names and archeology are evaluated in relation to the three 

Danish elite environments Gudme on Funen, Tissø in Vestsjælland and Strøby Toftegård on Stevns. 

The analyses take a holistic settlement historical angle, where place names are compared with 

archaeological material, examining both problems of settlement development and production, and 

of elites, power, ideology and religion. Magnates’ farms are assessed as part of local settlement 

patterns in a long-term perspective. This is done from a theoretical basis, inspired by the French 

sociologist Emile Durkheim and his research group: their concept of social morphology, and their 

thoughts on religion as a means of social cohesion, collective communication and formation of 

concepts and symbols, and collective memory. 

The settlement analyses conclude that inge-names can reflect older settlement structures while the 

suffix -lev can be part of a prelude to a new generation of magnates’ farms in the 6th century AD. 

The suffix -by can be formed already from the 7th century AD and often denotes minor, local 

centers with key roles in the Medieval Period. Dense formations of torp-names and clearings in 

many areas reflect fragmentation and re-organization in the Late Viking Age and Medieval Period. 

The three studied areas have very different structures: the Gudme area was empty of older 

settlement name types, while these were numerous around the younger magnates’ farms at Tissø 

and Strøby Toftegård. Where we see an active formation of -torps around Gudme and Tissø, this is 

less marked on Stevns. 

An in-depth discussion section poses hypotheses for two central place names materials in the thesis. 

First, it is proposed that the suffix -lev should be viewed in light of other Germanic societies, and 

may reflect controlled distribution of land, linked to systems of loyalty and the hird. Moreover, a 

theory for the formation of sacral place names as a product of social processes in relation to 

magnates’ farms and cult centers is presented. 
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Forord  

At lave ph.d.-projekt kan til tider være et ensomt arbejde. Alligevel ville dette projekt ikke være 

blevet det samme uden de mange møder og dialoger, jeg har haft med kolleger overalt hvor jeg er 

kommet gennem arbejdet med afhandlingen.  

Projektet er blevet til som en del af forskningsprojektet Førkristne Kultpladser på Nationalmuseet, 

hvor jeg fra første dag har været i tæt dialog med de øvrige deltagere. Her tilegnede jeg mig et 

dybere kendskab til især Tissøs arkæologi, dels gennem medvirken til udstillinger på hhv. 

Formidlingscenter Fugledegård og Archäeologisches Museum i Frankfurt, og dels som leder af en 

mindre udgravning på storgården ved Fugledegård.  

Flere rejser har desuden været vigtige fikspunkter i forløbet: I september 2012 indledtes 

projektperioden med en tur gennem de mellemsvenske jernaldermiljøer med bl.a. Førkristne 

Kultpladsers leder Lars Jørgensen. Her præsenterede jeg også min projektidé for navneforskerne i 

Uppsala. I sommeren og efteråret 2013 var jeg på studieophold ved henholdsvis Universitetet i 

Bergen og Durham University, hvor jeg fik mulighed for at arbejde intenst og indgå i nye dialoger. 

Også et kursus i agrare transformationsprocesser ved den nordiske ph.d.-skole i arkæologi, afholdt i 

Rom, og et kursus i GIS og onomastik, afholdt i Glasgow af Københavns Universitet og Glasgow 

Universitet, kom til at forme min tilgang til projektets materiale.  

Hver rejse, og de møder den indeholdt, var med til at flytte min faglige indsigt og anskuelse af det 

mangefacetterede emne ”stednavne og arkæologi i relation til sydskandinaviske storgårde i 1. 

årtusind”. 

Også min medvirken i flere symposier og konferencer har været afgørende. I december 2013 fik jeg 

mulighed for selv at afholde et symposium om bebyggelsesnavne og arkæologi på Nationalmuseet. 

Jeg skylder tak til oplægsholderne fra hele Skandinavien, der her forsynede mig med opdateret 

viden og inspiration til den metodiske tilgang. Ved NORNA-symposierne i Halmstad 2013 og 

Skagen 2014 kunne jeg desuden udvikle projektets to hovedteser om hhv. lev-navne og sakrale 

navne. Således ender et ph.d.-projekt med at være produkt af både fysiske og mentale rejser. 

En særlig tak til Bente Holmberg, tidligere institutleder på NFI og Lars Jørgensen, 

forskningsprofessor på Nationalmuseet, som begge fra starten troede på projektideen. Lars 

Jørgensen fungerede som bivejleder, og var en stor inspirationskilde, som jeg har haft kontakt med 

siden jeg som skoleelev interesserede mig for arkæologi. Han blev desværre alvorligt syg mens jeg 

var på barsel i 2015, og døde året efter. Afhandlingen afsluttes derfor med en særlig tanke til ham.  
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Jeg vil også takke min hovedvejleder Peder Gammeltoft for et godt og tillidsfuldt forløb, og min 

anden bivejleder Per Vikstrand, for kommentarer og dialog, særlig i forbindelse med Tissø-delen af 

projektet. 

Endelig stor tak til kolleger inden for både arkæologi og navneforskning i hele Norden som jeg 

gennem forløbet har haft diskussioner med. Folkene på Afdeling for Navneforskning skal have tak 

for så ofte at kunne uddybe emner og besvare mine spørgsmål – her har især Bent Jørgensen været 

til stor hjælp. Også mine kolleger på Nationalmuseet og særlig Kultpladsprojektet har været 

uundværlige. Derudover tak til Anders Pihl, som har fungeret som GIS-konsulent, samt Josefine 

Bican, Michael Lerche Nielsen, Krister Vasshus og Jon Albris der har assisteret med endelige 

gennemlæsninger og korrektur. 

Desuden tak for støtte fra:  Nationalmuseet Nordisk Forskningsinstitut

A. P. Møller Fonden Knud og Dagny Gad Andresens Fond  

Kulturministeriet  Elisabeth Munksgaards Fond 
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1. Introduktion til afhandlingens formål, temaer og opbygning

Dette er et ph.d.-projekt om stednavne og deres forhold til arkæologien omkring stormandssæder fra 

jernalderen og vikingetiden i Sydskandinavien. Under dette emne er der en bred vifte af temaer og 

problematikker. Helt overordnet handler det om organiseringen af bebyggelse og ideologiske 

aspekter i landskabet gennem et langt tidsrum, hvor samfundet undergår en række forandringer, 

nemlig hele første årtusinde e.Kr. Det handler også om rige storgårdes relation til det lokale 

landskab, og hvordan magt har manifesteret sig i landskabet, overfor den almindelige befolkning og 

bebyggelse. Det er endvidere en afhandling om religionen og dens udvikling, rumlige forankring og 

forhold til samfundsstrukturen. Og det er en afhandling om dynamikker i menneskets aktivitet og 

beboelse af landskabet over et langt tidsperspektiv. Herunder er der utallige vigtige aspekter, såsom 

demografi, agrar teknologi og strategier, kulturelle påvirkninger, migrationer, statsdannelse og 

konversion, for at nævne nogle få. For hver tråd og hvert tema åbner der sig et eget forskningsfelt, 

og afhandlingen kunne blive uendelig, hvis alle disse emner skulle dækkes. I afhandlingen 

fokuseres på de diskussioner, der ligger kildematerialet, særligt navnestoffet, nærmest. Stednavnene 

er interessante, fordi de fortæller noget om, hvad og måske hvem der former og bestemmer de 

fælles ideologier, der præger landskaberne. Stednavne afspejler en forholden sig til og fortolkning 

af konkrete fysiske forhold. Men de indeholder også information om kollektiv bevidsthed og 

identitet. 

Projektet er en del af forskningsprojektet Førkristne Kultpladser (Kultpladsprojektet), som startede 

på Nationalmuseet i 2011 under forskningsprofessor Lars Jørgensen, som desværre døde i 2016, før 

ph.d.-projektets afslutning. Kultpladsprojektet er finansieret af A.P. Møller Fonden, og ph.d.-

projektet er desuden samfinansieret af Kulturministeriets ph.d.-pulje og Nordisk Forskningsinstitut.  

Afhandlingens analysedel er en undersøgelse af tre arkæologiske lokaliteter, der har været 

nøglepladser i Kultpladsprojektet: Gudme på Fyn, Tissø på Vestsjælland og Strøby Toftegård på 

Stevns (fig. 1.1.). Disse tre lokaliteter er alle blevet klassiske eksempler på jernalderens storgårde i 

Sydskandinavien, her forstået som Danmark og de sydlige dele af Sverige og Norge. Formålet med 

undersøgelserne er at anvende komparative analyser af stednavne og arkæologi omkring disse 

pladser til at undersøge stormandsgårdenes position i bebyggelse og landskab gennem 1. årtusind 

e.Kr. (se dateringsoversigt i fig. 1.2.). Da det overordnede forskningsprojekt handler om førkristen

religion, har der været et særligt fokus på at afdække forhold i relation til sakralitet og kult.

Imidlertid har det været min ambition at tilføje en ny vinkel ved at anlægge et komparativt
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1.1. Kort over undersøgelsens tre storgårdes placering i Danmark. 
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bebyggelseshistorisk perspektiv og forsøge at forstå det religiøse i relation til landskab og 

bebyggelse generelt. 

 

Baggrund 

Et stort antal arkæologiske undersøgelser og konstant indkommende fund, herunder særligt 

detektorfund, øger hele tiden vores viden om bebyggelsens og landskabets udvikling gennem 

jernalderen og vikingetiden. Det er derfor på mange måder relevant at evaluere opfattelsen af 

stednavnebilledet i Sydskandinavien i relation til nyere arkæologiske resultater. Håbet er, at en 

sådan sammenstilling kan give en bedre forståelse af bebyggelsesbilledet og af magtens og 

religionens rolle heri.  

Stednavne dannes og forsvinder som led i de processer i samfundet, som har betydning for, hvordan 

mennesker bebor og færdes i deres landskab. I et langt tidsperspektiv skal navnebilledet derfor 

forstås i forhold til den overordnede udvikling i bl.a. agrar produktion, politik, administration og 

demografi.  

Religionens rumlige forankring er også afhængig af disse processer. Sakrale stednavne synes ikke at 

være knyttet til den ældre jernalders moseofferpladser, hvis brug ændres i 5. årh. e.Kr. (Fabech 

1992:144ff., 2009). De kan derimod i flere tilfælde kobles til jernalderens stormandsresidenser, 

f.eks. to af nøglepladserne i dette projekt: Gudme på Fyn (Kousgård Sørensen 1985) og Tissø, 

’Gudens/guden Tyrs sø’, på Vestsjælland (Holmberg 1986:115).  

Herunder opridses tre hypoteser, som har dannet udgangspunkt for mit arbejde med de tre 

lokaliteter og deres opland. I de følgende kapitler om forskningshistoriske temaer og teori uddybes 

baggrunden for disse hypoteser, samtidig med at holdninger til materialet og forskningsfeltet 

opridses. 

 

1. Det sakrale landskab bør ses i en bebyggelseshistorisk kontekst 

Mens vi kender til den førkristne nordiske religions mytestof fra middelalderens skriftlige kilder, 

fortæller disse kun lidt om, hvor og hvordan religionen blev dyrket (Olsen 1966, 1995). Gennem de 

sidste 20 år har udgravninger og forskning givet et nyt, arkæologisk funderet kendskab til 

religionens udøvelse og organisering, og synet på det førkristne landskab har forandret sig (f.eks. 

Carlie 2004, L. Jørgensen 2009, Pauli Jensen 2009). Tilsammen viser skriftlige kilder, stednavne og 

arkæologi, at der var en stor diversitet i kultens rumlige forankring, både med egentlige 

kultbygninger og med hellige steder i landskabet (Andrén et. al. red. 2006, von Freeden et. al. red 
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1.2. Oversigt over de arkæologiske perioder i Fog F samt de sproghistoriske perioder.  
 

 
Sproghistoriske perioder efter Karker 1996 og arkæologiske perioder efter Fund og 
Fortidsminder. Figur efter Albris 2014:24, fig. 1. 
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2009). Der har især været fokus på at beskrive det sakrale landskabs variation og kompleksitet og 

diskutere udviklingen og forholdet mellem forskellige typer sakrale steder (f.eks. Andrén 2002). 

Var religionen knyttet til centrale eller perifere steder i landskabet, og skiftede den i yngre jernalder 

fokus fra offerpladser i naturen til konstruerede helligdomme, kontrolleret af eliten? (f.eks. Fabech 

1999, 2009, Henriksen 2010, Lund 2004, Vikstrand 2001: 410-17). Da debatten om det sakrale 

landskab omhandler et stort og varieret materiale, er denne diskussion til dels kommet til at foregå i 

sit eget spor. Herved kan religionens aktiviteter og steder i landskabet fremstå som noget, der er 

løsrevet fra det almindelige liv og bebyggelse. Det er imidlertid vigtigt at se sakrale elementer og 

lokaliteter som en integreret del af det totale sociale landskab. Efterhånden som antallet af 

udgravninger og metaldetektorpladser øges, får vi et mere detaljeret billede af befolkningstæthed og 

bebyggelsesudvikling gennem jernalder og vikingetid. Derfor har vi bedre muligheder for at 

anlægge et holistisk syn på religionen som en del af landskab og bebyggelse.  

Blandt skandinaviske arkæologer er der tradition for at analysere det sakrale i landskabet som 

udtryk for kosmologisk symbolik (Eliade 1959 og f.eks. Hedeager 2001). I projektet har jeg i stedet 

været inspireret af den franske sociolog og religionsforsker Emile Durkheim og hans 

forskningsgruppes syn på religion som det, der skaber sammenhængskraft i samfundet og på 

bosættelsesmønstre som direkte forbundet med og indvirkende på, hvordan det religiøse liv 

udfolder sig (Durkheim 1912, Mauss 1923, 1950). Jeg har overført denne holistiske tilgang og 

anvender bl.a. den komparative analyse af stednavne og arkæologi til at tegne et billede af, hvor 

religion og ideologi havde en rolle i det sociale landskab. Mens arkæologien kan belyse, i hvilken 

bebyggelseshistorisk situation stednavne opstod og forsvandt, kan navnene pege på ideologiske og 

religiøse motiver i opfattelsen af landskabet. Her er det nødvendigt at kende forholdet mellem 

bebyggelse og stednavne generelt. Et led i projektet er derfor at beskrive og sammenligne 

stednavnebilledet og et opdateret arkæologisk bebyggelsesmønster gennem perioden.  

 

 

2. De sydskandinaviske stednavne har deres eget præg 

I de senere årtier har forskningen indenfor stednavne og jernalderens samfund været særlig 

fokuseret på modeller, der er dannet ud fra det mellemsvenske område, hvor en relikt 

bebyggelsesorganisation synes at være afspejlet i stednavne. Lisbeth E. Christensens undersøgelse 

fra 2010 af områder omkring navneelementet sal i Danmark viste, at der ikke optræder faste 

strukturer efter svensk model i det danske stednavnemateriale (L.E. Christensen 2010, 2011). Det 
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kan skyldes navnedød ved omlægninger af bebyggelse, dyrkningsstruktur og ejerskabsforhold 

(Brink 1998: 301). Men hvordan kan vi forklare, at der trods alt er ganske mange ældre stednavne 

bevaret i det sydskandinaviske område? Her findes imidlertid nogle særpræg i navnematerialet, som 

ikke ses i de svenske navnemiljøer: Endelsen -lev, der dateres til perioden 300-800 e.Kr. og 

traditionelt har været tolket 'arvegods', er speciel for dette område. Mens lev-navnene har været 

debatteret i forbindelse med grave fra romersk jernalder, har de ikke været set i forhold til 

stormandsgårde og centralpladser fra samme periode.  

De sakrale stednavne har også regionale forskelle i Norden, og bl.a. navnet på guden Tyr 

forekommer næsten udelukkende i danske stednavne (Brink 2007a, Holmberg 1986). Også gudhēm-

navnene, sammensat af subst. gud i pluralis og subst. hēm, ’hjem’, har en tilknytning til det 

sydskandinaviske eller ”gamle danske område” og følger nærmest udbredelsen af navne på -lev 

(Brink 2011). Dette understreger nødvendigheden af at undersøge det sydskandinaviske 

stednavnebillede på dets egne præmisser. Projektets undersøgelser har derfor udforsket, hvilke 

navnetyper eller navnemønstre, der kan iagttages omkring danske stormandssæder. De ovenfor 

nævnte eksempler på særligt sydskandinaviske træk har alle en central rolle i disse undersøgelser.  

De omfattende ændringer, der forandrede landskabet ved overgangen til kristendommen, afspejles 

også i stednavnematerialet. Dannelsen af f.eks. torp-navne er særlig intensiv omkring den gamle 

centralplads i Uppåkra og omkring Boelsunde på Sydvestsjælland (Albris 2011: 73-74, Anglert 

2003:133, Lihammer 2003: 80-99). En vigtig del af projektets undersøgelser har derfor også været 

gennem torp- og rydningsnavne at udpege, hvor og hvornår disse omlægninger var mest intensive. 

 

3. Stormandssæder har udgjort fokuspunkter i det lokale landskab 

Formodningen om, at stormandssæder i første årtusind e.Kr. i stigende grad fungerede som 

administrative, militære og økonomiske centre, bruges som forklarende model for 

bebyggelsesbilleder indenfor både stednavneforskning og arkæologi (L. Jørgensen 2009, Näsman 

1991: 328). Det har desuden været en grundlæggende hypotese i Nationalmuseets Kultpladsprojekt. 

Generelt anses religionen som et samfundsaspekt, der i løbet af yngre jernalder knyttes tæt til 

stormandsmiljøer, et synspunkt der i høj grad også hviler på stednavne (f.eks. Fabech 1991, 2009).  

En del af ph.d.-projektets overordnede formål er derfor at undersøge forholdet mellem 

stormandsgårde og bebyggelserne i deres omkringværende opland. Her søges modellen afprøvet og 

uddybet gennem de komparative analyser af arkæologi og stednavne i områderne omkring de tre 

udvalgte stormandsgårde. Det har givet mening at lade tre arkæologisk velbelyste stormandssæder 
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fra jernalderen og vikingetiden danne udgangspunkt for en integreret, tværfaglig diskussion, hvor de 

forskellige kildematerialer sættes kritisk op imod hinanden. Disse analyser skal bibringe et billede 

af, hvordan bebyggelse og beboelse udviklede sig strukturelt og ideologisk over et langt tidsrum. 

Set i forhold til udviklingen internt på stormandssæderne kan det diskuteres, hvorvidt og hvordan 

der var en relation mellem disse og organiseringen af bebyggelsen i deres nære region. Disse 

betragtninger er også grundlag for en diskussion af, hvilken rolle stormandssædet havde i det 

sociale, herunder det religiøse landskab, deriblandt hvordan godset/stormandssædet strukturerede 

landskabet som religiøs institution.  

 

Forsøg på en ny tilgang 

Dette projekt skriver sig ind i og op imod en lang landskabshistorisk tradition for at arbejde med 

stednavne og samfund i jernalderen og vikingetiden. Særligt for dette projekt er, at 

undersøgelsernes områder og materiale er udvalgt og analyseret ud fra et arkæologisk grundlag. 

Desuden er den bebyggelseshistoriske vinkel, hvor stormandsmiljøers status vurderes som del af et 

samlet lokalt bebyggelsesbillede i langtidsperspektiv, vægtet højt. Endelig har undersøgelserne et 

fokus på sydskandinaviske navnetyper og forhold, der kan adskille sig fra de, som kendes fra den 

toneangivende svenske navnemiljøforskning.  

De centrale forskningstemaer, der har dannet baggrund for projektet, præsenteres i de indledende 

afsnit, hvorefter det teoretiske og metodiske grundlag behandles. Projektets tre delundersøgelser om 

landskaberne omkring de velbelyste danske stormandsmiljøer Tissø, Strøby Toftegård og Gudme 

følger dernæst som tre selvstændige analyseafsnit (jf. Albris in press a, b, c og d). I forbindelse med 

Kultpladsprojektet gennemføres og publiceres udførlige arkæologiske undersøgelser af disse tre 

pladser, der afspejler forskellige niveauer og udviklingstrin for stormandsgårde i perioden ca. år 0 – 

ca. 1050 e.Kr. Den omfattende viden, der ved forskningsprojektet genereres om hver af disse 

pladser, gør dem til velegnede udgangspunkter for en sammenligning med bebyggelsesudviklingen i 

deres opland. 

Det primære materiale til hvert analyseafsnit er tilvejebragt ved at indsamle, vurdere, klassificere og 

kortlægge relevante arkæologiske og toponymiske data i de til formålet definerede oplandsområder 

omkring disse pladser. I analyserne foretages dels en sammenligning af den dynamiske udvikling i 

arkæologien og i stednavnene ud fra de ældste navneklasser. Derudover er der foretaget 

undersøgelser af de ideologiske/religiøse og samfundsstrukturelle forhold, der afspejles i stednavne, 
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sammenlignet med det arkæologiske billede. Her har især været fokus på de ældre 

bebyggelsesnavne, men også marknavnestoffet er gennemgået og analyseret.  

Efter analyserne følger to tematiske diskussionsafsnit, der dels omhandler tolkningen af 

navneendelsen -lev, og dels opstiller en teori for dannelsen af sakrale stednavne i forhold til 

stormandssæder og kultcentre.  

I et afsluttende afsnit opsummeres undersøgelserne, og her diskuteres forholdet mellem de udvalgte 

undersøgelsesområder, materialets bredere problematikker og afhandlingens konklusioner om 

stednavnenes og stormandssædernes rolle i samfundsorganisation og religion. 

 

Arbejdsproces og afhandlingens udformning 

Denne afhandling er udformet og afleveret som en monografi. Arbejdsprocessen gennem forløbet 

har imidlertid været baseret på artikelskrivning, og de fleste af afhandlingens dele er derfor baseret 

på artikler eller dele af artikler, som er trykt eller indleveret forskellige steder:  

 

Publicerede artikler: 

2014 Tolkninger med tolkninger på. Udfordringer ved at arbejde på tværs af arkæologi og 
stednavneforskning. I Arkæologisk Forum nr. 31, december 2014. s. 26-31. 

 
2015 Navnedannelser på -lev og jernalderens samfundsstruktur. En diskussion om 

navnetypens forhold til yngre jernalders centralpladser. I Emilia Aldrin, Linnea 
Gustafsson, Maria Löfdahl og Lena Wenner (red.), Innovationer i namn och 
namnmönster. Handlingar från NORNA:s 43:e symposium i Halmstad den 6–8 
november 2013. (NORNA-rapporter 92.) Uppsala: NORNA-förlaget. s. 9-35. 

 
 
Afleverede artikler under redaktion (har gennemgået peer review): 

Stednavne, bebyggelseshistorie og landskabsopfattelse omkring den aristokratiske 
residens ved Tissø. Kapitel til Tissøpublikation, Kultpladsprojektet. 
 

 Bebyggelsesnavne og marknavne omkring Strøby Toftegård i vikingetiden. Kapitel til 
publikation om Strøby Toftegård, Kultpladsprojektet. 

 
 Ideologi og organisation i landskabet på Stevns i 1. årtusind - belyst ud fra en 

komparativ diskussion af stednavne og arkæologi. Kapitel til publikation om Strøby 
Toftegård, Kultpladsprojektet. 

 
Gudernes hjem på Fyn - om stednavne og arkæologi i landskabet omkring Gudme. 

Kapitel til publikation om Gudme, Kultpladsprojektet. 
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 What processes lie behind the sacral place-name? A discussion of the two pre-

Christian Danish place-names Gudme and Tissø and their material environment. 
Oversat af Gillian Fellows-Jensen. Publiceres i rapport fra Cognitive Toponymy 
Symposium 2. Christianisation and Standardisation, Place-Names and Perception. 
Glasgow University. Redigeret af Carole Hough og Peder Gammeltoft. 

 

Præliminære artikler med indledende overvejelser (skrevet før udførelsen af de egentlige 

undersøgelser og ikke direkte forlæg for afhandlingens tekster):  

 

2014 Turen går til gudernes hjem. Om en køretur med Bent Jørgensen og nogle overvejelser 
om organiseringen af Gudmes landskab. I: Birgit Eggert, Peder Gammeltoft og Rikke 
Steenholt Olesen (red.), På Sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 
12. marts 2014. (Navnestudier 42.) København: Museum Tusculanums Forlag. s. 17-
32. 

 
2015   Place names and settlement development around the Late Iron Age and Viking Period 

aristocratic residence. Thoughts from an on-going study of the hinterland of Lake 
Tissø, Zealand. I: M. Hem Eriksen, U. Pedersen, B. Rundberget, I. Axelsen, and H. 
Lund Berg (red.) VIKING WORLDS Things, spaces, and movement. Papers from the 
first ‘Viking Worlds’ Conference held in Oslo, 12.–13. March 2013. Oxbow. s. 56-72. 

 
Afhandlingens tre hovedundersøgelser er udført i forbindelse med artikler skrevet til 

publikationerne i projektet Førkristne Kultpladser (alle under udarbejdelse). Disse tre tekster 

fremstår i nogen grad i samme form som de artikler, der er indleveret til Kultpladsprojektets 

redaktioner, med enkelte væsentlige ændringer, der især har til formål at undgå overlap: 

Undersøgelsen af Strøby Toftegård og Stevns er efter redaktionens ønske udarbejdet som to 

separate artikler, men fremstår her i sammenskrevet form. I hver indleveret artikel figurerer desuden 

et indledende stykke med præsentation af nogle generelle betragtninger om bl.a. metode og 

forskningshistorie. De enkelte artikler havde her et stort overlap, og disse dele er derfor i 

afhandlingen samlet under de indledende afsnit, særligt under metodedelen. I afsnittet om metode 

optræder også et stykke, som er et uddrag af en artikel, der er trykt i tidsskriftet Arkæologisk 

Forum. 

Afhandlingens diskussionsdel koncentrerer sig om to hovedtemaer, henholdsvis lev-navne og 

dannelsen af sakrale navne. Disse to temadiskussioner er udarbejdet og afleveret som selvstændige 

artikler i henholdsvis NORNA-rapport nr. 92 (Albris 2015a) og i en rapport fra the Cognitive 

Toponomy Projects 2. symposium (Albris in press e). Sidstnævnte tekst figurerer her på dansk, men 

er til publikationen oversat til engelsk af Gillian Fellows-Jensen. Også for disse diskussionsafsnit 
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gælder, at en vis omskrivning har fundet sted med henblik på at undgå overlap og gentagelser, men 

disse fremstår overordnet i deres artikelform. Trods omskrivninger vil der nogle steder forekomme 

en vis redundans, når f.eks. tolkningen af bestemte navneled præsenteres, eller når der redegøres for 

centrale problemfelter, som det var nødvendigt at introducere i hver enkelt artikel. 

Når et afsnit eller et kapitel er baseret på en publiceret eller indleveret artikel, gøres opmærksom 

herpå før afsnittets start.  
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2. Forskningshistorisk baggrund og vigtige temaer 

 

I dette projekt undersøges et bredt udvalg af kildemateriale i større områder over et langt 

tidsperspektiv. Derved kommer analyserne til at berøre et kalejdoskop af forskellige tematikker, 

hvoraf de vigtigste for projektet introduceres i det følgende. Stednavnematerialet har et meget 

alsidigt potentiale som kilde til bebyggelseshistorie og samfundsorganisation, og der er en lang 

tradition for at anvende stednavne og arkæologi tværfagligt. Først og fremmest indskriver projektet 

sig i en forskningstradition, der beskæftiger sig med jernalderens samfundsforhold og ideologi som 

afspejlet i hhv. stednavne, administrative strukturer og udbredelsen af bestemte typer arkæologiske 

fund. Disse spørgsmål er imidlertid afhængige af problematikker om bosættelsesmønstres udvikling 

og datering af stednavne, der igen hænger sammen med den demografiske, økonomiske, 

teknologiske, agrare og politiske udvikling (Gräslund 2010:48).  

 

Navnemiljøteori  

Udgangspunktet for problemstillingen i dette projekt er den såkaldte navnemiljøteori og de 

diskussioner, den har affødt vedrørende jernalderens samfundsforhold og centralpladser, særlig i 

Sydskandinavien. Det er et velkendt forhold, at stednavne rummer mange typer informationer om 

fortidens sociale og religiøse forhold, f.eks. i form af personbetegnelser og ordstof relateret til kult 

og religion (bl.a. Dalberg og Kousgård Sørensen 1979, Hald 1965, Kousgård Sørensen 1992). I de 

senere år har der i dansk stednavneforskning været fokus på at eftersøge navngivningsmønstre ud 

fra modeller, der er udviklet i det svenske område (se f.eks. Christensen og Jørgensen (red.) 2011): 

Dannelsen af navnemiljøteorien begyndte i 1970’erne med den svenske navneforsker Lars Hellberg, 

der identificerede en gentagen struktur i stednavne i Mälarområdet, såkaldte "navnemiljøer" 

(Hellberg 1975, 1984). Hellberg udviklede nogle ideer om, at de gentagne strukturer, der kan 

erkendes i det mellemsvenske stednavnemateriale, er rester af en relikt bebyggelsesorganisation, der 

afspejler administrative centre fra jernalder og vikingetid (ibid., se også L.E. Christensen 2010: 9, 

Vikstrand 2011: 318). Hellberg fandt ud af, at stednavne, der indikerer forskellige 

samfundsfunktioner, synes at gruppere sig omkring bestemte ældre bebyggelsesnavne, der 

indeholder elementet tuna eller husa. Stednavnene på tuna eller husa formodes derfor at udgøre 

kernen i hvert af disse navnemiljøer (Brink 2007b: 62, Vikstrand 2010: 24). Disse mente Hellberg 

betegnede forvaltningsgårde, og derfor formodes de at være administrative centre fra romersk eller 

germansk jernalder (Hellberg 1984: 92, Vikstrand 2007: 55 f.). Nær ved disse forvaltningsgårde ses 
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ofte en Husaby, som tolkes som en vikingetidig arvtager til det ældre center (Brink 1999, 2007b: 

62, se også Christensen et. al. (red.) 2016 for en ny fremlæggelse af Huseby-navne i Norden). Rundt 

om kernebebyggelserne findes gerne et eller flere sakrale stednavne, der er en vigtig komponent i 

disse navnemiljøer (fig. 2.1.). De indeholder f.eks. førkristne gudenavne og helligdomsbetegnelser, 

såsom Frösvi ’Frejs helligdom’. Desuden finder man krigerbetegnelser og værdighedstitler, såsom 

thegn, rink, karl og svend (i flertal) og referencer til andre funktioner som eksempelvis håndværk, 

afspejlet i ordet smed. De såkaldte navnemiljøer, mente Hellberg, var produkter af en 

bebyggelsesorganisation og en samfundsstruktur, der var specielt knyttet til Sveastatens udvikling 

og det mellemsvenske område (f.eks. Hellberg 1984: 91). 

Navnemiljøerne er navneforskningens pendant til den arkæologiske centralpladsmodel (denne 

uddybes nedenfor). De to teorier har i nogen grad påvirket hinanden, da de begge er kontekstuelle 

teorier, der inkorporerer forskelligt kildemateriale (hvilket også medfører fare for cirkelslutninger 

jf. L.E. Christensen 2010:34). Den svenske navneforsker Stefan Brink har her været toneangivende 

for den tværfaglige tilgang mellem arkæologi og stednavneforskning (Vikstrand 2012: 205). Skønt 

han først og fremmest anvender stednavnematerialet, inddrager Brink også historiske kilder og 

arkæologiske fund i sine undersøgelser (Brink 1996: 238-41, 1998: 301, 1999: 424). Han har f.eks. i 

forskellige omgange beskæftiget sig med navnemiljøer omkring Kaupang og Skiringssalr i Norge 

(Brink 1996, 2007b). Mens Hellberg mente, at navnemiljøerne var tæt forbundet med den tidlige 

Sveastat, bemærker Brink, at arkæologien viser, at de samfundsforhold og bebyggelsesmønstre, der 

ses afspejlet i Mälarområdets stednavne, også må have eksisteret i f.eks. det danske område, og han 

mener, at organisationsformen var mere universel (Brink 1998). Navnemiljøernes forskellige 

elementer, mener Brink, afspejler forhold og funktioner, som svarer til dem, man ser i arkæologiske 

centralområder, såsom eliteresidenser, religion, handel, håndværk og militær (Brink 1996:238, L.E. 

Christensen 2010:15). Ifølge Brink er navnemiljøerne altså ikke blot et fænomen, som er knyttet til 

Sveerne, men udtryk for en generel skandinavisk model for organisationen af centrale områder, 

hvor mange centrale funktioner findes koncentreret i landskabet inden for en selvstændig politisk 

enhed, noget der kan være forstadier til bydannelser (Brink 1999:434 f).  

I Sydskandinavien er det imidlertid vanskeligt at identificere lignende faste navngivningsmønstre, 

selvom man overordnet set kan finde mange af de samme navnetyper, som optræder i 

Mellemsverige. Hvis bebyggelsesorganiseringen fulgte den samme model over hele Skandinavien, 

ville man ellers forvente at finde flere strukturelle ligheder. Dette især fordi vi i Sydskandinavien 

finder mange af de centralområder, der er grundlag for Brinks model. Brink har forklaret det sådan, 
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2.1. Eksempler på navnemiljøer 

Venstre: Stefan Brinks model af et hierarkisk opbygget centralpladskompleks, hvor også det 
tænkte forhold mellem pladserne er illustreret (Brink 1999:434). 
Højre: Ideelt navnemiljø på Selaön i Södermanland (gengivet bl.a. i Brink 1999:428 og Brink 
2011). 

2.2. Tæthed af centralitetsindikerende navne i Mälarområdet. 

Et udvalg af 
centralitetsindikerende 
stednavne i Mellemsverige 
viser, at denne slags navne 
ligger overordentligt tæt i 
dette område (efter 
Vikstrand 2011:24).  
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at det sydskandinaviske område har været udsat for flere omstruktureringer, og at en større mængde 

af stednavnene her må være forsvundet (Brink 1998: 301). Han mener også, at rester af de 

formodede navnemiljøer må kunne identificeres i marknavnestoffet. Dette spørgsmål er blevet 

undersøgt af den danske arkæolog og stednavneforsker Lisbeth E. Christensen i et ph.d.-projekt, der 

blev afsluttet i 2010. Hun gennemså her områder omkring stednavneelementet sal, med den mulige 

betydning ’stormandsgård’ i Danmark, herunder marknavnestoffet, for at efterprøve, om der kunne 

identificeres forsvundne navnemiljøer (L.E. Christensen 2010). Christensen udarbejdede til formålet 

en omfattende liste med søgeord på basis af det ordforråd, der indgår i de mellemsvenske 

navnemiljøer. Hendes undersøgelser bekræftede, at faste strukturer efter den svenske model ikke 

optræder i det danske stednavnemateriale, selvom der kan udpeges områder med interessante 

perspektiver, f.eks. på det nordlige Fyn (f.eks. ibid.160-72). Jeg har også selv arbejdet med 

problematikken i en undersøgelse, hvor det arkæologiske centralområde omkring Boeslunde på 

Sydvestsjælland blev eftersøgt for navnestof fra Christensens liste (Albris 2014a). Her kunne 

udpeges flere marknavne med potentiel relation til samfundsstruktur, men med en kildekritisk 

tilgang kunne de fleste tilskrives middelalderlige forhold eller afskrives som usikre i tolkning eller 

datering (ibid. 139-140). Denne undersøgelse underbyggede altså Christensens konklusioner og 

tydeliggjorde det problem, at marknavnestoffet ofte er for ungt til at være direkte kilde til 

forhistoriske forhold. I bedste fald kan marknavnene henføres til middelalderen og indirekte henvise 

til strukturelle forhold, der har ældre rødder.  

Tolknings- og indsamlingsstrategier 

Den danske navneforsker Bent Jørgensen har rettet kritik mod det, han kalder den brink-hellbergske 

metode. Han understreger, at metodens troværdighed afhænger af, hvilke søgeord man udvælger, 

samt af den efterfølgende bedømmelse af disse søgeord og stratifikation af deres udsagnskraft (B. 

Jørgensen 2005). Selvom man i første omgang indsamler alt navnemateriale, der har den mindste 

indikation på fortidig samfundsstruktur, må man dernæst behandle alle disse led lige grundigt og 

kritisk (ibid: 187-88). Jørgensen indvender også, at mange af de ord, der af Hellberg (1975) og 

Brink (1999) opfattes som centralitetsindikerende søgeord, ”er uden nogen form for betydning, der 

indicerer centralitet, være sig militær, religiøs, judiciel eller tilsvarende”. Han nævner f.eks. 

substantiverne ager, hus, lund, høj og karl som eksempler på ord, der henviser til alment 

forekommende fænomener, men tolkes som centralpladsindikerende (B. Jørgensen 2005:189, B. 

Jørgensen 2011:179). Meget af dette ordstof er endda meget almindeligt i marknavne. I sin 
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gennemgang af ordstoffet, der figurerer i den svenske navnemiljøforskning, har Lisbeth E. 

Christensen påpeget, at forskellige tolkningsstrategier på navnematerialet i hhv. det svenske og det 

danske område kan være en del af årsagen til de forskelle, man kan konstatere mellem disse 

områder. Udpegningen af de mellemsvenske navnemiljøer er ofte baseret på en kontekstbaseret 

navnetolkning, dvs. at formodningen om betydningsmæssig relevans mellem flere navne bruges 

som tolkningskriterium for det enkelte navn (L.E. Christensen 2010:12, 44-45, 248–49). 

Christensen vælger i stedet at fokusere på en sproglig tolkning for at undgå at skabe konstruerede 

strukturer. Både Christensens og den brink-hellbergske metode er baseret på en udvælgelse af 

navnestof med baggrund i et vokabular med formodet centralpladsrelevans. Dette er langt hen ad 

vejen en frugtbar fremgangsmåde, som jeg også selv bruger her, men der er det problem, at vi i 

mange tilfælde ikke kender den oprindelige terminologi for de forhold, vi leder efter. Der kan altså 

forekomme navneelementer, som har en relevans for undersøgelsen, men som ikke ville blive 

behandlet, hvis de ikke optræder i søgeordsregistret. Når en stor mængde søgeord findes i 

marknavnemateriale, der oftest er overleveret efter middelalderen, bliver tolkningerne og deres 

relevans for forhistorisk tid tvivlsom. Imidlertid er der en stor gruppe navnestof, der mere sikkert 

kan knyttes til forhistoriske forhold, nemlig de ældste bebyggelsesnavne. Mange af disse indeholder 

et forholdsvis kedeligt ordstof ud fra en navnemiljøteoretisk betragtning, idet de ofte betegner 

naturforhold og topografi. Men de vidner om lokale bebyggelses- og navngivningsforhold, der kan 

være særdeles relevante for problematikken om forholdet mellem en central storgård og dens 

opland. Den indsamlingsstrategi, der anvendes i dette projekt, er derfor både at udskille 

centralpladsindikerende søgeord, men også at inddrage det øvrige navnestof, der kan dateres til 

undersøgelsens periode ca. år 0 – 1050 e.Kr.  

 

Mellemsvenske versus sydskandinaviske navngivningsmønstre 

Skønt der således kan påpeges problemer med de mellemsvenske navnemiljøer, er det en empirisk 

realitet, at der i Mälarområdet er en høj frekvens af navne, der kan relateres til jernalderens og 

vikingetidens samfundsstruktur. Der findes altså to overordnede forklaringsmodeller for, hvorfor 

navnemiljøer i Sydskandinavien ikke optræder så markant som i Mellemsverige: Dels at det skyldes 

omstruktureringer og navnedød, dels at det skyldes forskellige tolkningsstrategier i de to områder.  

Jeg mener, at begge forklaringer er rigtige, men samtidig at der også er et tredje forhold, der bør 

overvejes: Der er nogle grundlæggende forskelle på stednavnematerialet generelt i hhv. 

Mellemsverige og Sydskandinavien. Jeg mener altså, at en del af forklaringen på, hvorfor de 
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sydskandinaviske stednavne er anderledes, kan findes i, hvordan de er anderledes. Mange af de 

navneelementer, der er centrale i de mellemsvenske navnemiljøer, såsom sakrale navne eller 

krigerbetegnelser, optræder i det danske område nærmest sporadisk eller spredt over hele den 

sydskandinaviske region (Albris 2014a: 140-41 og se f.eks. Dobat 2011, Kousgård Sørensen 1992). 

Da både navngivning og stednavnes overlevelse påvirkes af mange forhold, forekommer det 

egentlig ganske logisk, at de centralitetsrelaterede stednavne er spredt tilsyneladende tilfældigt over 

den sydskandinaviske region. Per Vikstrand, der især har arbejdet med de sakrale aspekter af de 

svenske navnemiljøer, har omvendt påpeget, at der er en så intensiv forekomst af 

centralitetsrelaterede navne i Mälarområdet, at der ikke nødvendigvis er tale om 

centralpladskomplekser som isolerede øer eller koncentrationer af magt (Vikstrand 2011: 322-26, 

340, og jf. Callmer 1997:15). Vi ser snarere et tæt netværk af lokaliteter, hvor f.eks. de sakrale 

navne ofte benævner perifere lokaliteter og altså ikke udelukkende er knyttet til centralitet (fig.2.2.).  

Det formodes, at stednavnene i de svenske navnemiljøer, der omfatter både jernalder- og 

vikingetidstyper, er akkumuleret over tid og er strukturelt relaterede (se f.eks. Brink 2011, L.E. 

Christensen 2011: 32). I navneforskningen er der generel enighed om, at stednavnebilledet er noget, 

der vokser gradvist frem, som del af den sproglige kommunikation (Strid 2011: 286). Derfor kan 

der stilles spørgsmål ved, om navngivning efter ensartede strukturer over lange tidsrum skyldes 

overordnet styring og planlægning, eller er resultat af nogle selvforstærkende tendenser i 

navngivning i det mellemsvenske område, der har accelereret dannelsen af denne type stednavne? 

Det er også muligt, at der var nogle praksisser, der overlevede længere i Mellemsverige, og dermed 

sikrede at f.eks. sakrale stednavne beholdt deres relevans frem i middelalderen. 

 

Et særligt, sydskandinavisk stednavnebillede 

Som sagt har Brink delvist ret i, at det mere spredte billede og manglen på navnemiljøer i 

Sydskandinavien skyldes navnedød på grund af omstruktureringer. Omlægninger af bebyggelse, 

dyrkningsstrukturer og ejerskabsforhold i slutningen af og efter den forhistoriske periode har 

tilsyneladende været mere omfattende i det gamle danske område end i resten af Norden. De mange 

forandringer i landskabet ved overgangen til kristendommen afspejles faktisk især i 

stednavnematerialet. Som nævnt er en særlig intensiv dannelse af torp-navne, som sker i sen 

vikingetid og middelalder, iagttaget omkring centralområder som Uppåkra og Järrestad i Skåne og 

Boeslunde på Sydvestsjælland (Albris 2011:73-74, 2014a: 111-115, Anglert 2003:133, Lihammer 

2003: 80-99). Imidlertid er der, trods omstruktureringer, ganske mange af de ældre 
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2.3. Udbredelsen af stednavne på Tuna/-tuna 

 

Udbredelsen af navne med flertalsformen Tuna/-tuna. Navnene er koncentreret i 
Mellemsverige, men der optræder enkelte eksempler i Sydskandinavien (efter Jørgensen 
2007:115).  

 

2.4. Tunegård  

 
De 20 gårdsanlæg fra den ”åbne landsby” ved Tunegård på Østsjælland  
(figur af David Brink i bygherrerapport under SB 020511-18 ). 
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bebyggelsesnavnetyper bevaret i Danmark og Skåne, hvilket vidner om en grad af stabilitet. Her er 

det vigtigt at bemærke, at det sydskandinaviske stednavnekorpus også har sit helt eget særpræg, og 

at flere forhold peger på, at navnebilledet her i jernalderen var grundlæggende anderledes end det 

mellemsvenske. Et eksempel er navneleddet Tuna/-tuna, som er centralt i den svenske 

navnemiljøteori (Vikstrand 2010: 24). Entalsformen af ordet tun, der oprindelig har betydet 

’indhegning, gærde’ findes som navneelement i en del jyske stednavne, såsom Vitten (1343 Wittin), 

der kan være sammensat af subst. vi, ’helligdom’ og -tun (DS12: 31, Jørgensen 2007: 116). Det er 

dog flertalsformen tuna, der tillægges en særlig betydning som navneelement, om end denne er 

omdiskuteret (opsummering og videre referencer hos L.E. Christensen 2010: 105-107). Denne 

flertalsform ses kun enkelte steder i Sydskandinavien, f.eks. Tuna på øen Hven i Øresund og 

herredsbyen Tune (1085 (12. årh.) Tunaherati) på det østlige Sjælland (fig.2.3.). Sidstnævnte ligger 

nær de interessante landsbynavne Salløv (på Snoldelev-runestenen ca. 700-800 salHauku(m)), 

’salhøje’ og Vindinge (1085 (1100-tallet) Winningavve), ’Vindingernes vi/helligdom’. Dette 

område indgik i Christensens undersøgelser, hvor det blev konstateret, at afstanden mellem disse 

navne er stor i forhold til det svenske materiale, og navnestoffet i de mellemliggende områder er for 

sparsomt til, at der kan etableres en sammenhæng mellem navnene, om end den er mulig (L.E. 

Christensen 2010:135-142). Efter Christensens projekt blev afsluttet, har Køge Museum i perioden 

2010-2012 gennemført udgravninger ved Tunegård nordøst for Tune by. Her er fundet dele af det, 

udgraverne kalder en åben landsby (dvs. spredte gårde uden fælles hegn) med 20 gårdanlæg fra 

romersk og germansk jernalder (fig.2.4.). Der var bl.a. spor af håndværk og en gruppe samtidige 

grave fra sidste del af romersk jernalder, herunder en rig kvindegrav (SB 020511-18). Bebyggelsen 

i Tune kan således understøtte den svenske arkæolog Bo Gräslunds forslag, at navnene i flertal, 

deriblandt tuna-navne, er i flertal, fordi de betegner flertallige bosættelser, dvs. samlinger af gårde, 

altså landsbyer (Gräslund 2004).  

Det ringe antal tuna/tune-navne i Sydskandinavien kan betragtes som tegn på nogle væsentlige 

forskelle mellem de to områder, selvom det ikke kan udelukkes, at de sydskandinaviske tune-navne 

skal relateres til de mellemsvenske (L.E. Christensen 2010:107). En stednavnetype, der til gengæld 

har sit kerneområde i Sydskandinavien, er endelsen -lev/-löv, der dateres til ca. 300 – 800 e.Kr. 

(f.eks. Søndergaard 1972). Der er bred enighed om, at denne navnetype har at gøre med rettigheder 

til jord, og at den har en høj relevans for forståelsen af samfundsordenen i jernalderen (Gräslund 

2010: 59, B. Jørgensen 2008:177). Også de sakrale stednavne viser, at der er forskelle i de 

skandinaviske navnebilleder (Brink 2007a). F.eks. forekommer navnet på guden Tyr næsten 
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udelukkende i danske stednavne (Holmberg 1986, Kousgård Sørensen 1992). Dette understreger 

nødvendigheden af at undersøge det sydskandinaviske områdes stednavnebilleder på deres egne 

præmisser. 

Projektets hovedformål er derfor at belyse, hvordan stednavnebillederne ser ud omkring danske 

stormandssæder, eller om allerede tidlige omstruktureringer har fået sådanne til at forsvinde. Hvor 

Christensens projekt fra 2010 tog udgangspunkt i navneelementet sal, der indikerer tilstedeværelsen 

af stormandssæder, er strategien i denne undersøgelse at tage udgangspunkt i arkæologisk 

velbelyste pladser af denne art. Det giver den fordel, at områdernes generelle stednavne- og 

bebyggelsesbillede kan holdes op imod den kronologiske udvikling, der er iagttaget på de 

udgravede storgårde.  

I de ovennævnte navnemiljøundersøgelser er der især fokus på udvalgte navne, der indeholder 

ordstof, som afspejler bestemte samfundsforhold. Skønt navne med et sådant indhold også spiller en 

central rolle i denne afhandling, er det min holdning, at navnemiljøernes lokaliteter må ses som del 

af det totale bebyggelsesbillede. Derfor er et af afhandlingens vigtige mål at bidrage til et mere 

opdateret billede af forholdet mellem stednavne og de arkæologiske bebyggelsesmønstre gennem 

perioden. En vigtig del af projektet vil være gennem torp- og rydningsnavne at udpege, hvor og 

hvornår omlægninger var mest intensive. Min hypotese er, at det sydskandinaviske materiale ikke 

kun er anderledes på grund af senere forandringer, men fordi der gennem jernalderen sker en anden 

udvikling, samt at der eventuelt har været forskelle i terminologi. Her mener jeg, man må være 

særlig opmærksom på stednavnetypen -lev, som er særlig for dette område, og derfor tages 

tolkningen, dateringen og udbredelsen af disse navne op i et særligt diskussionsafsnit. 

 

Centralitet og de skandinaviske storgårde 

Med introduktionen af metaldetektoren i dansk arkæologi, der især skete netop i Gudmeområdet og 

ved Tissø i 1980’erne og 1990’erne, begyndte man at identificere en helt ny gruppe lokaliteter 

(f.eks. Henriksen 2000, Poulsen 1984). Med metalfundene har vi fået et billede af, hvordan der 

gennem de første syv århundreder af første årtusind særlig i de østdanske og svenske områder 

opbygges et hierarki af pladser, hvor vi både ser almindelige gårde og mere prominente bebyggelser 

med mange funktioner, spor af metalhåndværk og en udpræget elitær karakter (Holst 2014, L. 

Jørgensen 2001:73-75, Skre 2007). Blandt sidstnævnte findes en lille gruppe store gårdanlæg med 

kraftigt byggede haller, der kan tolkes som havende en elitær, aristokratisk eller endda kongelig 

karakter. Lars Jørgensen har opdelt disse i to generationer (L. Jørgensen 2009): Den første gruppe 
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2.5. Eksempler på halmiljøer med indhegning om et lille hus  

 

Bebyggelsen ved Toftum Næs i det nordlige Midtjylland, nær Viborg. Denne storgård 
udmærker sig særligt ved en unik, tårnagtig bygning (ca. midt i billedet). (Efter Jessen & 
Terkildsen 2016:2). 

 

Bebyggelsen ved Järrestad i Skåne, fase 3. Her ses tydeligt en indhegning og et mindre hus i 
relation til hallen (efter Söderberg 2005:290). 
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starter allerede i romersk jernalder og tæller blot nogle få eksempler såsom Gudme, Sorte Muld på 

Bornholm, Helgö i Mälaren og Uppåkra i Skåne (ibid. 335-337). Fra omkring år 550 anlægges en 2. 

generation af storgårde på steder som Tissø, Järrestad, Lejre og Strøby Toftegård (ibid. 338-347). 

Frem mod vikingetiden kommer der flere metalrige pladser, og der udvikles et til stadighed mere 

differentieret og specialiseret bebyggelsesmønster (Poulsen og Sindbæk 2011:11). Nu findes der 

også eksempler på regulære handelsbyer i f.eks. Hedeby og Ribe.  

Flere forskere har påpeget, at der er nære strukturelle ligheder mellem halbebyggelserne, særligt 

den gruppe, der dateres fra 6. årh. og frem, hvoraf der fortsat dukker nye op (se f.eks. Jessen og 

Terkildsen 2016, Kalmring et. al. 2017). Dette gælder således den interne opbygning, hvor pladsen 

er arrangeret omkring en festhal og ofte en mindre bygning, der evt. er indhegnet (fig. 2.5., T. 

Christensen 2015, L. L. Jørgensen 2002, 2009, 2011). Desuden er der ligheder i pladsernes 

tilknyttede funktioner og deres rumlige organisering, f.eks. med tilhørende markedspladser, 

kultfunktioner, gravpladser og halbygninger (Skre 2007: 445). Det forekommer klart, at der har 

været en fælles standard for, hvad man kunne og burde finde på et sådant sted: en samling af 

monumentale strukturer, sociale aktiviteter og symbolske elementer (Jessen 2012, L. Jørgensen 

2002).  

Pladsernes størrelse og format i forhold til de almindelige gårde og landsbyer viser, at der var tale 

om elitære bebyggelser, der samtidig fungerede som sociale knudepunkter med funktioner indenfor 

militær, religion, handel og håndværk. Forekomst af f.eks. grubehuse og de store mængder 

dyreknogler, brændte sten og metalfund synes desuden at være tegn på, at storgårdene lejlighedsvis 

var vært for store forsamlinger, formentlig religiøse fester og markeder (Nørgård Jørgensen et. al. 

2011). Det er sådanne koncentrationer af funktioner og rigdom, der har gjort, at pladser af denne art 

ofte betegnes som centralpladser eller centralpladskomplekser (Skre 2011: 199). 

Storgårdsbebyggelserne kan altså betegnes som centrale på et højt niveau, idet centraliteten vedrørte 

en række funktioner i jernalderens samfund, og det er netop disse lokaliteter, der danner 

udgangspunkt for denne afhandling. Der er dog forskelle i centralitetsniveau pladserne imellem, 

ligesom det må forventes, at centralitet kan gælde i forskellige sammenhænge, og at der 

forekommer visse ændringer over tid (jf. Sindbæk 2009: 99). For hver enkelt plads bruges 

centralitetsbegrebet derfor til at beskrive lokalitetens mulige geografiske spændvidde og bredde af 

funktioner. Den forskningstradition, der beskæftiger sig med centralitetsbegrebet, betegnes også 

som centralpladsforskningen. De enkelte pladser betegnes dog som udgangspunkt som 
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stormandssæder eller storgårde fremfor centralpladser, da betegnelsen centralplads kan betegne et 

bredere udvalg af lokalitetstyper (jf. nedenfor). 

 

 

Centralpladsmodellen 

Betegnelsen centralplads har spillet en afgørende rolle for forskningen i jernalderens bebyggelse de 

seneste 30 år. Begrebet, der er lånt fra den tyske geograf Walther Christaller, betegner i arkæologien 

en lokalitet, der samler funktioner som f.eks. handel, militær, kult og administration og dermed 

virker som centralt knudepunkt for større eller mindre regioner (Christaller 1966, L.E. Christensen 

2010: 22, Fabech 1999: 456, Helgesson 2002: 18, Näsman 1991: 328, L. Jørgensen 2009). 

Christallers forskning havde et moderne økonomisk fokus og omhandlede byers rolle som 

knudepunkter i 1930’ernes tyske landskab, men hans begreb anvendes i arkæologien delvis 

uafhængigt heraf (Sindbæk 2009: 98). Betegnelsen centralplads bruges dog i stigende grad om en 

række forskellige typer pladser, blot de har fund af ædelmetaller eller andre indikationer på 

magtudøvelse, handel, håndværk eller religion (L.E. Christensen 2010:23, Holst 2014:179). Den 

voldsomt stigende mængde detektorfund betyder, at man er begyndt at skelne mellem centralpladser 

og metalrige pladser (Holst 2014:191). Det ser nu også ud til, at nogle genstandsgrupper, som før 

blev forbundet med centralitet, har været mere almindeligt forekommende, hvilket tydeliggør, at 

metalfund alene ikke er lig med særstatus (L.E. Christensen 2016a:18). Det er dog kun meget få 

pladser, der kan fremvise tegn på den højeste centralitet.  

Da brugen af termen centralplads således er blevet vag og upræcis, har den norske arkæolog 

Dagfinn Skre argumenteret for at genoplive Christallers originale centralpladskoncept og udvikle 

det som analytisk værktøj for før-moderne centre og deres udvikling (Skre 2011: 198-99). For en 

forhistorisk kontekst mener han især, at Christallers fokus på relationer mellem steder og 

funktioners stedbundethed er relevant (fig. 2.6.). Det er et vigtigt aspekt ved Christallers begreb, at 

centralitet genereres ved forskelle mellem pladser. Han opdeler centralitet i flere niveauer, således 

at mindre pladser med få funktioner har lav centralitet og kun rækkevidde inden for et mindre 

område, mens andre samler mange funktioner og har et så højt centralitetsniveau, at de fungerer 

som knudepunkter på tværs af regioner (Skre 2011: 201). Storgårdene kan således betragtes som 

knudepunkter i netværk af steder i lokale regioner, hvor hver bebyggelse eller lokalitet i et område 

er en social enhed med sine egne egenskaber, funktioner og sit eget niveau af centralitet. Et 

væsentligt problem er dog, at det kan være vanskeligt at dokumentere forholdet mellem disse 
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2.6. Christallers centralpladsmodel  

 

 

2.7. Hansens model for agrar drift på Fyn  

 
Hansens illustration af udviklingen i organiseringen af drift fra ældre jernalder til vikingetid. 
De stiplede ringe angiver hypotetiske driftsarealer, mens de indre streger viser mulige 
afgrænsninger af vange og indmark/udmark. De tykkere blå linjer markerer ejerlavsgrænser, 
der ud fra modellen defineres omkring år 600 (efter Hansen 2015:249-254). 
 
 

Eksempel på Christallers 
centralpladsmodel, der hypotetisk 
illustrerer hierarkiet og netværket 
mellem pladser på forskellige 
niveauer, samt afgrænsningen af 
deres respektive ressourceområder. 
Modellen har et nært slægtskab med 
Brinks centralpladskompleks vist 
ovenfor (efter Christaller 1968:71). 
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sociale enheder og etablere dets karakter. Det minimale krav for at kunne antage en relation mellem 

to lokaliteter er en vis samtidighed. Dette kan i sig selv være vanskeligt at etablere, men en sikker 

direkte relation mellem to lokaliteter er næsten umulig at påvise. Det er derfor en antagelse i dette 

projekt, at der eksisterer en vis relation mellem samtidige lokaliteter indenfor en vis geografisk 

rækkevidde. Hvorvidt en sådan relation blot består i gensidigt kendskab og fredelig sameksistens, i 

samarbejde og ligelig udveksling, i konflikt eller i et hierarkisk eller strukturelt forhold lokaliteterne 

imellem, vil oftest være uvist, men kan måske belyses i visse tilfælde. Vi må som minimum 

formode, at der i hvert lokalområde har været en vis grad af social interaktion og udveksling 

mellem enheder, formentlig har der endda været fælles systemer og sociale strukturer, som har 

reguleret den rumlige organisering (f.eks. Holst 2010).  

I den anvendelse, Skre foreslår, er Christallers model en næsten universel beskrivelse af netværk 

mellem lokaliteter i et område. Efter færdiggørelsen af sin afhandling har Lisbeth E. Christensen 

arbejdet videre med centralpladsmodellen, og hun bemærker, at den ikke er nok til at forklare 

grupperinger af centralpladsrelevante stednavne i Danmark, når de ikke forekommer i faste 

strukturer og derfor kan formodes at være del af en samlet organisatorisk struktur (L.E. Christensen 

2016a:20-22). Christensen påpeger, at et problem med modellen er, at den giver et statisk billede af 

landskabsorganisationen. Derfor foreslår hun at supplere modellen med vækstteori, der kan fungere 

som analytisk værktøj til at forklare de processer og den dynamik, der skaber økonomiske 

tyngdepunkter. Her fungerer bestemte lokaliteter som vækstpoler, der akkumulerer ressourcer og 

mennesker, hvorfra denne udvikling og ansamling smitter af på eller spredes til omkringliggende 

steder (ibid. 23). Introduktionen af vækstteori er et vigtigt bidrag, der især har perspektiver i forhold 

til forklaring af koncentrationer af de metalrige pladser, der fortsat dukker op i landskabet. 

Væksttanken er dog også relevant i andre sammenhænge og vil blive inddraget i dette projekt, der 

imidlertid (ud fra lignende overvejelser) har anlagt et mere bredt fokus på dynamik i landskabet.  

 

Hvordan kan vi studere og konceptualisere storgårdenes forhold til deres lokale landskab? 

Undersøgelser, der beskæftiger sig med storgårdsmiljøerne, fokuserer ofte på relationer mellem 

elitære pladser eller internationale netværk, mens der mangler fokus på udviklinger og relationer i 

pladsernes lokale landskaber (Helgesson 2008:239-40, Lihammer 2007:14). Vi har endnu meget lidt 

konkret viden om den udveksling, der må have foregået mellem storgårdene og f.eks. lokale 

landsbyer, samt om hvordan en sådan udveksling kan have været organiseret, og hvor store afstande 

den kunne dække (Holst 2014:188). De opfattelser, vi har, er baseret på forskellige konklusioner, 
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der drages ud fra storgårdenes interne arkæologi og f.eks. ud fra (senere) historiske kilder. En vigtig 

betragtning er den konstatering, at der ikke ser ud til at have foregået væsentlig agrar produktion på 

flere storgårde – såsom Tissø og Gudme (L. Jørgensen 2009, 2011). Det er en af årsagerne til den i 

centralpladsforskningen udbredte hypotese, at storgårdene i ca. 200-800 e.Kr. må have haft en form 

for råderet - indflydelse på, kontrol over, eller endda ejendomsret til større omkringliggende 

områder (Holst 2010: 157). Storgårdsanlæggene varierer i størrelse, men flere af dem er så store, at 

de må have haft et vist antal indbyggere og dermed et behov for at skaffe omfattende ressourcer 

udefra (Brink 2007b, Carlie 2008:58, Helgesson 2008:53). Historisk set er jordbesiddelse generelt 

en faktor, der genererer centralitet, og det er et faktum, at visse familier ved middelalderens 

begyndelse ejede så meget gods, at det må have været akkumuleret over et langt tidsrum (Poulsen 

og Sindbæk 2011:26, Skre 2011:197, Ulsig 2011:221). Derfor opfattes det som sandsynligt, at 

storgårdenes opståen og udvikling har været forbundet med og har haft indflydelse på rettigheder til 

jord (se også Callmer 2001:111). Det er imidlertid omdiskuteret, hvor store områder man kan tale 

om, og hvorvidt man overhovedet kan afgrænse sådanne (L.E. Christensen 2010:242, Hårdh 2008: 

220-21).  

Johan Callmer har gjort opmærksom på, at godser på kontinentet og i England ofte bestod af en 

central storgård med et antal sattelitbebyggelser, der leverede produkter og arbejdskraft – den 

såkaldte solsystem-model. En lignende organisation, mener Callmer, må have været i funktion 

omkring de skandinaviske storgårde, og dens aftryk kan aflæses i en kombination af arkæologi, 

historiske data og stednavne (Callmer 2001). Denne model tages op i forhold til undersøgelserne i 

afhandlingens afsluttende diskussion. 

 

Modeller til afgrænsning og definition af storgårdenes opland 

Definitionen af, hvor store områder der kan regnes som lokalt opland til en plads som f.eks. 

Tissøkomplekset, afhænger af, hvad man definerer som opland. Indenfor arkæologi og 

kulturgeografi anvendes forskellige modeller til at udpege territorier for bebyggelser, der f.eks. kan 

tage udgangspunkt i geografiske og miljømæssige faktorer eller socio-politiske forhold (se oversigt 

hos Hamerow 2002: 101-103). Den såkaldte site-catchment-model søger at definere bopladsers 

territorier ved at afgrænse deres nødvendige ressourceområder, mens Thiessen-polygoner afgrænser 

territorier ved at dele landområder lige op mellem lokaliteter, der formodes at være på samme 

niveau. Ud fra denne model kunne Sjælland f.eks. splittes op i fire-fem lige store regioner ud fra 

placeringen af de kendte centre ved f.eks. Tissø, Lejre, Toftegård og Boeslunde, hvorved Tissø ville 
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få tildelt hele Nordvestsjælland (Jf. Helgessons opdeling af Sydsverige, Helgesson 2002:157). 

Forudsætningen er dog, dels at de anvendte lokaliteter faktisk var på samme niveau, dels at vi 

kender alle samtidige pladser på dette niveau. F.eks. mener man at Strøby Toftegård tilhører et 

lavere niveau end Storgården ved Tissø. Derudover kan der stilles spørgsmål om, hvorvidt pladsens 

herredømme nødvendigvis udgjorde klart definerede samlede enheder, eller om der f.eks. kunne 

være overlap eller udveksling pladserne imellem (Hamerow 2002:103). Mens metoden derfor blot 

kan give en indikation på det maksimale råderum, kan site-catchment-metoden omvendt fungere 

som indikation på det minimale råderum, der skulle til, for at en boplads kunne opretholde sin egen 

eksistens. Beregning af, hvor arealkrævende det ville være at brødføde en befolkning, afhænger dog 

dels af, at vi kender dennes størrelse, og dels af metoder i dyrkningen som gødning og anvendelse 

af rotationsprincipper, hvilket ændres gennem jernalderen (Grabowski 2014: 22-28). Eksempelvis 

viser svenske studier, at arealbehovet for en almindelig gård i ca. 200-600 e. Kr. var omkring 18 

hektar indmark, hvoraf 1-2 hektar var opdyrket (Pedersen et al. 1998: 301-04). For 

storgårdsbebyggelserne vil sådanne beregninger imidlertid være mere komplicerede, idet 

ressourcebehovet går langt ud over landbrugsjord og fødevarer alene (jf. Callmer 2001: 112). Det er 

således uvist om Tissøgården havde faste beboere, mens der ved spidsbelastning under f.eks. 

markeder kunne være op mod 1000 mennesker på stedet (Nørgård Jørgensen et al. 2011). 

Knoglematerialet fra pladsen viser, at kosten, ud over agerbrug, kom fra både dyrehold, fiskeri og 

jagt (Gotfredsen 2006). Eliteresidensens position må imidlertid også have været betinget af evnen til 

at opretholde infrastruktur, sikkerhed, militær osv. Det har endvidere krævet en stor mængde 

råvarer, arbejdstimer og større skovarealer at opbygge og vedligeholde halbygninger, gårdsanlæg og 

palisader (Jessen 2015, Ravn 2014: 213). Desuden har der været brug for andre typer materiale, som 

f.eks. ler og kildekalk til hallernes vægge, der blev hentet i de omkringliggende moser (jf. Bican in 

press, Henriksen og Holst 2014). Når den fulde produktion skal indtænkes, må storgårdenes 

ressourceområder således have været arealmæssigt meget omfattende og have bestået af flere 

forskellige landskabstyper. Disse har efter alt at dømme været til stede lokalt. Målt ud fra pollen 

bestod eksempelvis Tissøområdet i yngre jernalder af 50% skov blandet med agerjord, enge, 

overdrev og vådområder, hvilket har givet adgang til mange typer ressourcer (Ruter 2011:130-32). 

Pollen fra Gudme Sø vidner også om, at denne var omgivet af meget skov og overdrev, foruden 

agerjord (Rasmussen og Olsen 2009).  

Det har været diskuteret, hvordan det agrare samfund var organiseret forud for middelalderens 

feudalsamfund. Tidligere opfattede man jernalderens og vikingetidens samfund som egalitært og 
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bestående mest af frie bønder, men der er i stigende grad kommet fokus på social variation, hierarki 

og kontrol med jord som vigtige for social magt (se forskningsoversigt i Poulsen og Sindbæk 

2011:7-9). Særligt de seneste årtiers udgravninger af metalrige pladser har vist, at der sker en 

stigende differentiering og specialisering i bebyggelsesmønsteret frem mod vikingetiden, hvilket 

har bragt ideen om aristokratiske magtstrukturer i centrum for forskningen i yngre jernalders og 

vikingetidens landbebyggelse. Lars Jørgensen har på baggrund af grundplanerne f.eks. i Gudme og 

ved Tissø vurderet, at storgårdene frem til 800-tallet ikke havde væsentlig drift eller egen agrar 

produktion (L. Jørgensen 2001:80). Han mener, at det er sandsynligt, at en stor del af de ressourcer, 

storgårdene havde brug for, blev skaffet gennem tribut (se videre om denne tribut-model i kapitel 9. 

om lev-navne). Tribut kan betragtes som en irregulær og arbitrær afgiftsform, set i forhold til 

regulære skatter, der kræver en udbygget dokumentation og vurdering af de beskattedes 

økonomiske formåen (Wickham 2005:70). I det danske område synes aristokratiet at have haft et 

vist rituelt og politisk lederskab over en landbefolkning, der også i nogen grad var autonom (Holst 

2014, Wickham 2005:345-349). Dermed omfattede den magt, en stormand, (små)konge, høvding 

osv. besad, en gruppe mennesker, snarere end et defineret territorium (Sindbæk 2008:76). Samtidig 

kan man tænke sig, at storgårdene har været omgivet af et netværk af allierede bebyggelser, der 

bidrog til pladsens sikkerhed ved at kontrollere adgangen til området (Ulriksen 2008). En 

aristokratisk, feudal dominans over landsbyer synes dog ikke at være udviklet i jernalderen – og 

formentlig ikke engang i vikingetiden. Modsat feudalsamfundet opfattes udveksling af ydelser og 

betaling i denne type samfund som æresgaver i et reciprokt personligt forhold. Doneret land kunne 

f.eks. modsvares af gaver i afgrøde, og det er sandsynligvis sådan, vi skal se på udvekslingen af

ressourcer (se også Hedeager 1990:134, Mauss 1923).

Udviklingen i drift og bebyggelse  

Hvis storgårdenes økonomi primært var baseret på tribut fra omkringliggende enheder, skulle hver 

af disse enheder have en produktion, der kunne dække dens eget behov samt den procentdel, der 

skulle leveres til storgården. Derfor er viden om organiseringen af drift afgørende for at forstå det 

økonomiske grundlag for storgårdene og deres relation til landbebyggelsen. Teknologi og drift har 

betydning for udformningen af bebyggelsen og formodentlig også for navnedannelser. Imidlertid 

ved vi meget lidt om den forhistoriske landskabsanvendelse. Den er meget kompliceret at 

rekonstruere, da det afhænger af mange forskellige kilder (f.eks. Grabowski 2014). Teknologisk 

udvikling afspejles f.eks. i redskaber. Sammensætninger af makrofossiler fra f.eks. 
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jernudvindingsovne afslører, hvilke afgrøder man såede og høstede på hvilke tidspunkter. 

Faunamateriale viser, hvilke dyrearter man holdt, og f.eks. på hvilke alderstrin de blev slagtet. 

Huse, hegn og staklader fortæller om stalde og lagerbygninger. Pollenanalyser fortæller om 

landskabets overordnede sammensætning. Gennem forskellige retrospektive vinkler kan tidligere 

forhold sandsynliggøres ud fra middelalderens administrative grænser, registre og kort. Alle disse 

kildetyper giver korte regionale eller lokale glimt, men aldrig et fuldstændigt billede, og det er 

sjældent, at flere af kildetyperne er til stede på en gang.  

Den danske arkæolog Jesper Hansen har i sin ph.d.-afhandling fra 2015, baseret især på 

arkæologiske undersøgelser af bebyggelse, men også på stednavne og de andre ovennævnte 

kildegrupper, forsøgt at lave en samlet syntese for organiseringen af bebyggelsen og den agrare drift 

på Fyn (fig. 2.7., Hansen 2015: 249-254): I den ældre jernalder, perioden ca. 500 f.Kr. - 200 e.Kr., 

består bebyggelsen af mange små gårde, drevet enkeltvis i en landskabsmosaik med mange typer 

ressourceområder og mange typer afgrøder (jf. også Robinson et. al. 2009). Man dyrkede især byg 

på små agre, der blev pløjet med ard. Selvom bebyggelsen kunne ligge i klynger, tyder alt på, at 

hver gård drev sin egen jord, og de enkelte bebyggelser ofte flyttede i landskabet. Perioden mellem 

ca. 200 og 550 e.Kr., yngre romersk og ældre germansk jernalder, ser Hansen som en 

overgangsperiode. De enkelte gårde bevarer deres labile karakter og er i høj grad selvstændige 

dyrkningsenheder. Dog sker der en række teknologiske udviklinger, såsom øget gødskning, 

rotationsdrift med vinterrug, og måske introduktion af muldfjælsploven. Således blev dyrkningen 

mere effektiv, og de enkelte bebyggelser mere stabile, da jorden ikke blev udpint i samme grad. Det 

skabte på sigt grundlag for, at bebyggelserne kunne vokse sig større (ibid. s. 251). Der sker altså 

gennem midten af første årtusinde en gradvis vækst, teknologisk udvikling og intensivering af 

landbruget. Hovedpointen i Hansens afhandling er, at denne udvikling i landbruget omkring år 600 

kulminerer i en omlægning af bebyggelsesstrukturen, hvor enkeltgårdene forsvinder, bebyggelserne 

bliver mere stabile og koncentrerede på en central placering inden for definerede ressourceområder, 

der blev grundlaget for den historiske ejerlavsstruktur. Hansen ser omlægningen som tegn på, at 

man nu dannede organiserede dyrkningsfællesskaber, frem for den tidligere individuelle drift (ibid. 

252). Senere bliver vikingetidens og middelalderens landskab igen præget af decentralisering, som 

bl.a. skyldes befolkningstilvækst, samt igen nye driftsformer og tilpasning til ny teknologi. Det 

kommer til udtryk i den omfattende torpdannelse og i rydningsbyerne, hvor landskabet igen 

udfyldes med mange mindre bebyggelsesenheder. 
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Overordnet ligner Hansens model den udvikling, som er blevet skitseret for Midt- og Østsjælland 

(Christensen og Tornbjerg 2009), og som jeg selv har iagttaget på Sydvestsjælland (Albris 2014a). 

Hansen har imidlertid gennem omfattende arkæologiske udgravninger, systematiske dateringer og 

studier formået at raffinere og præcisere beskrivelsen af bebyggelsesudviklingen. Trods 

storgårdenes høje undersøgelsesgrad har der ikke været materiale af tilsvarende karakter i de her 

studerede regioner, fordi der ofte er mere sparsomt med større udgravninger i oplandet. I projektet 

forsøges i stedet at skabe et overordnet indblik i regionernes udvikling gennem kortlægninger af den 

regionale dynamik i arkæologiske fund. De kortlagte dynamikker skal i den afsluttende opsamling 

diskuteres i forhold til Hansens model. 
 

Flere sociale systemer på spil  

I studiet af storgårdsmiljøer er det let at komme til at fokusere på elitens bebyggelser, monumenter 

og genstande, men det er vigtigt også at tænke på landskabet ud fra lokale menneskers perspektiv 

(Lihammer 2007:14, 74). Der kan være flere typer hierarkier mellem lokaliteter og mellem 

forskellige lokalitetsnetværk i tid og rum (Escalona 2010:11-13, 16-21). Her har stednavnene den 

fordel, at de kan repræsentere begge dele, idet forskellige navngivningsmotiver kan afspejle 

forskellige gruppers perspektiver på steder og måder at strukturere landskabet. Stednavne optræder 

på alle niveauer og kan dermed både repræsentere eliters og den brede befolknings syn på 

landskabet, idet forskellige navngivningsmotiver kan udspringe af forskellige gruppers perspektiver 

på steder (Brink 1989:24). Navne på højt niveau, dvs. med relevans for mange mennesker, kan dog 

have større sandsynlighed for endnu at være i brug i dag, mens mange små lokale navne 

sandsynligvis er forsvundet (Brink 1989:23, Strid 1999:13).  

Flere forskere har påpeget, at der har været en tendens i den danske jernalderforskning til at skelne 

skarpt mellem agrarsamfundet og eliten (Holst 2014:180). Særlig i Stamme til Stat-projektets 

undersøgelser udtrykkes et evolutionært syn, hvor jernalderens statsdannelse beskrives som en 

lineær udvikling fra det simple, egalitære bondesamfund mod det hierarkiserede, militariserede, 

avancerede samfund (ibid. og Lihammer 2007: 52-57, Mortensen og Rasmussen (red.) 1988, 1992, 

Wickham 2005:303 ff. og). Både den danske arkæolog Mads Holst og den svenske arkæolog Anna 

Lihammer har i den forbindelse bemærket, at centralpladsforskningen har haft et dominerende syn 

på magt som noget, der kommer oppefra, og på eliten som den drivende kraft i 

samfundsudviklingen, mens den agrare befolkning tilskrives minimal betydning i historiske 

processer (Holst 2014: 180-188, Lihammer 2007: 40 f.). Begge mener, at man bør være mere 
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opmærksom på dialektikken mellem landbebyggelsen og eliten. Holst opfatter den elitære/militære 

organisationsform og landsby-organisationen som to forskellige domæner, der på flere måder 

berører hinanden. Han mener, at jernalderens agrare landsbysamfund og krigeraristokratier skal 

betragtes som ligeværdige organisationsformer, der udvikler sig parallelt og i samspil (Holst 2014: 

180-183). Han beskriver den militære organisation som nært forbundet med samfundets udvikling 

af hierarkiske strukturer og med tilknytningen af sociale lederroller til aristokratiet, samt med 

formaliserede administrative opdelinger af større områder. Landsbyen og agrarsamfundet på den 

anden side, mener han, havde en mere egalitær karakter og var baseret på familieenheder, der 

forestod den primære produktion og havde deres egne systemer for social status og ejendomsret 

(ibid. 186). Der synes at være regionale forskelle, således at det egalitære, agrare system var 

dominerende i det vestlige Danmark og havde ligheder med strukturerne i de frisiske områder (se 

også Hamerow 2002:52-80). Det hierarkiske, aristokratiske udtryk har derimod overvægt i 

Østdanmark og relationer til det svenske område (Holst 2014:190-191). Begge systemer har dybe 

tidsmæssige rødder og gennemgår markante forandringer i yngre jernalder og vikingetid. Holst 

mener, at social forandring blandt andet kunne skabes i mødet eller gnidningsfladerne mellem de to 

domæner, der var gensidigt afhængige, f.eks. i forhold til magtstrukturer (ibid. 189).  

 

Storgårde, religiøse centre, samlingspladser og tingsteder 

Et andet område, hvor forholdet mellem storgårdene og de lokale eller regionale befolkninger er 

vigtigt, er i forhold til deres formodede status som religiøse centre og samlingspladser. Netop i 

sådanne sammenhænge sker der en vigtig udveksling mellem sociale grupper og genforhandling af 

f.eks. individers og gruppers identiteter (se også kapitel 2.). At stormandssæder havde tilknytning til 

religiøse funktioner og f.eks. var vært for kultiske fester, er belagt i både skriftlige kilder, arkæologi 

og stednavne (L. Jørgensen 2009). Vi ved, at samfundets ledere også havde vigtige roller i kulten, 

men det er ikke ensbetydende med, at eliten havde monopol på religionen. Den jævne befolkning 

havde også f.eks. ofringer, overgangsritualer og rituelle handlinger i hverdagen (Stjernquist 

2001:23-24). 

Det har været en gennemgående tankegang i centralpladsforskningen de sidste 30 år, at der lå fælles 

ideologiske motiver bag organiseringen af de store centre, og at man ved fortsat afdækning af disse 

kan lægge brikker til et puslespil, der til sidst vil afsløre en fælles model. Helt grundlæggende for 

denne modeltænkning har været bebyggelsen ved Gudme på Fyn (se især Hedeager 2001, L. 

Jørgensen 2011 og Sundquist 2011). Her har en gruppe mulige sakrale stednavne (som behandles 
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under kapitlet om Gudme) spillet en vigtig rolle. Den forholdsvis store mængde nordiske stednavne, 

der indeholder ord, som refererer til førkristen religion, har fra den tidligste forskning været en 

nøgle til forståelsen af den førkristne kult (f.eks. Th. Andersson 1992, Kousgård Sørensen 1992, 

Sandnes 1992, Vikstrand 2001, 2011). Denne tradition er gennem de sidste 30 år blevet integreret i 

den arkæologiske centralpladsforskning, blandt skandinaviske arkæologer med speciel forkærlighed 

for den rumænske religionsforsker Mircea Eliades ideer om kosmologisk symbolik og det hellige 

sted som noget anderledes og kraftfuldt (Eliade 1959 og f.eks. Hedeager 2001, se også kapitlet om 

teori). 

Et andet sted, hvor brydninger og forhandlinger mellem forskellige sociale organisationsformer og 

mellem elitær og ”folkelig” magt foregik, var ved tingsforsamlinger. Teorien om at forstå de mange 

grubehuse omkring storgården ved Tissø som udtryk for, at der blev afholdt tingsforsamlinger, bør 

imidlertid tages op til revision (fremlagt i Nørgård Jørgensen et.al. 2011). Tingsteder og 

retsudøvelse har i de senere år været genstand for en række studier i forbindelse med det tværfaglige 

HERA- forskningsprojekt The Assembly Project (oversigt over projektet i Iversen 2013b). Desuden 

har Ola Svensson for nylig afsluttet et ph.d.-projekt om stednavne i relation til retsudøvelse i Skåne 

(Svensson 2015). Forholdet mellem jernalderens og vikingetidens stormandssæder og tingsteder i 

Skandinavien står imidlertid uklart (Sanmark 2011:100-101, Svensson 2015:101). 

Tingsforsamlingen var både et instrument for og en modvægt til kongers og aristokraters magt 

(Iversen 2013a:7-8). Kongen kunne selv blive valgt på tinget, og det skulle ofte afholdes på neutral 

grund og være lige tilgængeligt for alle. Distriktsnavnet Tjølling, på området omkring den 

aristokratiske residens Kaupang/Skiringssalr i Sydnorge, er f.eks. udviklet fra et Ϸjodalyng, ’folkets 

lyng, hede’ og formodes at betegne en gammel samlingsplads (Brink 2007a:63). Mens 

tingsfunktionen lå i nærheden af handelspladsen og stormandsgården, antydes det, at tingstedet fik 

en grad af autonomi ved, at folket mødtes i et åbent, uanvendt landskab. Navnet er dermed analogt 

til det islandske Ϸingvellir, ’tingsletter’. På Island er der en tendentiel nærhed mellem tingsteder og 

stormandsgårde, hóf-gårde, men tingsteder er aldrig placeret inden for storgårdenes egne 

jordejendomme (Sigmundsson 2011:252). Også i Skåne har Ola Svensson konstateret, at de elitære 

bopladser ligger i en vis afstand fra tingstederne (Svensson 2015:230). 

Selvom stormandssæder som Gudme, Tissø og Lejre kunne fungere som vært for kollektive 

kultfester, er det altså ikke sikkert, at det også var her, der blev afholdt ting. Tingsforsamlingen, der 

allerede beskrives hos Tacitus i Germania fra år 98 (bl.a. kap. 7, 11, 12, 15, 39), indeholdt i sin 

tidlige form både kultiske og militære elementer og var derfor vanskelig at skelne fra f.eks. religiøse 
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samlinger. Disse funktioner blev formentlig fordelt på forskellige institutioner i løbet af yngre 

jernalder eller vikingetid (Iversen 2013:10-14). Man kan formode, at et system med mindre 

bygdeting i de enkelte lokalområder og overordnede ting, som de senere kendte landsting, må have 

eksisteret i Danmark i vikingetiden (Ulsig 2011:18). To af landstingenes tilknytning til førkristne 

sakrale navne, Odense, ’Odins helligdom’ og Viborg, ’bjerget/bakken med helligdommen’, afslører 

dog, at tinget endnu var en religiøs samling. Også på Island, både omkring Ϸingvellir og andre 

tingsteder, findes mange stednavne, der afspejler, at religion endnu var central i forhold til tinget 

(Sigmundsson 2011:245, 252-253). 

Stednavnenes fordel er, at de som en lokal kilde viser, hvilke begreber der var i generel brug og gav 

mening i en fælles opfattelse af de navngivne steder. Dannelsen af stednavne fordrer en vis 

konsensus indenfor en gruppe mennesker, og de sakrale navne hjælper os til at udpege, hvilke 

steder der blev betonet i det fælles (religiøse) liv.  

 

Opsamling på storgårdene og deres lokalområder 

Definitionen af rækkevidden af storgårdens mulige indflydelsesområde afhænger altså af, hvilken 

form for indflydelse der arbejdes med. Der kan foreslås forskellige niveauer eller typer af kontrol 

eller indflydelse, som kan have varieret efter tid og sted: 

1. Områder/lokaliteter, der lå under storgårdens egen drift: f.eks. kan de nærmeste jorder og 

eventuelle satellitgårde, handels-, produktions- og landingspladser have stået direkte under 

storgården. 

2. Selvstændige bebyggelser, der drev en egen produktion og samtidig leverede varer og evt. 

arbejdskraft samt militær tjeneste til storgården (tribut). Af disse kan på laveste niveau tænkes 

selvstændige småbønder, der stod i afhængighed/troskabsforhold til stormanden, og på højeste 

niveau lokale centre, regeret af lokale herrer med råderet over eget gods, og som evt. selv havde 

småbønder knyttet til sig i det typiske reciprokke afhængighedsforhold. 

3. Et decideret følge (hirden) kan have været placeret på gårde eller gods i storgårdens omegn, og 

eventuelt kan visse funktioner have været delt ud på nogle af disse. 

4. Der kan have været alliancer og aftaler med et større netværk udenfor det umiddelbare opland. 

Det er sandsynligt, at der gennem storgårdenes historie har været forskellige sammensætninger af 

disse typer relationer, og at disse ydermere har varieret og udviklet sig over tid. Det er dog sjældent 

muligt at identificere disse netværk og niveauer af bebyggelse.  
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I Danmark kan forskningen i ældre stednavne somme tider synes delt mellem et fokus på 

bebyggelsesstrukturer og agrarøkonomi på den ene side og centralpladsteori og navnemiljøer på den 

anden. Jeg mener ikke disse perspektiver bør skilles ad, idet de er nært forbundet. Både de 

tilsyneladende omfattende omstruktureringer og det sydskandinaviske stednavnemateriales 

individuelle kvaliteter understreger nødvendigheden af at undersøge dette materiale på dets egne 

præmisser samt at udvide fokus fra de enkelte samfundsrelaterede navne til at omfatte det generelle 

billede af bebyggelsesnavnene. 

 

Bebyggelsesnavne og bebyggelseshistorie 

Indenfor skandinavisk arkæologi og bebyggelseshistorie er der en lang tradition for at anvende 

stednavne til at beskrive bebyggelsesudvikling (f.eks. Clausen 1916, Mathiassen 1948, Steenstrup 

1894, se oversigter i Albris 2014a: 33.ff., Brink 1984, Hansen 2015:14-30, Vikstrand 2013:11-14). I 

de tidlige studier fra 1800-tallet frem til 1970’erne brugte man især bebyggelsesnavne som 

supplement til arkæologiske og historiske kilder i rekonstruktionen af bebyggelseshistorie (Hansen 

2015:28). Ofte arbejdede man ud fra formodningen om, at der var en direkte kronologisk 

sammenhæng mellem en bebyggelsesgrundlæggelse på et givent sted og en stednavnedannelse, og 

at man altså kunne datere et navn gennem datering af bebyggelsen og omvendt. I de sene 1970’ere 

forsøgte projektet “Middelalderlandsbyens Opståen” at afprøve dateringen af byer med de ældste 

stednavnetyper på Fyn. Det blev opfattet som en forudsætning for dateringen af stednavne, at der 

var en snæver bebyggelseskontinuitet fra stednavnets dannelse. Ved mindre punktundersøgelser 

inden for landsbytofterne kunne man dog oftest kun påvise kontinuitet tilbage til 1000-tallet, på 

trods af at stednavnene var af ældre typer (f.eks. Dam 2015: 302-305, Grøngaard Jeppesen og 

Porsmose Christensen 1976; Grøngaard Jeppesen 1981:15ff, Grøngaard Jeppesen 1979, Grøngaard 

Jeppesen 1984). Lotte Hedeager foretog siden en undersøgelse efter samme model i en række 

landsbyer på Stevns og kom til et tilsvarende resultat (Hedeager 1982). 

Disse resultater viste, at bebyggelserne i vikingetiden lå på de nuværende landsbyers lokaliteter (cf. 

Grøngaard Jeppesen 1984, Dam 2015:302-305). Men man daterede ikke nødvendigvis dannelsen af 

de tilhørende stednavne, hvilket er en vigtig pointe (Grøngaard Jeppesen 1984:161,164, Lund 

1984:232). Imidlertid resulterede undersøgelsen i en generel skepsis overfor anvendelsen af 

stednavne i bebyggelsesarkæologien, især i Danmark (Dalberg et al. (red.) 1984, Hansen 2015: 29).  

Bebyggelsesprojektet havde kun foretaget meget begrænsede udgravninger i de nuværende 

landsbyers kerner, men man vidste allerede, fra undersøgelser af midt- og vestjyske 
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jernalderlandsbyer, at mange bebyggelser flytter rundt gennem første årtusind (f.eks. Hvass 1983, 

1988). Det blev opfattet sådan, at landsbyerne foretog store kollektive flytninger fra fase til fase. 

Nyere studier viser imidlertid, at disse flytninger snarere sker ved successive grundlæggelser og 

nedlæggelser af gårdsenheder, hvor landbyerne gradvis forskydes i landskabet (Holst 2010: 157-

59). Disse billeder er baseret på det jyske landsbymateriale, men i de østdanske områder består 

bebyggelsen i højere grad af spredtliggende gårdenheder, der flytter sig gradvis i et 

bebyggelsesmønster, der skiftevis koncentreres og fragmenteres (Christensen og Tornbjerg 2009).  

En konklusion på det fynske bebyggelsesprojekt var, at landsbyernes fiksering på de historiske 

placeringer skete i vikingetiden. I sit ph.d.-projekt har Jesper Hansen ved hjælp af et bredere 

arkæologisk perspektiv med omfattende udgravninger omkring visse landsbyer sandsynliggjort, at 

der sker en fiksering af både landsby- og ejerlavsstrukturer allerede omkring år 600, i hvert fald på 

Fyn (Hansen 2015). Dette åbner også for et nyt syn på dateringen af visse stednavnetyper.  

 

Datering af stednavnetyperne 

De mest almindelige danske bebyggelsesnavnetyper kan inddeles i en relativ kronologi, hvor 

bestemte endelser vurderes at være dannet før, under og efter vikingetiden (se fig. 2.8., bl.a. 

Christensen og Kousgård Sørensen 1972:194ff, 222-23, Hald 1965, Jakobsen 2004:62, B. Jørgensen 

1977, Holmberg 1996:56 – 57, Albøge 2000). Dateringerne er især baseret på sproglige forhold i de 

enkelte navnetyper, såsom i-omlyd af kort e til i, der anses for afsluttet i 500-tallet, og ofte 

forekommer i inge-navne (Christensen og Kousgård Sørensen 1972:166). Sådanne oplysninger 

kombineres med historiske forhold, såsom skandinaviske stednavnes forekomst på de britiske øer 

og de forskellige navnetypers administrationshistoriske status. Navnetyperne fastsættes inden for 

bestemte tidsrammer eller horisonter, hvor en førvikingetidig gruppe har endelserne -inge, -lev, -

løse, -sted og -hēm (>um). Man regner med, at disse navnetyper, da de ikke optræder i Danelagen, 

var hørt op med at blive dannet i vikingetiden. Derimod må de typer, som er udbredt i England, 

have været aktive i vikingetiden, særlig efterleddene -torp, -toft og -by (f.eks. Hald 1965, B. 

Jørgensen 1977).  

For nylig har historikeren Peder Dam, i forbindelse med sin postdoc om bebyggelsesekspansionen i 

vikingetid og middelalder, udført en gennemgang af den rumlige-statistiske relation mellem 

arkæologiske lokaliteter fra vikingetiden i Kulturstyrelsens database Fund og Fortidsminder og de 

ældre stednavnetyper i hele Danmark (Dam 2015). Dette studie har stort set bekræftet den relative 

kronologi (ibid. 303).  
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De fleste typer stednavne er produktive over lang tid, hvilket vil sige, at de har meget brede 

dateringsrammer (Christensen og Kousgård Sørensen 1972: 222-23, Dam og Jakobsen 2009:14, 

Grøngaard Jeppesen 1984). Man ved f.eks. ikke hvornår løse-navne begyndte at blive dannet, men 

deres fravær i Danelagen og indhold af svært tolkeligt ordstof indikerer at de er førvikingetidige, og 

formentlig ophører i løbet af ældre germansk jernalder, ca. 400-500 e.Kr. (DS 24: 15,Elmevik 2010, 

Olesen 2013:108). Man mener til gengæld at -lev, glda. lef, f. først dannes fra sidste del af yngre 

romertid, ca. år 300 og frem til ca. 800 e.Kr. Dateringen baseres på lyd- og bøjningshistoriske 

forhold og på personnavneforleddenes karakter, samt navnetypens fravær i Danelagen og manglen 

på kristne personnavne som forled (f.eks. Fridell 2010, Hald 1971:9-10, Søndergaard 1972:154-

156).  

Det skal bemærkes, at dateringerne af nogle navnetyper, såsom -by og -torp, varierer indenfor 

Norden, hvilket både kan skyldes reelle kronologiske forskelle, men også varierende traditioner og 

tilgange til materialet. Dateringerne har medført nogle omfattende diskussioner, der falder uden for 

projektets ramme. Generelt føres mange af de ældre navnetyper længere tilbage i tid i Sverige og 

Norge (se f.eks. Vikstrand 2013). Dog tyder f.eks. navne på -sted, der i Danmark vurderes 

overordnet at være afsluttet før vikingetiden, på at være yngre i Norge (Dam 2015: 47-48, Særheim 

et al. (red.) 2006). I dette projekt følges overordnet de danske dateringskonventioner, men andre 

muligheder tages i betragtning, såfremt det er relevant ud fra f.eks. det arkæologiske materiale. Det 

er dog klart, at mange af de navnetyper, der placeres i vikingetiden, virker så veletablerede i denne 

periode, at de kan have deres oprindelse før - formentlig i yngre germansk jernalder (Hald 1965: 

104, Hansen 2015:197-198, 201-205, Vikstrand 2013:100). 

Vi har et godt kendskab til mange af vikingetidens stednavnetyper, idet flere forekommer i de 

områder, der i denne periode blev koloniseret fra Skandinavien. Det giver et bredt historisk og 

sprogligt grundlag for dateringen og tolkningen af navnene (f.eks. Fellows-Jensen 1994). 

Vikingetiden er en markant periode i bebyggelseshistorien, hvor der kommer mange nye typer til i 

stednavnematerialet, samtidig med at stednavnene i stigende grad betegner helt konkrete 

bebyggelsesforhold (Albris 2014a: 144-48; Dam 2015: 7). Selvom den historiske fastsættelse af 

starten på vikingetiden ligger nogenlunde fast omkring år 793 (plyndringen af klosteret i 

Lindisfarne), er der meget, der tyder på, at nogle af de sociale processer, vi opfatter som 

karakteristiske for perioden, begynder tidligere i 8. årh., og måske endda før (Ashby et al. 2015 

Hansen 2015: 194, Price et al. 2015). Ligeledes forholder det sig med den terminologi, som 

kommer til udtryk i stednavnene (B. Jørgensen 1980:57). Navneleddet -toft vurderes f.eks., ud fra 
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det sproglige indhold og forleddenes ofte førkristne personnavne, at være blevet aktivt som 

stednavneelement allerede i germansk jernalder (DS 17:2.2, Gammeltoft 2001:18-20). Peder Dams 

statistiske analyser indikerer dog, at -toft generelt er fra sen vikingetid og middelalder, men at de 

ældste bebyggelser indenfor navnetypen findes i Østdanmark (Dam 2015:82-83). De mange navne 

på -by på de britiske øer viser at denne navnetype var aktiv i vikingetiden, men man mener at typen 

er opstået før denne kolonisering og derfra har været produktiv frem til i dag (f.eks. B. Jørgensen 

2009: 90). Per Vikstrand har argumenteret for, at enkelte mellemsvenske stednavne på -by kan 

stamme fra ældre jernalder (Vikstrand 2013: 31-35). Her er man lidt mere forsigtig på dansk grund, 

men sikkert er det, at navnetypen er produktiv over et meget langt tidsrum. Den generelle datering 

af by-navnene bygger på en vurdering af forleddene, mens ordet by i sig selv er særnordisk og kan 

være meget ældre (B. Jørgensen 2009: 90; Vikstrand 2013: 31-32). Jesper Hansen argumenterer for 

at se etableringen af visse navne på -by i sammenhæng med det bebyggelsesskift, han har iagttaget 

på Fyn omkring år 600 e.Kr. (Hansen 2015: 208). Også Peder Dam konstaterer, at et stort antal 

stednavne på -by må være veletablerede allerede i ældre vikingetid, og dermed kan være 

førvikingetidige (Dam 2015: 69, 303).  

I sen vikingetid og tidlig middelalder skete en kraftig bebyggelsesekspansion i det danske område, 

der resulterede i en stor mængde nydannede stednavne. Ekstremt hyppigt er efterleddet -torp, der 

som hovedregel betegner en udflytterbebyggelse (bl.a. Gammeltoft og Jørgensen 2003, Jakobsen 

2004). Disse stednavne dannes hovedsagelig fra sen vikingetid og tidlig middelalder, ca. 900-1200 

(Dam 2015:77). Også -bøl(le) og rydningsendelserne -rød og -tved hører overvejende til i denne 

periode (ibid. 7, 302-4).  

Jernalderens og vikingetidens navne kan altså opdeles i nogle overordnede faser (jf. fig.2.8.): En 

gruppe navne, der kan stamme fra ældre jernalder, en gruppe navne, hvis dannelse begynder ved 

overgangen til yngre jernalder, nogle navne, hvis dannelse synes at starte lidt senere, i yngre 

germansk jernalder eller vikingetid, og en gruppe navne, hvis dannelse begynder sidst i 

vikingetiden. En problematik, der også er vigtig i denne afhandling, er de mange naturnavne, nogle 

i funktion som bebyggelsesnavne, der kan være meget gamle, men som er vanskelige at datere, da 

ordstoffet har været i brug meget længe.  

 

Udviklingen i navngivning gennem 1. årtusind 

Ved navngivning træffes oftest et valg ud fra karakteristika ved en lokalitet, men valget formes også 

af forskellige kulturelle og sproglige konventioner. De gamle stednavne afslører derfor både noget 
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om lokaliteters faktiske beskaffenhed og om, hvordan fortidens mennesker opfattede og 

kategoriserede deres omgivelser (Albris 2014a: 100, 170). Vi kan se på stednavnene, at måden at 

definere lokaliteter på ændrede sig gennem første årtusind e.Kr. (ibid.144-48). Stednavnene synes 

overordnet at ændre sig fra at betegne løst afgrænsede områder med udgangspunkt i naturforhold 

hen imod mere definerede punkter, knyttet til samfundsforhold.  

Endelsen -ing eller -inge i stednavne er et sammenfald af flere suffikser på -ing eller -ung, såkaldte 

afledninger. Disse er oftest dannet af topografisk beskrivende ord, men der er en lang diskussion 

om, hvorvidt de oprindeligt er topografiske navne eller indbyggerbetegnelser (f.eks. Th. Andersson 

2010, Hald 1965:42-45, Ståhle 1946). Ud fra sidstnævnte teori fik en befolkning et navn efter det 

sted de beboede, hvilket senere kom til at fungere som stednavn. Bent Jørgensen har indvendt, at 

det virker logisk hvis de topografiske ord fra begyndelsen virkede som stedsbetegnelser, men 

udelukker ikke muligheden for forekomst af indbyggernavne (B. Jørgensen 2004, 2008: 142-143). 

Diskussionen går ud over rammerne for denne undersøgelse (se gennemgang hos Vikstrand 

2013:43). Generelt er der enighed om, at inge-navnene ofte må have betegnet større områder eller 

domæner. Det er derfor teoretisk vanskeligt at etablere en direkte relation mellem arkæologiske levn 

og inge-navne, da navnetypens datering og lokalisering er meget bred. Ordstoffet virker i Danmark 

næsten altid relateret til natur- eller terrænforhold, der må have været karakteristiske på det givne 

sted. 

I lighed med inge-navnene er navne på -løse oprindeligt en art naturnavne eller evt. marknavne 

(Vikstrand 2013: 24). Forleddene er typisk terræn- eller naturbetegnende ord og kan være f.eks. 

ånavne. Der er dog tale om lokaliteter på et andet (lavere) niveau. Den almindeligt accepterede 

tolkning er, at efterleddet er dannet af et urnordisk substantiv *lausi, glda. *løsa, der er i slægt med 

ordet lys, og betyder ‘lysning, åben plads, slette eller eng’, af og til tolket som en lysning i en skov 

(Albris 2014a:144-48, Elmevik 1971:29-31, Elmevik 2010, B. Jørgensen 2008:189).  

Bebyggelsesnavne med efterleddet -hēm har i Danmark sin hovedkoncentration i det jyske område, 

men der optræder også enkelte eksempler i undersøgelsesområderne. Navneelementet er det samme 

ord som subst. hjem, og det kan have haft betydningen ’ejendom, bebyggelse’, som således er 

egentligt bebyggelsesbetegnende (B. Jørgensen 1977:90). Navneleddet kunne imidlertid 

sandsynligvis også betegne et større område, en egn eller bygd (Hald 1942; Hald 1965:56-67; B. 

Jørgensen 2008: 117, tjek også Vikstrand 2013). Forleddene er også her oftest naturord, men der 

optræder f.eks. enkelte eksempler på sakrale forled (Dam 2015:43). 
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Det er karakteristisk for de ældste navnetyper, at deres indhold næsten altid viser hen til kvaliteter i 

topografien eller det naturlige miljø. Der synes således at være et stærkt mentalt fokus på jord og 

områder frem for huse, noget som den svenske arkæolog Bo Gräslund bemærker stemmer godt 

overens med de kortlevende langhuse, der lå forskellige steder i landskabet (Gräslund 2010:59). Det 

er ofte vanskeligt at definere, hvilken type lokaliteter de ældste navne oprindeligt har betegnet, da 

der kan være tale om større eller mindre områder. Ofte informerer stednavnene kun indirekte om 

samfundsforhold eller menneskeskabte konstruktioner.  

Fra omkring år 300 e.Kr., dvs. i overgangsperioden til yngre jernalder ses en ny tendens i 

stednavngivning (Brink 1988:64). I 4. og 5. århundrede e.Kr. dukker en ny gruppe stednavnetyper 

op, nemlig efterledstyperne -lev og -sted. Disse stednavne repræsenterer en markant nyskabelse, 

idet forleddene oftest er personnavne eller personbetegnelser. Dermed bliver navngivningen direkte 

relateret til samfundsforhold (Vikstrand 2002).  

Efterleddet -lev, der er beslægtet med nudansk levn, betegner noget ’efterladt’ eller ’overladt’. 

Betydningen har været meget omdiskuteret, men omhandler i hvert fald rettigheder til og 

overdragelse af ejendom. Efterleddet oversættes almindeligvis som 'arv', ’arvegods’, selvom denne 

tolkning måske er for vidtgående, hvilket diskuteres i kapitel 9. (DS 24:14, Søndergaard 1972:133-

40, Bjerrum 1974:7, B. Jørgensen 2008:176-77). Da lev-navnene altså ikke er direkte 

bebyggelsesbetegnende, kan det også her være vanskeligt at udpege en oprindelig navnebærer.  

Bebyggelsesnavne med efterleddet -sted indeholder også ofte personnavne, som i Danmark i 

hovedtræk er lig dem, der optræder som forled i lev-navne (Hald 1965: 83-87; B. Jørgensen 2008: 

271, Kousgård Sørensen 1958). Der er også forled, der betegner topografi og natur. Navneleddet -

sted har formentlig konkret betydet ’bebyggelsessted’, selvom ordet er det samme som sted i 

moderne dansk, der har en bredere betydning (B. Jørgensen 1977:90).  

Set i forhold til de tidligere natur- og topografiorienterede stednavnetyper er introduktionen af 

personnavne et ganske dramatisk skift, hvor lokaliteter nu knyttes til enkeltindivider i den kollektive 

bevidsthed. I samme periode, nærmere betegnet i yngre romersk jernalder og ældre germansk 

jernalder, sker en række forandringer i samfundet, både på ideologisk og økonomisk plan (Hedeager 

1990, Holst 2014).  

 

Overgangen til vikingetiden 

Med vikingetiden sker endnu et markant skift, hvor stednavnene begynder at betegne mere 

definerede punkter og ofte helt konkrete bebyggelsesforhold (B. Jørgensen 1977:90-91). Nu låner 
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bebyggelsen også ofte navne til topografien, hvor det før var omvendt. Betydningen af toft både 

som ord og stednavneleddet er ’areal udtaget af det almindelige landsbyfællesskab’ eller ’areal til 

bebyggelse’. I Danmark er det kommet til både at betegne en gårds bebyggede areal og marker, der 

ligger i umiddelbar nærhed af gården eller byen (Holmberg 1946:104, Gammeltoft 2003:44, B. 

Jørgensen 2008:298). Navneelementet -by er formentlig afledt af ’at bo’, der har grundbetydningen 

’at være bosat, berede, dyrke’ (Hjorth Pedersen 1974:129-30). Ordets grundbetydning er derfor som 

’et sted man bor’, men det har et fjernt udgangspunkt i betydningen nyopdyrket eller ryddet sted 

(Hjort Pedersen 1974:144). Som navneled mener man, at -by oftest betegner egentlig bebyggelse 

(B. Jørgensen 2008:50, dette diskuteres dog i Vikstrand 2013:35-37). Stednavne på -by er oftest 

meget simple navnedannelser med helt generelle topografiske ord eller retningsangivelser som 

forled, såsom Tissøegnens Dalby, Vesterby, Kærby og Rørby. De alment anvendte ord gør navnene 

vanskelige at datere sprogligt, og det kompliceres af, at navnetypen har været produktiv langt op i 

tid. De forholdsvis simple forled i by-navnene, der dannes i et allerede avanceret navnelandskab, 

antyder, at selve betegnelsen -by henviser til en form for karakteristisk bebyggelsestype, der må 

have skilt sig ud fra de øvrige eksisterende bosættelser (B. Jørgensen 2009: 94). Bent Jørgensen 

foreslår, at bynavne ses som afspejling af en ny bebyggelsesfase, der indebærer en form for 

opstramning af bebyggelsessituationen.  

Stednavneendelsen -torp betegner som hovedregel en bebyggelse, der er flyttet ud fra en større 

landsby (Hald 1965:141, Lerche Nielsen 1997:81). Betegnelsen torp kan opfattes som bebyggelse, 

der er anlagt uden for den etablerede bebyggelse, om det så er helt ny kolonisering af 

marginalområder eller opsplitning af de etablerede ressourceområder (Hansen 2015: 212, Dam et al. 

(red.) 2009). 

De ældste navnetyper, der oprindeligt må have betegnet områder, territorier, græsningsarealer osv., 

er på et tidspunkt gået over til at blive bebyggelsesbetegnende, hvilket ifølge Bent Jørgensen må 

være sket før eller samtidig med, at vikingetidens typer blev dannet (B. Jørgensen 1977:91). Det 

tyder altså på, at der for ganske mange navne på et tidspunkt er sket et denotatumskifte. Man kan 

ane en sammenhæng mellem den fiksering af bebyggelserne, der sker i yngre jernalder og 

vikingetid, og den øgede tendens til at navngive steder efter konkrete bebyggelses, ejerskabs- og 

andre samfundsforhold (jf. Albris 2014a:144-48). Ældre navnetyper med udgangspunkt i topografi 

og naturforhold må være overført eller fikseret på bebyggelsen – eller forsvundet – som led i denne 

proces. 
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2.8. Datering af de danske bebyggelsesnavnetyper 

Figur 2.8. Den relative kronologi for de danske stednavnetyper. Naturnavne såsom ‘lund’ og 
‘bjerg’ har været i brug så længe, at de ikke kan placeres i sekvensen. Udarbejdet af Peder 
Gammeltoft og Bo Nissen Knudsen på basis af Hald 1965, Jørgensen 2008, Albøge 2000. 
Tilpasset efter nyere resultater af Dam 2015 og Hansen 2015, Se også 
www.navn.ku.dk/stednavne/ hvorgamle/. Tidligere version trykt af forfatteren i Albris 2014. 

2.9. Hansens model for navneomsætning 

Hansens navneomsætningsmodel, der forklarer hvordan navnedannelse og navnedød sker 
inden for en agrar bebyggelsesstruktur. Modellen viser hvordan successive flytninger, 
etablering af formaliserede ressourcetilliggender, bebyggelsesmæssig områdekontinuitet og 
kontinuitet i navnbrugerkredsen har betydning for stednavnebilledet (efter Hansen 2015:206). 
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Kontinuitet samt stednavne og bebyggelsers indbyrdes forhold 

Stednavne dannes og overleveres gennem deres brug inden for befolkningsgrupper, og både deres 

opståen og uddøen er følsomme over for sociale forandringer og diskontinuitet (Albris 2014b, Strid 

2011:292). Før det skriftlige samfund, hvor stednavne blev overleveret mundtligt, var det en vigtig 

betingelse for, at de blev videreført, at der var en vis kontinuitet i den befolkning, der anvendte 

navnet (Christensen og Kousgård Sørensen 1972:104-12, Strid 1999: 47). Bevarede ældre 

stednavne markerer derfor en vis kontinuitet eller stabilitet indenfor stednavnets brugerkreds. 

Kontinuitet er noget, der har været et centralt tema i forhold til bebyggelsesstudier (Hansen 2015: 

13). Overordnet kan man tale om forskellige typer kontinuitet, hvor f.eks. pladskontinuitet betyder, 

at bebyggelsen bliver på samme sted, mens områdekontinuitet betegner, at en bebyggelse flytter 

rundt i et afgrænset område (f.eks. Becker 1977: 30, Vikstrand 2013:46). Man anvender betegnelsen 

total pladskontinuitet, hvis bebyggelsen bevarer en fast struktur med gårde og huse på samme sted 

(ofte tilfældet på storgårdene gennem lange perioder).  

Befolkningskontinuitet, hvor den samme gruppe mennesker flytter rundt i et større område, kan 

være svær at påvise arkæologisk (Becker 1977:30). Navneskifte kan ske på grund af egentlig 

sprogdød, hvor en hel befolkning og dermed dens sprog forsvinder fra et område. Det tyder ikke på, 

at der er sket sådanne brud i befolkningsstrukturen i de undersøgte områder. I Sydskandinavien har 

meget af landskabet været kontinuerligt befolket og udnyttet helt tilbage til stenalderen. Nogle 

forskere, særligt i første del af det 20 århundrede, mente, at stednavnes nærhed til f.eks. megalitter 

sandsynliggjorde, at de skulle føres tilbage til stenalderen (f.eks. Amtoft 1941: 256, A. M. Hansen 

1904, Kristensen 1914). I sin undersøgelse af Vestjyllands oldtidsbebyggelse påpeger Therkel 

Mathiassen dog, at stednavne, trods kontinuerlig bebyggelse, kan være senere dannelser 

(Mathiassen 1948:130-31). Andre har indvendt, at der gennem tiden må have været markante 

kontinuitetsbrud, der gør det urimeligt at føre stoffet så langt tilbage (Franzén 1937, Gräslund 

2007:93-94).  

I teorien kan stednavnemateriale godt være bevaret helt fra yngre stenalder, fra ca. 4100 f.Kr., hvor 

mennesker i Sydskandinavien blev bofaste, dyrkede jorden og opførte monumenter. Imidlertid 

regner vi som nævnt med, at de fleste af vore ældste stednavne er dannet i jernalderen, i perioden 

fra omkring Kr.f. og frem. På et tidspunkt, mellem begyndelsen af yngre stenalder og Kr.f., ved vi, 

at indoeuropæisk sprog må være kommet til Skandinavien. Den nyeste plausible model for, hvornår 

dette skete, er, at sproget kom sidst i neolitikum, med den såkaldte snorekeramiske kultur, ca. 2800 

- 2350 f.Kr. (Iversen og Kroonen 2015). Alligevel rækker vores kendskab til sproget reelt ikke 
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længere tilbage end til de første århundreder af vor tidsregning (Haugen 2012, Christensen og 

Kousgård Sørensen 1972:161, Kisbye 1992:18-19). På nær nogle få obskure ord er der ikke meget 

stednavnemateriale, der søges tilbageført til en før-indoeuropæisk tilstand, og når der ses bort fra 

indlån og påvirkninger fra andre sprog, må situationen i Skandinavien betragtes som monolingual i 

en meget lang periode (se f.eks. Gammeltoft og Holck 2008, Iversen og Kroonen 2015). 

Ændringer i stednavnebilledet er snarest sket som led i gradvise flytninger af bebyggelse og 

omlægninger af marksystemer, ændringer i produktionsmetoder og teknologi eller i sociale forhold, 

som befolknings-, ejerskabs- og samfundsstrukturer (Brink 1984:31-35, Vikstrand 2013:101). Når 

flytninger sker gradvis, vil den situation ofte opstå, at en ældre og yngre enhed eksisterer side om 

side, og her kan gerne dannes et nyt navn eller opstå en såkaldt reciprokering, dvs. en deling af det 

eksisterende navn. Navnesystemet sættes således under stress, der kan resultere i navneskifte og -

død (Vikstrand 2013:101).  

Visse steder kan vi arkæologisk sandsynliggøre, at navneskifte har fundet sted på trods af 

pladskontinuitet (Albris 2015b). Andre steder synes stednavne videreført, selvom der ikke var en 

helt snæver bopladskontinuitet. Forbindelsen mellem stednavne og de dynamiske 

bebyggelsesenheder kan altså være metodisk vanskelig at udrede (Christensen og Kousgård 

Sørensen 1972:222-223, Hansen 2015:193). Her er det nødvendigt at foretage nærstudier af de 

enkelte områder. I sin rapport fra 2013 har Per Vikstrand analyseret forholdet mellem navne og 

bebyggelsesudvikling på lokalt ”mikroplan” omkring en række udvalgte eksempler på flere ældre 

bebyggelsesnavnetyper (Vikstrand 2013). Ved at holde den arkæologiske bebyggelsesstruktur og 

stednavne op imod den lokale topografi kan han f.eks. visse steder sandsynliggøre, at et navn må 

være dannet indenfor en vis bebyggelsesfase. Til studier af denne art kræves dog et godt 

arkæologisk materiale. I min magisterafhandling arbejdede jeg med en nærmere analyse af 

bebyggelsesudvikling i forhold til stednavne i området omkring Boeslunde i Sydvestsjælland 

(Albris 2014a). Her var et større område omkring to nuværende landsbyer nøje afsøgt med 

metaldetektor, og små områder var udgravet. Analysen gav gode resultater, idet nye navnedannelser 

syntes at følge de skiftende aktiviteter i området over tid. Problemet med undersøgelsen var, at kun 

meget lidt af bebyggelsen var udgravet, og dermed kunne man ikke etablere karakteren af de 

aktiviteter, der blev indikeret i overfladefund. I nærværende undersøgelser opstod samme problem, 

idet større arkæologisk velundersøgte områder kun forekom omkring selve de udgravede storgårde, 

men var mere sjældne i de omkringliggende landskaber. Dermed er det kun muligt at stille skarpt på 
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udviklingen i mindre skala, når det arkæologiske materiale er egnet. Det har skabt et misforhold i 

den detaljeringsgrad og skala, observationer har kunnet foretages på.  

 

Stednavne og bebyggelsesdynamik 

Generelt findes der i det skandinaviske landskab få af de ældste stednavnetyper og flere af de yngre. 

Dette forhold mellem navnetyperne var baggrund for den opfattelse i de tidlige bebyggelsesstudier, 

at bosættelsen af landskabet begyndte med nogle få ældre bebyggelser og gradvist ekspanderede 

herfra (f.eks. Brink 1988:69). Den stadigt voksende mængde arkæologiske fund har dog betydet, at 

man også indenfor navneforskningen har måttet gøre op med det, Per Vikstrand kalder det 

evolutionære bebyggelsessyn (Vikstrand 2013:7-11). De få ældre stednavne og de mange yngre 

afspejler snarest, at der er sket en navnedød og løbende dannelse af nye navne (Brink 1988:69). Det 

arkæologiske fundbillede har udviklet sig, og vi ved i dag, at der var mange bebyggelser i ældre 

jernalder, hvortil vi i dag ikke kan knytte nogen navne (Albris 2014a: 110-111, 2015b). Vi ser som 

nævnt, at bebyggelsen i det sydskandinaviske landskab flytter rundt gennem jernalderen, men også 

at den går fra en udbredt, spredt struktur i ældre jernalder til en gradvis koncentrering og 

specialisering gennem yngre jernalder og frem mod vikingetiden.  

I såvel dateringen og tolkningen af stednavne som i forståelsen af de processer, de afspejler, har det 

afgørende betydning, hvilken kontekst de er skabt i, ikke bare på lokalt plan, men også i forhold til 

den overordnede forståelse af samfundsudviklingen. Bo Gräslund mener, at onomastikken her bør 

være bedre til at orientere sig i arkæologien (Gräslund 2004). Som han bemærker, må man for at 

forstå stednavnedannelser ”följa arkeologins diskussion om det forntida samhällets struktur och 

organisation i stort och om jordbrukssystem, religion, ideologi, sociala förhållanden, oralitet, 

judiciella omständigheter och annat som kan ha varit av betydelse för uppkomsten och 

användningen av bebyggelsenamn i det förgångna (Gräslund 2010:48).  

Netop dette har Jesper Hansen forsøgt i forbindelse med sine undersøgelser af 

bebyggelsesudviklingen i 1. årtusind (Hansen 2015: 191ff., særlig s. 203-204). Hansen fornyer 

synet på 1970’ernes fynske landsbyundersøgelser, på forholdet mellem navne og bebyggelse og på 

dateringen af visse navnetyper. Som nævnt viser hans undersøgelser af bebyggelsesmaterialet, at 

der sker nogle gennemgribende ændringer i bebyggelsesmønsteret i perioden omkring år 600, hvor 

bebyggelsesbilledet fikseres, og en grundlæggende opdeling af landsbyernes ressourceområder 

dannes og bliver grundlag for de senere ejerlav. På baggrund af dette nye bebyggelsessyn har 

Hansen forsøgt ”at konkretisere de bebyggelsesmæssige forhold og processer, der kan have ledt til 

53



 
 

navnedannelse, navnedød og nynavngivning inden for rammerne af den bebyggelsesstrukturelle 

udvikling i 1. årtusinde” (ibid. 192). Hermed opstiller han en model for navneomsætning (se fig. 2. 

9.). En vigtig faktor i denne model er, at mens enkeltgårde kan formodes at have egne navne, 

navngives de enkelte gårde i en landsby sjældent individuelt. Når landsbyens bebyggelse forskydes 

successivt, kan der altså opstå behov for en ny navngivning af fraflyttede gårde, der er fysisk 

adskilte fra den ældre del af bebyggelsen. Når den øvrige bebyggelse så derefter ”flytter med”, kan 

det betyde, at det gamle navn går tabt. Fikseringen af bebyggelsesstrukturen i yngre germansk 

jernalder, betyder dels, at der må være stedskontinuitet fra denne periode og frem i de fleste 

landsbyer med ældre navnetyper og dels, at der er forsvundet en stor mængde navne i forbindelse 

med sammentrækningen af bebyggelsen (Hansen 2015:200, 205). Ud fra modellen er der en høj 

omsætning i stednavnematerialet i den labile bebyggelsesstruktur frem mod ca. år 600, mens også 

stednavnebilledet er mere statisk i den efterfølgende periode. I vikingetid og middelalder sker der 

igen nye navnedannelser i forbindelse med bebyggelsesekspansionen, som dog foregår indenfor en 

mere låst struktur. Hansen bemærker desuden, at modellen ikke omfatter ændringer i en 

bebyggelses status eller funktion, der også kan resultere i navneskifte (Hansen 2015:note 355). 

Modellen forklarer overordnet, hvordan stednavne paradoksalt både kan overleve gennem 

betydelige forandringer og forsvinde i tilsyneladende kontinuerligt tæt befolkede områder. Den kan 

fungere som en ramme for måden at tænke på forholdet mellem bebyggelse og stednavne, også i de 

områder hvor det arkæologiske materiale er mere fragmenteret. Problematikken tilgås i dette projekt 

gennem en komparativ tilgang, der dels studerer forholdet mellem de bevarede stednavne og 

arkæologiske fund gennem et bredt geografisk perspektiv, dels gennem nærstudier af udvalgte, 

velbelyste bebyggelsesområder. 
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3. Teoretiske overvejelser 

 

Som henholdsvis sproglige og materielle levn giver stednavne og arkæologi indblik i menneskets 

adfærd i landskabet fra helt forskellige vinkler. Der er mange fordele ved at kombinere disse 

vinkler, men også en høj kompleksitet både metodisk og teoretisk, idet der må tages højde for 

mange forhold og aspekter. Det er derfor vigtigt at gøre sig nogle overordnede overvejelser om den 

teoretiske ramme for anvendelsen af kilderne og for, hvordan vi opfatter sammenhængen mellem 

dem. 

 

Grundlæggende holdninger til kildematerialet 

I sin bog ”Ideas of landscape” udtrykker den engelske arkæolog Matthew Johnson ærgrelse over, at 

stednavne ikke er integreret bedre i det arkæologiske studie af landskabet. Det faktum, at både 

arkæologi og stednavne er skabt i menneskers aktive samspil med deres omgivelser, mener 

Johnson, i teorien betyder, at arkæologi og sproglige kilder kan anvendes sammen på en ligeværdig 

og gensidigt kritisk måde (Johnson 2007:148). I arbejdet med min magisterafhandling udviklede jeg 

ud fra lignende betragtninger et grundlæggende teoretisk syn på forholdet mellem arkæologiske 

levn og stednavne som produkter af menneskelig praksis i interaktion med konkrete fysiske rammer 

(landskabet), der blev opsummeret i en model (fig 3.1.). Denne udredning er senere udgivet både i 

detaljeret og mere koncentreret form (se Albris 2014a og 2014b). Da disse overvejelser stadig 

danner udgangspunkt for min forståelse af forholdet mellem stednavne og arkæologi samt af de 

aspekter, disse kilder giver os indsigt i, skal de centrale dele kort opridses her. Enkelte vigtige 

aspekter videreudvikles i det følgende, hvorefter det forsøges at bygge videre på teoridannelsen ved 

at introducere et øget fokus på sociale processer.  

 

Praksis, landskab og sted 

Mine overvejelser havde i høj grad fokus på det fysiske landskab som konstituerende rammer for 

menneskeligt liv og adfærd. Det centrale udgangspunkt herfor var den pointe, at både stednavne og 

arkæologisk materiale bør ses som produkter af menneskets praksisser i en konstant interaktion 

med omgivelserne, hvor det både tilpasser sig landskabet og former sit fysiske miljø (jf. Ingold 

2000, 186-88, Johnson 2007:145-148). Praksisperspektivet er blevet vigtigt i arkæologien, da det 

giver mulighed for at studere, hvordan handlingsmønstre udvikler sig, både over lange og korte 
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3.1. Trekantsmodel for praksis og landskab 

Teoretisk model for interaktionen og det gensidigt afhængige forhold mellem landskabet og de 
fysiske lokaliteters udformning, menneskers handlinger og menneskers mentale strukturer. 
Modellen illustrerer det gensidige dialektiske forhold mellem sociale strukturer, individuelle 
handlinger, samt det materielle bebyggede og det økologisk manipulerede landskab. 
Prakisteori handler om, hvordan menneskers handlinger former samfundet, men også både 
skaber og er skabt af det enkelte menneskes opfattelse og forståelse af strukturen. Der er 
nuanceforskelle mellem f.eks. Anthony Gidden’s structuration theory og Bourdieus 
praksisteori, hvor Boudieu f.eks. indfører begrebet habitus for at forklare, hvordan strukturer 
bliver indlejret i menneskelig adfærd, som derved reproducerer kollektive strukturer. Bourdieu 
arbejdede også med det materielle og relationen mellem praksis og det fysiske rum, bl.a. i sine 
studier af Kabylske huse. Her var han inspireret af strukturalismen med dens fokus på binære 
opdelinger af rum mellem fx mænd og kvinder, gamle og unge, osv.  
Indlejret i modellen er forholdet mellem stednavn, navnebærer (den konkrete fysiske lokalitet) 
og stednavnets betydningsindhold, der kan ændre sig med navnets udtale eller forandringer på 
lokaliteten. Navnet er med til at gøre rummet, meningsfuldt, dvs. skabe ’sted’ ud af ’rum’ (efter 
Albris 2014a:61). 
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tidsperspektiver (f.eks. Pauketat 2001:73, Webley 2008:10). Begrebet praksis beskriver forholdet 

mellem mentale strukturer og handlinger som en dynamisk historisk proces. Ifølge traditionel 

praksisteori foregår handlinger altid indenfor en bestemt ideologisk kontekst, som de selv er med til 

at reproducere og delvist forandre (Bourdieu 1977, Giddens 1979:55, 66). Arkæologisk materiale 

kan karakteriseres som materielle levn af konkrete menneskelige aktiviteter og dermed produkt af 

praksis. Praksisperspektivet har haft særlig stor betydning i det arkæologiske studium af kult og 

religion, hvor det flytter fokus fra et bagvedliggende trossystem til handlinger og ritualer som det 

centrale og meningsbærende (Fogelin 2007, Ingold 2000: 197, Pauketat 2001: 87, Stutz 2003, se 

også Hawkes 1954 hvor det afvises at arkæologer kan studere religion). 

I traditionel praksisteori studeres den konstante dialektik mellem menneskers handlinger og de 

sociale strukturer. Imidlertid var det min pointe, at denne dialektiske proces også må ses som et 

konstant samspil med de konkrete fysiske rammer: landskab, bebyggelse, sted og rum. I de seneste 

årtier har der i dele af socialvidenskaben været en opmærksomhed på, hvordan materielle aspekter 

og de konkrete kvaliteter i rum og landskab har en afgørende rolle i det sociale liv (f.eks. Hillier 

1996, Latour 1991, Seamon 2007, Whatmore og Hinchliffe 2010:441-42).  

Mennesket skaber hele tiden sin fysiske virkelighed gennem at bygge, dyrke, opdele, ordne, plante, 

nedrive osv. Men de fysiske rammer virker også strukturerende på både individers og gruppers 

adfærd. Der har således foregået en langvarig proces, hvor opfattelse/oplevelse, 

bebyggelse/samfundsstruktur og det fysiske miljø gensidigt har påvirket hinanden (f.eks. Ingold 

2000). Dette kommer til udtryk i både bosættelsers placering, i administrative grænser og i 

navngivning. Kombinationen af praksis og landskab giver mulighed for at tænke tid, bevægelse og 

proces ind i det fysiske miljø, som ellers kunne opfattes som statisk (Creswell 2003: 280). Det er 

derudover en måde at tænke praksis ind i en rumlig kontekst. 

 

Stednavne som fænomenologi 

Et andet centralt element i teoridannelsen fra mit tidligere studium var præsentationen af 

stednavnedannelser som et fænomenologisk perspektiv på landskabet, idet de er produkter af 

menneskets kropslige og sanselige engagement med de fysiske omgivelser (Albris 2014a:55-

61,144). Den britiske arkæolog Chris Tilley har forsøgt at introducere en fænomenologisk 

landskabsarkæologi, der søger at forstå, hvordan mennesket oplever landskabet (Tilley 1994:7–34). 

Den fænomenologiske arkæologi har fået kritik for, at tolkningerne ofte kommer til at tage 

udgangspunkt i forskerens subjektive oplevelse (Creswell 2003:278, Fleming 2006). 
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Landskabsfænomenologien er også blevet kaldt uvidenskabelig, idet den anvender overordnede 

filosofiske overvejelser direkte og meget subjektivt (Smith 2010:178). Med et stednavn har vi en 

fortidig fortolkning af sted at forholde os til, der er en empirisk realitet - selvom forskeren 

uundgåeligt foretager subjektive valg i tolkningen af materialet (L.E. Christensen 2010: 18, 249). 

Stednavne kan ses som en alternativ fænomenologisk vinkel, hvor man får indblik i fortidens 

menneskers opfattelse af steder uden at tage udgangspunkt i forskerens eller andre 

nutidsmenneskers opfattelse. Stednavne opstår ofte i nært samspil med landskabets rum, men de 

afspejler også valg, der er betinget af, hvordan navngiverne opfatter virkeligheden (Gelling og Cole 

2000:131, Albøge 2000:112). Jeg sammenlignede de valg og betoninger, der sker i navngivning 

med den norske arkitekt Christian Norberg-Schulzs arkitekturfænomenologi. Her beskrives 

konstruktion af huse og andre bygninger som menneskets fortolkning og konkretisering af naturen 

(Norberg-Schulz 1980:50). For Norberg-Schulz udtrykker mennesket således genius loci – lånt fra 

det klassiske begreb stedets ånd. Min pointe var, at navngivning kan opfattes som en del af den 

måde, mennesker skaber ’sted’ ud af ’rum’ (Albris 2014b, Johnson 2007:148, Mauss 1950:27). 

Stednavne kunne på denne måde bl.a. bruges til at vise, hvordan særlige topografiske elementer, 

f.eks. i form af gravhøje eller prominente højdedrag blev integreret i organiseringen af 

centralområder (se også Svensson 2015:219-223). Vi kan formode, at de fleste stednavne har rod i 

en grad af realforhold. Det kan være i en konkret fysisk virkelighed, som var det, jeg betonede i mit 

tidligere arbejde. Men det kan også være i nogle bestemte praksisser eller kollektive opfattelser om 

stedet, som ikke nødvendigvis er direkte afspejlet i det arkæologiske materiale.  

 

Mod et socialt perspektiv 

Den fænomenologiske vinkel på stednavne var vigtig, bl.a. fordi det mindsker den uundgåelige 

subjektivitet, som fænomenologi i arkæologien har været kritiseret for (f.eks. Fleming 2006). Det 

fænomenologiske perspektiv kom imidlertid overvejende til at omhandle dialektikken menneske-

natur og blev især en beskrivelse af, hvordan mennesket perciperer og fortolker naturen og 

landskabet. Dermed kom forholdet mellem stednavne og samfundet og mellem samfundet og 

landskab/natur til at træde i baggrunden. Det er imidlertid et andet vigtigt aspekt ved stednavne, at 

de også er en social praksis. Stednavne indgår i og er produkter af menneskers kommunikation om 

landskabet (jf. Gräslund 2010: 48, Svensson 2015: 249). De er primært et redskab, der bruges af 

fællesskabet til at udpege en uendelig variation af geografiske strukturer, landskabselementer, 

bosættelser, veje, områder etc. (Strid 1999:22, 43). Stednavne er derfor frem for alt et kollektivt 
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fænomen, og deres dannelse og overlevering afhænger af deres brug i forskellige sociale 

sammenhænge. Da nærværende projekt handler om den sociale organisering omkring jernalderens 

magtcentre, har det været relevant at gøre nogle overvejelser om, hvordan stednavne kan give 

indblik i kollektivers konceptualisering af steder i tilknytning til særlige funktioner eller praksisser, 

der var knyttet til dem. 

 

Beskrivelse indefra og udefra 

Den traditionelle arkæologiske registrering kategoriserer forholdsvis neutralt lokaliteter ud fra form 

og funktion: bopladser, gravpladser, affaldsgruber, deponeringer, offerpladser og så videre. Denne 

klassifikation er et nyttigt redskab i registrering, beskrivelse og endda komparative studier. Den 

afspejler dog ikke nødvendigvis den virkelighedsoplevelse og forståelse af lokaliteterne, som 

fortidens mennesker havde (Albris 2014a: 56-59 og f.eks. Bradley 1990, 1-42, Randsborg 2002, 

Sheehan og Maher 2000). Som nævnt giver de ældste stednavne os mulighed for at få et andet 

indblik i, hvordan man i fortiden kommunikerede om steder i landskabet, og de fortæller os derfor 

noget om, hvilke koncepter der var i brug i jernalderens og vikingetidens samfund, når man var 

enige om en afgrænsning og opfattelse af sted. 

Som sådan kommer den arkæologiske klassifikation og stednavnene til at repræsentere henholdsvis 

den etiske og det emiske tilgang til kulturstudier og empiri. Emisk og etisk er et begrebspar, der 

anvendes i antropologien om forskellige vinkler på den videnskabelige beskrivelse (Headland 

1990). Begreberne blev oprindeligt introduceret i socialvidenskaben af den amerikanske lingvist 

Kenneth Pike (Pike 1954: 8-28).  

Den etiske1 tilgang repræsenterer den tilstræbte, objektive beskrivelse med anvendelse af 

videnskabelige termer, som er nødvendig for f.eks. at kunne sammenligne på tværs af forskellige 

kulturer. Det er en nøgtern måde at iagttage og beskrive kulturelle fænomener udefra, som er særligt 

klart eksemplificeret, når vi arbejder med fugleperspektivet i kortlægninger og GIS-databaser og 

diakrone analyser over meget lange tidsrum (Creswell 2003:269–273, Head 2010:427-28). Det 

etiske studie er altså en videnskabelig fortolkning og generalisering. Her studerer vi nogle 

overordnede processer gennem videnskabelige konceptualiseringer af menneskets verden, der 

tillader et komparativt perspektiv.  

Det emiske syn repræsenterer derimod forsøget på at undersøge de studerede menneskers egen 

verdensanskuelse og måde at tænke på indefra. Den emiske beskrivelse anvender de ord og 

                                                 
1 Ikke at forveksle med etisk i moralsk forstand. Pikes termer er lånt fra lingvistikkens fonemisk og fonetisk. 
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begreber, der er meningsfulde indenfor den studerede kultur. I studiet af en fjern fortid med ganske 

få skriftlige kilder og uden mulighed for at spørge individer om deres oplevelser, er stednavnene en 

helt unik mulighed for at få tilgang til det emiske perspektiv. De giver os indblik i en beskrivelse, 

som er forankret i menneskers fælles oplevelser og kommunikation og ikke i arkæologers eller 

andre forskeres subjektive landskabsopfattelse. I dette projekt har jeg således justeret – eller udvidet 

- min brug af stednavne fra at opfatte dem som fænomenologiske størrelser til at se dem som kilder 

til det emiske perspektiv (selvom også fænomenologien tilstræber den emiske tilgang, er det emiske 

perspektiv ikke nødvendigvis fænomenologisk). 

I studier af moderne kulturer, f.eks. indenfor antropologien, tilstræber man ofte en balance mellem 

det etiske og emiske perspektiv. Den etiske tilgang er helt uundværlig i studiet af en fjern fortid, 

hvor vi ikke har tilgang til levende informanter og observationer af det levede liv. Gennem f.eks. 

kortlægning og kategorisering af navnetyper arbejder navneforskningen også ud fra det etiske 

perspektiv. Men med tolkningen af det enkelte navn får vi også indblik i nogle begreber, der har 

været vigtige for fællesskabet, særlig når det f.eks. gælder sociale eller rituelle knudepunkter. 

 

Social morfologi 

Som nævnt mener jeg, at det er vigtigt at anlægge et holistisk, socialt perspektiv i forøget på at 

belyse udviklingen i særligt det ideologiske og religiøse landskab. Her er jeg inspireret af den 

franske sociolog og religionsforsker Emile Durkheim og hans forskningsgruppe i Paris med 

eleverne Maurice Halbwachs og Marcel Mauss, der også var Durkheims nevø. Deres tænkning har 

fået fornyet interesse indenfor en rumligt og materielt orienteret sociologi (se Liebst 2016). 

For Durkheim, Mauss og Halbwachs var religiøst liv i høj grad det samme som det sociale liv. 

Religion blev set som en social proces, der skaber sammenhæng i samfundet ved, at selvsamme 

samfund skaber og tilbeder sin egen orden (bl.a. Durkheim 1912). Ud fra Durkheims tankegang kan 

fælles ideologier, der opbygges omkring rituelle handlinger, opfattes som religioner. Det er nemlig 

ikke indhold, trossystemer eller mytologi, der skaber en religion, men derimod de handlinger, 

hvormed fællesskaber opbygger og bekræfter kollektive tankesæt og normer. Gruppen var også 

interesserede i det, de kaldte det sociale livs materielle substratum, deres betegnelse for den 

konkrete materielle udformning og organisering af sociale grupper og deres fysiske omgivelser. 

Beskrivelsen af sociale fænomeners materialitet gav de betegnelsen social morfologi (f.eks. 

Halbwachs 1960). 
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En definition af social morfologi finder man i et lille skrift om sæsonmæssig variation i 

eskimoernes liv af Marcel Mauss. Social morfologi beskrives her som en beskrivelse af konkrete 

aspekter af sociale fænomener: en kombination af topografiske forhold, territoriale grænser, huse og 

landsbyers fordeling, udformning og opbygning, samt antal og sammensætning af mennesker 

(Mauss 1950: 19-27). Beskrivelsen skulle ifølge Mauss også omfatte ideologisk og sproglig enhed, 

såvel som fælles navne, der samler og ordner steder og grupper i folks bevidsthed, der samler og 

organiserer steder og grupper i menneskers bevidsthed.  

Mauss udviklede en nærmest økologisk tilgang, hvor samfundets og ideernes strukturer og de 

fysiske udtryk udgør et sammenhængende hele. For at forstå de sociale fænomener må man 

udforske bebyggelsernes spredning i et territorium, deres størrelse og befolkningens 

sammensætning. Som de grundlæggende territoriale enheder beskriver han bosættelsernes 

beliggenhed og udformning og yderligere gruppernes habitat. Sidstnævnte er både selve 

bebyggelsen og dens revir: stier, havne, handelspladser osv. Et sådant område må have et samlende, 

lokaliserbart navn (hos inuit er det geografiske navne) og have klart definerede grænser. 

Bosættelsen er som en fikseret enhed basis for eskimoernes morfologi og udgør en kontrast til 

stammen (ibid. 28). Desuden er der en moralsk og lingvistisk enhed indenfor bosættelsen.  

Mauss beskriver, hvordan variationen i samfundsorganisationen mellem sommer og vinter udgjorde 

forskellige sociale morfologier, der indvirkede på det sociale, religiøse og juridiske liv (Mauss 

1950: 19-20, 57-58). Om vinteren boede eskimoerne sammen i store grupper, mens de om 

sommeren vandrede individuelt rundt i små enheder. Efter at beskrive bosættelsernes varierende 

organisering går Mauss videre til at undersøge, hvordan variationerne indvirker på det religiøse og 

juridiske liv. Om sommeren udførtes kun små personlige riter, men i den tætte kontakt om vinteren 

levede man i en konstant religiøs og social intensitet - en struktur, der var helt modsat sommerens: 

”In the dense concentrations of the winter, a genuine community of ideas and material interests is 

formed. Its strong moral, mental and religious unity contrasts sharply with the isolation, social 

fragmentation and dearth of moral and religious life that occurs when everyone has scattered during 

the summer” (Mauss 1950: 76).  

Mauss ser det som en metodologisk regel, at socialt liv i alle dets former – moralsk, religiøst, 

juridisk - er forankret i det materielle substratum og varierer med dette, det vil sige med gruppers 

masse, densitet, form og komposition (ibid.:80). For Mauss er bebyggelsesmønstre, og gruppers 

densitet, form og komposition noget, der er direkte forbundet med og indvirkende på den måde, det 

sociale og religiøse liv udfolder sig på. Han mener derfor, at man må beskrive et 
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bebyggelsesområdes hele morfologi for at kunne undersøge det religiøse (sociale) liv. Jeg anser 

Mauss’ anskuelser som relevante i forhold til dette projekt, da nogle af målene er de samme: Dette 

projekt forsøger at beskrive bebyggelsens og landskabets udformning og udvikling og herudfra 

diskutere, hvordan vi kan forstå den kollektive ideologi og religion. 

Det er ikke hensigten her at drage en analogi mellem eskimoernes jægersamler-samfund og det 

førkristne, sydskandinaviske landbrugssamfund. Disse to samfund repræsenterer helt forskellige 

verdensanskuelser, som ud fra Mauss’ teori netop har deres rod i de to gruppers forskellige livsbasis 

(jf. L. Jørgensen et al. 2012). 

Mauss mente, at det detaljerede studie var bedre til teoridannelse end generelle oversigter, idet man 

her får optimale forhold for at studere, hvordan menneskegruppers materielle form påvirker 

forskellige former for kollektiv aktivitet (ibid. 19-21). Eskimoerne var et godt eksempel, fordi deres 

tilfælde er meget markant: de skifter drastisk morfologi mellem sommer og vinter. Han brugte altså 

studiet til at illustrere, hvordan man kan se på bosættelsesmorfologi og sæsonmæssige dynamikker 

som noget, der former det religiøse liv. Hans pointe var, at varierende livsgrundlag og 

organisationsformer skaber forskellige sociale omgangsformer og ritualer, og deraf forskellige 

forestillinger. 

Livet i Skandinaviens jernalder og vikingetid har ikke lignet eskimoernes, men havde sine egne 

sæsonmæssige variationer med rejser og møder om sommeren og et mere lokalt liv om vinteren (jf. 

Albris 2014c:20). Hver sæson havde desuden sine religiøse fester. Ud fra de norrønne kilder ser det 

ud til, at der var 3 årlige hovedblót: et forårsblót mod sommersæsonen, et høstblót og endelig 

midvinterens jól (Steinsland 2005:275). I dette projekt studeres også dynamikker i morfologien, 

men over længere tidsperspektiver, da kildematerialet især giver indblik i variation over bredere 

horisonter. 

Desværre blev den sociale morfologi aldrig defineret mere klart end Mauss’ lille indledende studie, 

og der blev ikke udviklet en håndgribelig og udførlig metodologi (Andrews 1993:111). Det er 

derfor vanskeligt at anvende den oprindeligt tænkte sociale morfologi. I moderne analyser har det 

imidlertid vist sig, at topologisk struktur faktisk spiller en stor rolle for, hvordan omgivelser og sted 

opfattes (Giles 2007:107–109, Hillier 2004:116, Seamon 2007:iii–03, Liebst 2014). Derfor er den 

sociale morfologi også for nyligt blevet genoplivet i studiet af urbane miljøer, både antikke og 

moderne (Griffiths og Lünen (red.) 2016). De her udviklede metoder (bl.a. den såkaldte Space 

Syntax), der er kombinationer af sociologi, statistik og arkitekturanalyser, bygger på præcise data i 

afgrænsede fysiske miljøer og kan derfor ikke uden videre anvendes på åbne oldtidslandskaber (jf. 
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også Holst 2004, Olsen 1997:209). Begrebet social morfologi kan dog være en nyttig måde at 

konceptualisere beskrivelsen af de sociale landskaber, og hvordan materielle aspekter indvirker på 

socialt/religiøst liv.  

Termen morfologi er lånt fra naturvidenskaben, men som beskrivelse af materielle fænomener har 

social morfologi et stort fællesskab med landskabs- og bebyggelsesarkæologien, der har udviklet sin 

egen metodologi til beskrivelse af menneskegrupper og deres fysiske omgivelser. Med det 

kildemateriale, vi har til rådighed fra førkristen tid, er en total beskrivelse af fortidens samfund 

selvfølgelig umulig. Dog mener jeg, at arkæologien i kombination med navneforskningen stiller en 

metodologi til rådighed, der kan bruges i en diskussion om forholdet mellem materielle aspekter og 

det sociale/religiøse liv og derudfra, hvordan f.eks. navnemiljøer eller sakrale stednavne kan 

dannes.  

 

Kollektive repræsentationer 

I Durkheims tænkning havde sproget en vigtig rolle i kollektivets måder at konceptualisere fælles 

ideer, forestillinger og værdier. Sproget, siger Durkheim, er et kollektivt produkt, der viderefører et 

system af koncepter - det, som Durkheim kalder kollektive repræsentationer (Durkheim 1912: 330). 

Kollektive repræsentationer er altså samfundets fælles koncepter om sig selv, der genereres og 

udtrykkes gennem sproget. De opstår især ved intense samlinger og fælles ritualer og bliver 

herigennem redskaber til at ordne og forstå verden. Idet de opstår i det intenst sociale rum 

symboliserer de også nogle sociale forhold (Marshall 1998). Så vidt vi kan se havde samlinger og 

samlingspladser en vigtig rolle i det førkristne nordiske samfund, og der foregik en kommunikation 

og dialog som forstærkede en fælles identitet og kollektivets magt (Sanmark og Semple 2013a). 

Selve samlingspladserne blev derfor vigtige knudepunkter i det kognitive landskab, mens 

samlingsbegivenhederne var vigtige for dannelsen af de fælles koncepter.  

Jeg mener, at det ordstof, vi ser repræsenteret i visse stednavne med forbindelse til samtidens 

ideologiske systemer, giver os indblik i de kollektive repræsentationer: Både navngivning og 

navneoverlevering er udtryk for praksisser, der er fragmenter af menneskers kommunikation om 

landskabet. Når stednavne dannes, foregår der valg, betinget af bl.a. traditioner, generelle 

navngivningsmønstre og sammenligning med andre stednavne og lignende lokaliteter. De 

koncepter, navnene refererer til, var forståelige i en fælles referenceramme på 

navngivningstidspunktet, men denne var samtidig under konstant genforhandling (Norberg-Schulz 

1980:69, Strid 2011:292, Vikstrand 2001:19). Da flere individer må være enige om anvendelsen af 
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et stednavn, vidner navngivning og navnebrug om en vis enighed angående lokaliteten i de grupper, 

der har dannet stednavnet. Det er vanskeligt at se, om stednavne i en forhistorisk ikke-skriftlig 

kultur kunne dikteres f.eks. af magthavere. Det er muligt, men stednavnenes brug og overlevering 

vil stadig være afhængig af fællesskabets tilslutning.  

Som det blev nævnt i indledningen, har man været optaget af at søge efter navnemiljøer i det 

sydskandinaviske område, der svarer til navnemønstre i det mellemsvenske landskab, hvor man 

gennem stednavnes indhold kan identificere netværk af pladser og de enkelte lokaliteters 

funktioner. Ud fra ovenstående betragtninger om stednavne som en del af kommunikationen om 

lokaliteter, og afspejling af de fælles opfattelser af steder i landskabet, kan stednavne give indblik i 

kollektivets måder at konceptualisere de fælles ideer, forestillinger og værdier - det, som Durkheim 

kalder kollektive repræsentationer. Her er det interessant, at de klassiske bebyggelsesnavnetyper 

synes at ændre sig i løbet af jernalderen fra især at være naturbetegnende til at have et indhold af 

personnavne og henvise til kulturforhold (Albris 2014a:144ff.).  

 

Tid, magt, sted og kollektiv erindring i landskabet 

Den type data, vi har til rådighed i det forhistoriske sydskandinaviske landskab, giver især indblik i 

udviklinger over det lange tidsperspektiv (jf. Braudel 1958). Med samlinger af data ser vi, hvordan 

de mange enkelte enheder er dele af nogle overordnede processer, nærmest skiftende konjunkturer, 

som kan aflæses i materialet. Derimod er det ofte vanskeligt at aflæse de enkelte begivenheders 

historie, selvom vi ved, at hvert enkelt fund og hver navnedannelse afspejler noget konkret, der er 

sket. En opfattelse, der gennemsyrer den skandinaviske centralpladsforskning, er, at magtcentre og 

kultsteder i jernalder og vikingetid virkede strukturerende på organiseringen og opfattelsen af det 

omkringliggende landskab, samtidig med at samme landskab har indvirket på bebyggelse og 

ideologi (Hedeager 2001, Fabech 2009, Brink 1998). Noget vigtigt at huske på i den sammenhæng 

er, at det, vi ser, kan være opbygget over længere tidsrum, ofte gennem generationer. Det kan 

imidlertid være en udfordring at forklare, hvorvidt og hvordan forståelsen og opfattelsen af 

landskab og samfund blev overført mellem generationer (Kristensen 2006:6).  

Maurice Halbwachs, der som nævnt også var elev af Durkheim, arbejdede som den første med 

menneskelig hukommelse i et socialt eller sociologisk perspektiv (Halbwachs 1992). Han 

introducerede begrebet kollektiv erindring i sociologien, hvilket blev begyndelsen til den moderne 

erindringsforskning, der i dag er et stort og vidt forgrenet felt (Jensen 2006: 17-20). Det er vidt 

diskuteret, hvordan kollektiv erindring skal bruges og defineres og især, hvad forholdet er mellem 
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f.eks. kognitive mekanismer, individuel hukommelse og fælles erindringer, mellem det bevidste og 

ubevidste, eller mellem f.eks. vaner og kropslig erfaring på den ene side og bevidste narrativer og 

egentlig historieskrivning på den anden. På individplan er hukommelse en kompliceret kognitiv 

proces, der sker i samspil med den ydre verden, sansning og bevidsthed (se videre hos Chadwick og 

Gibson 2016: 2).  

For Halbwachs er hukommelse noget, der skabes i sociale sammenhænge, og den kollektive 

erindring er definerende for identitetsfølelsen i sociale grupper, mens han ikke lagde vægt på 

individets dannelse af erindring og minder (Halbwachs 1992: 38, 50-51). Den fælles hukommelses 

funktion i samfundet var primært, at den er med til at skabe fælles identiteter (Kristensen 2006: 11-

12). Kollektiv hukommelse skaber en følelse af samhørighed i et samfund eller en gruppe ved at 

inkorporere en fælles konstrueret fortid, der er konstituerende for gruppen (Chadwick og Gibson 

2016: 9). For Halbwachs og Durkheim udfyldte religion og ideer om en fælles historie dermed 

samme sociale funktioner, idet de fungerede som samlende og identitetsdannende (Bryld og 

Warring 1999: 229). 

Halbwachs skelnede mellem den levende kollektive erindring, som hele tiden udveksles og tilpasses 

(mundtligt) indenfor gruppen, og historie, som han så som en mere objektiv og systematisk, 

(nedskrevet) erindring, der var glemt i menneskers aktive hukommelse. For Halbwachs var dette 

altså nærmest en sondring mellem historievidenskab og mundtlig overlevering. I det forhistoriske 

Skandinavien kan vi måske tale om, at der var en levende oral erindringskultur, men der skete også 

en materialisering af erindring gennem f.eks. gravmonumenter, runesten, byggerier og genstande. I 

deres videre liv blev disse materielle levn en del af samfundets referenceramme. De kunne 

genbruges og opfattelsen af dem kunne ændres og genforhandles i nye opfattelser af den fælles 

identitet. I arkæologien har der især været fokus på erindring og opfattelsen af fortiden i fortiden i 

forbindelse med begravelsesmonumenter (Chadwick og Gibson 2016:1-5, Bradley 2016, A. 

Pedersen 2006). Imidlertid har vi også eksempler på, at f.eks. rituelle deponeringer foregår på de 

samme steder med flere generationers mellemrum, uden at vi kan erkende fysiske markeringer 

(f.eks. Ilkjær 2002: 205). Noget lignende gælder, som vi skal se, for Tissø, hvor især våben er 

blevet deponeret over tusinder af år. Der må have eksisteret en fælles bevidsthed i de lokale 

landskaber om sådanne handlinger og steder. Sådanne fælles erindringer over lange tidsrum kan 

have været viderefortalt i mundtlige traditioner såsom myter, sagn digte og sange, der kan have 

været knyttet til landskabet på forskellige måder (Chadwick og Gibson 2016: 10, 12). De kan også 

være overleveret gennem rituelle handlinger, som ofte er forbundet med specifikke steder (Bell 
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1992: 90-92). I denne forbindelse mener jeg stednavnene må have spillet en vigtig rolle i forhold til 

videreførelsen af den fælles bevidsthed om særlige kvaliteter ved specielle steder. 

Ud fra disse betragtninger kan landskabet ses som et dybt aftryk af tid i mange lag - både fysisk og 

mentalt. Det er vanskeligt at skabe en forståelse af tid og rum på en måde, der også vil have givet 

mening for de mennesker, der levede i landskabet (Bradley 2016). Her optræder stednavnene som 

små fikspunkter - rester af den diskurs og det ordstof man brugte til at betegne landskab og 

lokaliteter (Strid 2011: 292).   

Som Durkheim og Mauss havde Halbwachs en holistisk tilgang til mennesker og samfund. Han 

lagde også vægt på sociale koncepter og sproget, som han mente var vigtige forudsætninger for, at 

den enkelte kan danne erindringer om sine oplevelser og huske fortiden: ”It is language, and the 

whole system of social conventions attached to it, that allows us at every moment to reconstruct our 

past” (Halbwachs 1992: 172-73). 

Jeg mener, at stednavne kan ses som vigtige elementer i opbygningen af fælles koncepter og i 

videreførelse af fælles erindringer. Navnene bliver en slags fikspunkter i landskabet, der indeholder 

og videregiver information. Som monumenter og andre materielle levn kan deres rolle og 

opfattelsen af dem imidlertid hele tiden forandres i det levende samfund. Når stednavne er etableret 

i den kollektive kommunikation, bliver de en rodfæstet del af det fælles mentale landskab og kan 

endda blive konstituerende for den videre brug og opfattelse af et sted. Konceptet sted kan ses som 

en helhed, der opstår i samspil mellem en lokalitet, stednavnet og den idé, man har om stedet 

(Vikstrand 2001:18–19). Forholdet mellem de tre komponenter vil, allerede fra navnet er dannet, 

konstant forandre sig: navnedannelsen overfører ordlydens primære betydning fra det etymologiske 

indhold til selve lokaliteten. Med tiden kan udtalen af navnet ændre sig, så navnets eneste betydning 

bliver det betegnede sted.  

Nye navne og særligt koncentrationer af sådanne viser, at der på et tidspunkt er foregået nye 

struktureringer af landskabet, hvor menneskers praksis har ændret sig. Samtidig kan ældre navnes 

overlevelse vise, at der har været en form for kontinuitet gennem videreførelse af en bestemt 

tradition. Der har således foregået en langvarig dialektisk proces, hvor opfattelser/oplevelser og 

menneskets fortællinger om disse har været i gensidig dialog med bebyggelse/samfundsstruktur og 

konkrete landskabsforhold (jf. modellen fig. 3.1.). Disse processer kan f.eks. være afspejlet i 

handlingsmønstre på bestemte steder, i bebyggelsers placering, i administrative grænser og i 

navngivning. Over længere tidsforløb vil det skabte landskab med sine stednavne, bebyggelser og 

monumenter komme til at virke som noget universelt, naturligt givet. Dermed er der ikke 
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nødvendigvis en bevidsthed på tværs af generationer om den grad af konstruktion, verden, 

landskabet og samfundet udgør (Creswell 2003:277–78).  

 

Opsamling: Morfologi og sammenhæng 

Som nævnt i forrige kapitel har Mircea Eliades ideer om universel kosmologisk symbolisme været 

en populær model for arkæologer (f.eks. Eliade 1959, Hedeager 2001). Det er særligt i urbane 

miljøer, at kosmisk symbolisme kommer til udtryk i arkitekturen, men Eliades ideer er blevet 

overtaget meget ukritisk og mange steder uden egentligt empirisk grundlag for, at modellen passer 

(se også Smith 2010: 181, Trigger 2003: 470). 

I dette projekt har jeg i stedet ladet Durkheims sociale morfologi og hans forskningsgruppes tanker 

om den nære forbindelse mellem sociale gruppers fysiske udformning og det rituelle liv, og mellem 

handlingsmønstre og fælles ideologiske koncepter, danne en rød tråd i mit arbejde med de tre 

undersøgelsesområder. Teoridannelsen bliver sjældent præsenteret eksplicit i de enkelte 

undersøgelser, da det faldt udenfor artiklernes rammer i forskningsprojektets publikationer.  

Arkæologien repræsenterer fragmenter af menneskers faktiske materielle engagement med 

lokaliteter, mens stednavne er brudstykker af menneskers kommunikation om disse. Stednavne er 

dels udtryk for navnedannelser, der udtrykker samtidens fortolkning og oplevelse af bebyggelse og 

landskab, dels er de overleveringer og vidnesbyrd om kommunikation og kontinuitet på tværs af 

generationer. De arkæologiske kilder er derimod vidnesbyrd om faser i bosættelsers beliggenhed og 

rumlige struktur og om faktiske materielle engagementer i den fysiske verden, som på mange måder 

ligger til grund for dannelsen, anvendelsen og overførslen af stednavne.  

Arkæologiske levn og stednavne fortæller hver deres historie om landskabets udvikling. De er rester 

af den langvarige dialektik mellem det fysiske landskab, menneskelig aktivitet og stednavne som 

mentale strukturer og kollektive erindringer. Dermed er begge produkter af lange, komplicerede 

formationsprocesser, men netop det, at de er meget forskellige produkter af praksis, betyder, at der 

er meget at opnå gennem en komparativ diskussion af, om og hvorfor de to materialer understøtter 

eller modsiger hinanden (se også L.E. Christensen 2016a, Gräslund 2010, Hansen 2015, Iversen og 

Kroonen 2015, Vikstrand 2012).  
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4. Metode og materiale 

 

I projektets tre hovedundersøgelser er problemstillingen om oplandets organisering og udvikling 

omkring jernalderens og vikingetidens stormandssæder i første årtusind e.Kr. konkret søgt belyst 

gennem: 

1. Kortlægning i GIS-databaser og analyser af bebyggelsesnavnene i de tre udvalgte områder. 

2. Kortlægning i GIS-databaser af arkæologisk materiale i samme områder til sammenlignende 

analyser med stednavnematerialet. 

3. Illustrering af udviklingen i menneskelig aktivitet over tid ved udarbejdelse af kort over 

dynamikken i arkæologiske lokaliteter i områderne, baseret på den arkæologiske 

kortlægning2.  

4. Sammenligninger af den arkæologiske dynamik og bebyggelsesnavnebilledet.3 

5. Kortlægning i GIS-databaser og analyse af centralitetsrelevante stednavneelementer i både 

bebyggelsesnavne og marknavnemateriale i de tre udvalgte områder.  

6. Sammenlignende nærstudier af arkæologi og stednavne baseret på ovennævnte 

kortlægninger omkring udvalgte lokaliteter eller stednavne i undersøgelserne, hvor 

materialet er af særlig god kvalitet eller særligt perspektivrigt.  

  

De komparative analyser af stednavne og arkæologi baseres således på indsamling af arkæologisk 

materiale og stednavne indenfor afgrænsede regioner omkring de udvalgte stormandssæder. 

Udgangspunktet for at beskrive disse områders udvikling og morfologi er dermed en GIS-baseret 

kortlægning af relevant materiale over et langt tidsperspektiv. På dette grundlag udføres dels en 

bebyggelsesanalyse med fokus på bosættelsernes datering og udbredelse. Gennem kort over 

dynamikken fra periode til periode er det forsøgt at illustrere forholdet mellem udbredelsen af 

arkæologiske fund og stednavnetyper, der kan placeres inden for den relative 

bebyggelsesnavnekronologi indenfor disse lokale regioner. Her vises, hvordan de to kildematerialer 

afspejler bebyggelsens struktur i de skiftende perioder, og det diskuteres, hvor de supplerer eller 

modsiger hinanden. Derudover analyseres stednavnebilledet med fokus på navnetypernes 

betydningsindhold og eftersøgninger af centralitetsrelevant stednavnemateriale for at give indblik i 

de lokale regioners organisering. Formålet med disse kortlægninger har været at undersøge, 
                                                 
2 De dynamiske kort er udarbejdet i samarbejde med mag. art. Anders Pihl med støtte fra Elisabeth Munksgaards Fond.  
3 Målet med de sammenlignende kort er at lade de to materialer supplere hinanden, men også at evaluere vores 
forventninger om sammenhæng mellem stednavnetyper og bestemte tidsperioder.  
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hvorvidt der kunne udskilles potentielle navnemiljøer, og om der kunne erkendes strukturer, hvor 

stednavne forholdt sig til de erkendte arkæologiske centralpladser i regionerne. Når den 

arkæologiske situation har tilladt det, eller navnestoffet har været særlig interessant, er der stillet 

skarpt på områderne omkring enkelte navne. 

 

Om at kombinere arkæologi og stednavneforskning4  

På grunduddannelsen i forhistorisk arkæologi på Københavns Universitet i 2004 blev jeg frarådet at 

inddrage stednavne i en opgave om yngre jernalders landskab. Begrundelsen var, at det var for 

metodisk vanskeligt. Der havde været nogen skepsis overfor stednavne siden 1970’erne og 80’erne, 

hvor projektet Middelalderlandsbyens Opståen var kommet med nogle skuffende resultater i 

forbindelse med undersøgelser af gamle stednavnetyper og bebyggelsesarkæologi på Fyn (jf. 

ovenfor og f.eks. Grøngaard Jeppesen, 1981). Emnet blev heftigt diskuteret ved et symposium på 

Københavns Universitet i oktober 1982 (B. Jørgensen et al (red) 1984), hvor titlen på historikeren 

Niels Lunds indlæg ”Bebyggelseshistorien er ikke noget privat slagsmål” vist taler sit eget sprog 

(Lund 1984). Torben Grøngaard Jeppesen konkluderede ved symposiet, at stednavne ”kun i meget 

begrænsede tilfælde har synderlig værdi og brugbarhed i den moderne bebyggelseshistorie” 

(Grøngaard Jeppesen, 1984: 161, 164). Skønt flere af konklusionerne var rigtige, mener jeg, at de 

dårlige resultater og skuffede miner i høj grad skyldtes, at man misforstod stednavnene som 

kildemateriale.  

Efter at jeg nu i flere år har arbejdet tværfagligt med arkæologiske kilder og stednavne, er jeg 

tilbøjelig til at erklære mig delvis enig med min vejleder fra 2004. En kombineret anvendelse af de 

to kildematerialer kræver en indgående forståelse af begge discipliners faglighed og for de to meget 

forskellige typer kildestof. Derimod er jeg ikke enig i, at stednavne kun har en begrænset værdi for 

bebyggelseshistorien (jf. Hansen 2015: 192). 

 

Vigtigt at kombinere kilder 

Når der arbejdes tværfagligt med to forskellige kildetyper, er det afgørende at være bevidst om de 

metodiske muligheder og begrænsninger, der gælder for kilderne hver især og for kombinationen af 

dem.  

                                                 
4 De følgende 4 afsnit er et lettere omarbejdet uddrag af artiklen Tolkninger med tolkninger på – særlige udfordringer 
ved arbejde på tværs af arkæologi og stednavneforskning, udgivet i Arkæologisk Forum. 
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Det er en grundlæggende betingelse for både arkæologiske kilder og stednavne, at kilderne har en 

fragmentarisk karakter (f.eks. B. Jørgensen 1977:93, Kousgård Sørensen 1964:83, Kristiansen 

1985). Begge discipliner har derfor nogle grundlægende problemstillinger og usikkerheder 

angående repræsentativitet. Kildematerialerne har dog vidt forskellige formationsprocesser. Det 

arkæologiske materiale produceres af menneskelig praksis, men dets bevaring er betinget af natur- 

og jordbundsforhold, samt af graden af menneskelige forstyrrelser. Stednavne overlever derimod 

gennem kontinuerlig mundtlig overlevering og nedskrivning.  

Når vi accepterer, at begge kildetyper er fragmentariske, rummer kombinationen af dem også 

muligheder for f.eks. at identificere hiater, nuancere og kvalificere tolkninger, eller diskutere 

forskellige dateringer (Møller 2011). Udbredelse af bebyggelsesnavnetyper i områder, hvor der ikke 

er arkæologiske fund kan f.eks. supplere den arkæologiske kortlægning af bebyggelse og 

sandsynliggøre, at det arkæologiske fundbillede for pågældende område ikke er repræsentativt. 

Omvendt kan udgravede bebyggelser i områder uden alderssvarende navne sandsynliggøre en vis 

stednavnedød. Et af de vigtigste problemer er kronologi. Når man fremdrager forskellige træk af 

interesse i et landskab, er det fristende at opfatte dem som sammenhængende dele af et hele, men 

der er ikke nødvendigvis samtidighed imellem de enkelte elementer. Her er det vigtigt at huske det 

diakrone perspektiv. Når der f.eks. optræder koncentrationer af særlige navnetyper og sammenfald 

med bestemte arkæologiske fund, kan det eventuelt være produkt af en vis strukturel kontinuitet, der 

har affødt forskellige udtryk i forskellige perioder, men ikke nødvendigvis er direkte forbundne. Det 

kan f.eks. være tilfældet i undersøgelsen af Stevns, hvor meget rige gravfund fra 200-og 300-tallet i 

Himlingøje optræder i forbindelse med et stednavn, der har mulig forbindelse til retsudøvelse. 

Dannelsen af navnet Himlingøje, der måske kan tolkes ’hjemmelshøjene’, afhænger imidlertid af 

gravhøjenes eksistens, og en eventuel retsfunktion må altså høre en senere periode til. 

Et problem, der særlig hører den tidlige navneforskning til, kan være den optimistisme, der var med 

hensyn til at lade arkæologiske levn nær et stednavn datere navnet (Christensen og Kousgård 

Sørensen 1972: 222-23). Hvis ikke man er opmærksom på at rydde disse ældre metoder ud af den 

nuværende holdning til navnestoffet, kan det resultere i cirkelslutninger (Lönn 1999: 56).  

De metodiske udfordringer i begge fag øger også de metodiske vanskeligheder ved at anvende dem 

i samspil. Trods disse svagheder mener jeg, at tværfaglighed med varierende typer kildematerialer 

er en frugtbar og vigtig måde at tilgå problematikker om fortidens organisering i landskabet. 

Materialerne har nemlig også hver især styrker, hvormed de kan supplere hindanen (Vikstrand 

2012: 201-202). Arkæologen har en faglig forståelse af, hvordan det materielle formes, bruges, 
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deponeres og nedbrydes, og ved f.eks., at materialets repræsentativitet afhænger af 

bevaringsmæssige forhold og undersøgelsesaktivitet, og at dateringsrammer varierer alt efter 

fundets karakter (Kristiansen, 1985: 7-10, Renfrew og Bahn, 2004: 56-61, 124-48). Stednavne er 

nært knyttet til landskabet, men henviser ikke nødvendigvis til forhold af arkæologisk interesse 

(Vikstrand, 2001: 18-19). De er sproglige størrelser og skal derfor analyseres sprogligt, samtidig 

med at de ses i en kulturel og landskabshistorisk sammenhæng. Deres repræsentativitet og 

tolkningsmuligheder afhænger af overlevering, som er betinget af kontinuerlig mundtlig brug og 

dermed befolkningskontinuitet, samt tidspunktet for deres eventuelle nedskrivning (Christensen og 

Kousgård Sørensen 1972: 104-112). Stednavne er et særligt kildemateriale, da de er lokalt bundne 

sproglige levn af fællesskabets kommunikation om steder. Mens de tidlige skriftlige kilder kun blev 

læst af få, blev stednavne anvendt af alle, og de er oftest tæt forankret til de steder, de betegner. 

Som sådan er alle produkter af et tankesæt, der har været fælles for den brugerkreds navnet er blevet 

til i. 

Arkæologiske levn er altså konkrete, materielle spor af menneskers faktiske praksis og informerer 

om realforholdene på en lokalitet. Navngivning og navnebrug er derimod vidnesbyrd om konsensus 

i kommunikationen om et sted inden for sociale grupper, der har anvendt stednavnet, og giver 

dermed indsigt i et fortidigt kollektivt oplevet perspektiv (Albris 2014a). De to kildetyper giver 

derfor forskellige vinkler på landskabet, som kan anvendes komparativt. Med det voksende antal 

arkæologiske undersøgelser, detektorfund og digitalisering af både stednavne og arkæologi er der 

mange muligheder i at sammenligne data på kort og sætte dem i relation til oplysninger om 

eksempelvis topografi eller bonitering og dermed bidrage til samlede vurderinger af landskabet 

(Egeberg og Gammeltoft, 2006:5).  

 

To humanistiske videnskabeligheder 

Arkæologi og stednavneforskning er ved Københavns Universitet begge humanistiske discipliner 

og har meget til fælles. Der er en lang tradition i Norden for at anvende fagenes kildetyper, 

arkæologiske levn og stednavne, i kombination, ofte også med historie og geografi (Albris 2014b: 

33-48, Vikstrand 2012). De to fag har et stort interessefællesskab i landskabs- og 

bebyggelseshistorie (Gräslund 2010). Indsamlingen af kildemateriale i det 19. og 20. årh. skete 

desuden ofte parallelt. Når man er involveret i begge discipliner, bliver det dog tydeligt, i hvor høj 

grad de er separate felter med egne formål, paradigmer, diskurser og videnskabssyn. Jeg oplever 

ofte kommunikationsproblemer mellem de to fagområder, som de involverede parter måske ikke 
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selv registrerer, fordi de simpelthen taler forbi hinanden (jf. Vikstrand 2012: 206). I december 2013 

afholdt jeg i forbindelse med dette projekt et seminar på Nationalmuseet5, der havde til formål at 

samle arkæologer og navneforskere for at genoptage og opdatere diskussionen om 

bebyggelsesarkæologi og bebyggelsesnavne. Skønt der var en række lange og gode diskussioner, 

havde jeg indtryk af, at arkæologer fik mest ud af de arkæologiske oplæg og navneforskere mest af 

oplæggene om navne. Det skyldtes dels interesser, der gik forud for seminaret, men også at flere 

ikke fuldt forstod de fremførte pointer. I et sådant tværfagligt forum er udfordringen, at man både 

skal kommunikere noget meget fagligt specifikt og formidle helt grundlæggende viden, for at alle 

kan følge med.  

En del af den skepsis, der har været overfor stednavnestof, ikke blot i dansk arkæologi, tror jeg, kan 

udspringe af en mistro til og manglende forståelse af lingvistik som disciplin (Johnson, 2007: 109-

10). Jeg har mødt arkæologer, der mener, at navneforskere opfinder lydudviklinger for at nå frem til 

ord, der passer på bestemte tolkninger. De lydrækker, man stiller op, er imidlertid forsøg på at regne 

sig frem til ordets tidligere former, baseret nøje på viden om sprogets historie. Tolkninger og 

dateringer bygger på information om germanske og nordiske sprog i det første årtusind fra korte 

tekster som de tidligste runeindskrifter fra 2.-3. årh. og fragmenter af den gotiske biskop Wulfilas 

bibel fra 4. årh. (Christensen og Kousgård Sørensen, 1972: 161, Kisbye, 1992: 18-19). Datering og 

udredning af et stednavns semantiske indhold forudsætter altså meget specialiseret kundskab om 

sprogets historie og ordforråd.  

Et problem, der ofte opstår, når tolkninger fra en disciplin inddrages i en anden, kan være, at de 

usikkerheder, materialet er behæftet med, udviskes eller ignoreres. I tidligere forskning anvendte 

man fra historisk og arkæologisk side stednavnedateringer til at skrive bebyggelseshistorie, selvom 

dateringen af stednavne på baggrund af sproglige forhold først og fremmest er en meget bred relativ 

kronologi (Albris, 2014b: 36, Holmberg, 1996: 53-57). Navnetypernes lange produktive perioder 

gør, at stednavnene egentlig kun kan anvendes til at skrive bebyggelseshistorie på et meget generelt 

niveau. Helt paradoksalt har stednavneforskningen samtidig efterlyst arkæologiske dateringer på 

bebyggelsesgrundlæggelser, der kunne forbedre deres dateringer af de ældste navne (f.eks. 

Kousgård Sørensen, 1964: 83, Jørgensen, 1977: 93). Begge discipliner havde for store forventninger 

til de resultater, den anden kunne stille op med. 

 

                                                 
5 Seminaret blev afholdt med støtte fra Knud og Dagny Gad Andresens Fond. 
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At balancere mellem to stole 

Arkæologiens og stednavneforskningens grundlæggende data har så fundamentalt forskellige 

formationsprocesser, at forskningsarbejdet er meget forskelligt. Ofte skaber dette også forskelle i 

holdninger til forskningens formål. I hver disciplin er arbejdet og forskerne formet af kildetypernes 

egenskaber og begrænsninger, arbejdsmetoder, diskurser og forskningstraditioner.  

I mit arbejde er det et vigtigt mål at tilegne mig begge fagligheder, og dermed overskride nogle af 

disse grænser (jf. Gräslund 2010:47). Et af de primære problemer, jeg møder i mit arbejde med 

arkæologi og stednavne, er dog, at det er vanskeligt at dække alt stof. Når man arbejder med to 

fagområder, hvor forskningen oftest foregår i hver sit separate spor, er det meget tidskrævende at 

være aktiv i begge forskningsmiljøer. Der vil altid være en grad af faglig splittelse: Jeg er 

navneforsker, idet jeg beskæftiger mig med navne, men min uddannelsesmæssige baggrund er en 

magisterkonferens i forhistorisk arkæologi. Jeg er ikke lingvist som de fleste onomaster. Det, at jeg 

ikke er lingvist, stiller imidlertid særlige krav til min omgang med navnestoffet, da jeg må tilegne 

mig en del baggrundsviden om sproglige forhold, som er vigtig for at forstå de problematikker, 

navneforskerne arbejder med. Det har også betydet, at jeg i dette projekt har måttet sætte rammer 

for min omgang med tolkninger af det sproglige stof. Som princip har jeg fulgt de 

sprogvidenskabelige tolkninger, når sådanne forelå, og jeg gør opmærksom på det, når der er flere 

tolkningsmuligheder. I sådanne tilfælde er det arkæologiske materiale somme tider anvendt som 

argument for at vægte en tolkning frem for en anden.  

Stednavneforskningen rækker ud over lingvistikken ved også at være en landskabshistorisk 

disciplin (Vikstrand 2012: 206-206). Udover det rent sproglige må der opbygges en forståelse af, 

hvordan stednavne fungerer som en del af menneskers løbende diskurs om lokaliteter og kan flyttes, 

overføres og ændres gennem konstant sproglig brug (Strid, 2011: 292). Stednavne er en slags 

kollektiv erindring om landskabet, der er i konstant forandring, men samtidig meget sejlivet, og de 

opfører sig ofte på andre måder end det øvrige sprogstof (Hald, 1965: 20, Holmberg 1996: 54-55).  

Det, at navneforskere oftest er lingvister, betyder, at deres primære forskningsobjekt og formål er 

sproget og ordene i sig selv. Som arkæolog, der anvender stednavne, er målet ofte at få information 

ud af et navn, der kan bidrage til forståelse af samfundsforhold og give nye vinkler på vores 

tolkning af arkæologiske lokaliteter og fænomener. Her er det en stor udfordring at undgå på 

forhånd at udvælge bestemte navne og fund, der formodes at relatere til hinanden, når man 

undersøger bestemte sammenhænge. Når der fokuseres på udvalgte data af en bestemt art, udelades 

de dele af konteksten, der kunne antyde, at billedet ikke var helt så entydigt. Samtidig er det ofte 
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umuligt at inkludere alt stof i en undersøgelse, og derfor er det nødvendigt at foretage en vis 

udvælgelse. Særlig når man afsøger store områder for mange typer relevant materiale, er det et 

spørgsmål om prioritering, hvilke emner der vælges at fokusere på. Der er utallige aspekter, der 

kunne dækkes, men ofte afhænger det af kildematerialets karakter, hvilke temaer det giver mening 

at gå i dybden med. Selvom de tre undersøgte områder har mange lighedspunkter, har der været 

store variationer i kildematerialets karakter - både stednavne og arkæologiske fund. Skønt jeg har 

ensrettet indsamlingsstrategier og analysemetoder, har det for hvert område været nødvendigt at 

vægte de emner, der fremstod som mest centrale ud fra det stof, der var til rådighed.  

I det følgende præsenteres de metodiske overvejelser og forbehold, der har været afgørende i 

forbindelse med udvælgelse, indsamling og tolkningen af det materiale, der ligger til grund for 

afhandlingen. 

 

Undersøgelsens kronologiske og geografiske ramme 

Det overordnede fokus for projektets undersøgelser er Sydskandinavien i 1. årtusinde, det vil sige 

fra begyndelsen af vor tidsregning til overgangen til middelalderen. Da mange af de processer, 

projektet undersøger, er dele af et længere kontinuum, er materiale fra perioderne umiddelbart før 

og efter dette tidsrum inkluderet i de arkæologiske kortlægninger, der således omfatter ca. 200 f.Kr. 

- ca. 1200 e.Kr. Analysernes fokus ligger dog på den periode, der er relevant i forhold til 

stormandssæderne fra 1. årh. - 11. årh. e.Kr.  

Sydskandinavien forstås her som det nuværende Danmark, samt de sydlige og vestlige dele af 

Sverige, hvoraf meget tidligere indgik i det danske område, og den sydøstligste del af Norge. Mens 

undersøgelserne konkret arbejder med de tre udvalgte storgårde og deres lokalområder, er der i de 

overordnede diskussioner lagt fokus på udvalgte stednavne, der er specielle for dette område, 

nemlig navne på -lev, samt stednavne, der indeholder gudenavnet Tyr/Tī og gruppen af Gudhēm-

navne (fig.4.1.). 

 

Kronologi og dateringer 

I afhandlingen arbejdes med forskellige parallelle kronologisystemer. Grundlæggende opererer 

dateringer indenfor to rammer, idet absolutte dateringer forholder sig til en historisk kronologi i 

årstal, mens relative dateringer placerer materiale i mere brede dateringsrammer i forhold til mere 

eller mindre definerede horisonter eller tidsrum. Både stednavne og arkæologisk materiale kan 

oftest bedst placeres indenfor relative dateringsrammer. I figur 1.2. ses en tidstavle med oversigt 
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4.1.  Kort over Sydskandinavien med lev-navne og gudhēm -navne 

Undersøgelsen tager fat i nogle 
stednavne, der er typiske for det 
sydskandinaviske område. Til 
venstre ses udbredelsen af de 
skandinaviske Gudhem-navne (efter 
titelblad i Grimm & Pesch 2011). 
Nedenfor ses en kortlægning af 
navne på -lev/-löv med markering 
af (fra vest mod øst) Toftum Næs (i 
Nordjylland), Gudme, Tissø, Lejre, 
Strøby Toftegård, Uppåkra og 
Järrestad. 
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over den anvendte arkæologiske periodeinddeling i forhold til de overordnede sproghistoriske 

perioder. 

Den traditionelle stednavnekronologi er baseret på sproghistoriske forhold og delvist på historiske 

forhold. Arkæologiske dateringer foretages på mange forskellige grundlag, såsom typologier, C14 

eller dendrokronologi, der er mere eller mindre sikre (se f.eks. Hansen 2015:54-55). Da 

undersøgelsens kortlægning af arkæologisk materiale er baseret på Slots og Kulturstyrelsens 

database Fund og Fortidsminder, følges de kronologiske inddelinger og betegnelser herfra. Den 

arkæologiske kronologi er opdelt i forskellige niveauer, hvor det somme tider blot er muligt at 

placere et fund groft i f.eks. ældre eller yngre jernalder, mens der andre gange kan etableres en mere 

snæver datering. Når materialet kun kan dateres groft, har det en meget begrænset udsagnsværdi og 

har oftest ikke kunnet anvendes i de diakrone analyser af dynamik.  

Det kan være et problem, at den arkæologiske kronologi er meget fin i nogle perioder, såsom den 

romerske jernalder, mens den endnu er mere overordnet for f.eks. den efterfølgende germanske 

jernalder (Holst 2004:7). Dette får betydning, når man sammenligner på tværs af tid, fordi det er 

vanskeligt at sammenligne de detaljerede forløb med de mere overordnede, og af og til må slå 

materialet sammen i større grupper på bekostning af detaljeringsgraden (Hansen 2015:200).  

Det kan diskuteres, hvordan de arkæologiske perioder kan fastsættes i forhold til den absolutte 

tidsregning, men der opereres med en vis konsensus i dansk arkæologi, om end visse træk kan 

diskuteres (f.eks. Näsman og Roesdahl 1993). Den traditionelle kronologi sætter skellet mellem 

ældre og yngre jernalder ved overgangen mellem romersk og germansk jernalder, men man kunne 

argumentere for, at yngre jernalder begynder allerede ved starten af yngre romersk jernalder, hvor 

der sker en række ændringer i samfundet (Holst 2004: 7). I denne afhandling opfattes yngre romersk 

jernalder som en overgangsperiode, der på mange måder hænger sammen med den efterfølgende 

ældre germanske jernalder. Det korresponderer med Jesper Hansens beskrivelse af yngre romertid 

og ældre germanertid som en lang overgangsperiode (Hansen 2015:249-255). I visse analyser har 

det givet bedst mening at slå materiale fra disse to arkæologiske perioder sammen. Det kan også 

diskuteres, hvornår overgangen mellem yngre germansk jernalder og vikingetid skal sættes, særlig 

fordi mange af de fænomener, vi betragter som vikingetidige, efterhånden bliver skubbet længere 

tilbage i tid.  
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Dateringer af bebyggelsesnavne og bebyggelser 

Som nævnt kan stednavne oftest blot dateres relativt indenfor et vist tidsrum, og arkæologisk 

materiale ligeså. Det er derfor vigtigt at fastholde, at hver type kilde dateres hver for sig, og at en 

navnedannelse ikke kan datere en bebyggelses begyndelse eller omvendt (jf. under 

forskningshistorik og f.eks. Christensen og Kousgård Sørensen 1972:222-23, Grøngaard Jeppesen 

1981:82ff). Når jeg alligevel visse steder diskuterer et stednavns mulige alder ud fra arkæologisk 

fundmateriale, er det ud fra den teori, at nye navnedannelser kan ske i forbindelse med flytninger 

eller ændringer i bebyggelsers struktur eller funktion (Albris 2015b). Det kan i nogle tilfælde 

sandsynliggøres, at en navnedannelse tilhører en bestemt bebyggelsesfase på grund af forholdet til 

bestemte topografiske træk, noget også Per Vikstrand er kommet frem til i sine studier af 

jernalderens bebyggelsesnavne (Vikstrand 2013, f.eks. Åby og Säby).  

I forhold til landsbyundersøgelserne fra 1970'erne står det arkæologiske materiale i mange tilfælde 

nu så stærkt, at vi har bedre indblik over udviklinger - somme tider helt ned på den enkelte 

bebyggelses niveau, men ofte på et mere generelt plan. Den øgede viden har givet svar, men har 

også skabt en lang række nye spørgsmål (f.eks. Henriksen og Horsnæs 2015). Imidlertid er 

situationen i dag, at vi begynder at have arkæologisk materiale i en sådan mængde og udbredelse, at 

det i visse områder næsten spejler antallet af stednavne og derfor giver et grundlag for komparative 

analyser (se også f.eks. L.E. Christensen 2016a). Overordnet kan man gøre nogle betragtninger om 

stednavnes, og særlig visse navnetypers, forhold til bestemte udviklinger i bebyggelseshistorien. I 

Peder Dams studie af bebyggelsesnavnetyper har han forsøgt, helt i makroperspektiv, at sætte 

stednavne op imod den statistiske forekomst af fund fra vikingetiden og bl.a. herudfra søgt at 

vurdere om navnetyperne er ældre, samtidige eller yngre end denne periode (Dam 2014).  

Jesper Hansen har arbejdet i en anden skala med de enkelte bebyggelsers udvikling og herunder 

stednavnenes mulige datering (Hansen 2015). Her argumenterer han bl.a. for, at dateringen af nogle 

stednavne på -by kan relateres til en omlægning af bebyggelsens og ressourceområdernes struktur 

omkring år 600. Denne type komparativ tilgang, hvor navnemateriale holdes op imod arkæologiske 

data, har vist sig at være frugtbar. 

Spørgsmålet om skala har stor vigtighed. Skala omhandler dels hvilket niveau de studerede 

fænomener observeres på udefra, i et spænd hvor makroskala i yderste forstand omhandler globale 

processer over lange tidsperspektiver, mens mikroskala når helt ind på individets adfærd (Escalona 

2010:11-13). Skala er imidlertid også et vigtigt begreb for beskrivelsen af, hvordan miljøer og 

strukturer blev oplevet indefra, og for de forskellige niveauer sociale systemer kan være 
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organiserede på (ibid. 16-21). Inden for et komplekst system kan der være et hierarki af niveauer, 

hvor de højeste, der opererer på en stor skala i tid og rum, omfatter et netværk af mange mindre 

systemer. Et system kan ændre skala når f.eks. politiske systemer udvides eller opløses og 

fragmenteres.  

I dette studie er der hovedsagelig arbejdet på en skala, der ligger midt mellem Peder Dams 

makroniveau og Jesper Hansens bebyggelsesstudier på landsbyniveau, idet der primært er fokuseret 

på regionerne omkring de undersøgte stormandssæder, der formodes at svare til disses mulige 

lokale indflydelsessfære. Observationsniveauet spænder således fra den lokale region, til 

udviklingen omkring den enkelte landsby.  

 

Udvælgelse af undersøgelsesområder 

De tre stormandsgårde Gudme, Tissø og Strøby Toftegård er valgt som udgangspunkt for 

undersøgelsen af flere grunde: dels på grund af deres status som nøglepladser i Nationalmuseets 

Kultpladsprojekt, dels fordi de er velbelyste og velundersøgte, og det således er muligt at diskutere, 

om udviklingen i lokalområdet er relateret til pladsernes interne udviklingsforløb. Ved projektets 

start var det tanken, at analyserne skulle baseres på de nyeste resultater i forskningsprojektet. 

Komplikationer i de øvrige dele af projektet, herunder menneskelige faktorer som sygdom og 

dødsfald, har dog betydet, at visse elementer er forsinkede. Analyserne er derfor baseret på det 

materiale, der indtil nu har været tilgængeligt og bearbejdet indenfor projektet, og derudover på 

forudgående publikationer.  

De tre lokaliteter repræsenterer tre forskellige typer stormandsgårde: Gudme er en af de tidligste og 

rigeste halbebyggelser, vi kender i Skandinavien, og er en af de få centralpladser i såkaldt 1. 

generation, som også omfatter Helgö og Uppåkra i Sverige og Sorte Muld på Bornholm, der har 

rødder tilbage i romersk jernalder (L. Jørgensen 2009, Larsson 2002). Tissø tilhører den 2. 

generation af pladser, som grundlægges i 6. årh (L. Jørgensen 2002, 2013). I denne periode kommer 

der mange flere centre, f.eks. på Sjælland gårdene ved Lejre, Tissø og Toftegård samt Järrestad i 

Skåne (Tornbjerg 1998, Söderberg 2005, T. Christensen 1991, 2007). Der dukker stadig flere op, 

bl.a. i Jylland, ved Toftum Næs (Jessen og Terkildsen 2016) og formentlig også Fæsted/Harreby, 

hvor der for nylig er fundet en imponerende guldskat fra vikingetiden. Tissø ligger imidlertid på det 

absolut højeste niveau. Strøby Toftegård derimod er på et lidt lavere socialt niveau. Selvom der er et 

rigt fundmateriale, er f.eks. bygningerne og pladsens struktur ikke så storslået som i Tissø og 

Gudme, men dog større end almindelige gårde. Landskabet på Stevns omkring Strøby Toftegård er 
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dog interessant, idet der i yngre romersk jernalder (samtidig med Gudmes opblomstring) er en høj 

koncentration af rige grave, og der formodes også at være en form for center i denne periode (f.eks. 

Lund Hansen 1987). Dog er der (endnu) ikke lokaliseret en tilhørende bebyggelse, og det er uvist, 

af hvilken art dette center var, og hvad forholdet f.eks. var til Gudme (f.eks. Näsman 2006: 226). 

Områderne rummer således eksempler på forskellige typer stormandssæder i tid og socialt niveau. I 

den afsluttende del diskuteres forskellene og lighederne mellem de tre områder. 

 

Afgrænsning af undersøgelsesområder 

Afgrænsningen af de relevante områder for de tre undersøgelse er blevet foretaget på baggrund af 

overvejelser om forholdet mellem storgårde og opland (jf. kapitel 2.). Som nævnt kan det 

diskuteres, hvor store områder man skal regne med, at centralpladser eller stormandssæder havde 

indflydelse over, og vi skal nok regne med, at dette kunne variere alt efter indflydelsessfære. 

Pladsernes rækkevidde og netværk kan have været store. F.eks. viser Alexandra Pesch, at der er 

tydelige ideologiske forbindelser mellem stormandspladserne i Skandinavien, der viser sig i 

ikonografi på f.eks. guldbrakteater (Pesch 2011). Handelsnetværk har rakt langt ud over det 

skandinaviske område (f.eks. Sindbæk 2008). Målet i dette projekt er imidlertid at undersøge de 

lokale landskaber omkring storgårdene, som en slags mikrokosmos (jf. Hastrup 1985, Lihammer 

2007: 37-41). I spørgsmålet om det lokale opland er det imidlertid på nuværende tidspunkt umuligt 

at vide, om der var tale om sammenhængende områder omkring storgårdene. Det er også muligt, at 

der allerede før middelalderen var stormænd, der ejede gods spredt over riger og lande, som vi 

kender det fra den tidlige middelalder. Man må imidlertid formode, at en storgård havde en art 

forhold til sit nærmeste opland, om der så var tale om ejerskab, lederskab eller blot naboskab. Der 

er imidlertid ingen sikker metode til at afgrænse et undersøgelsesområde. I det danske landskab er 

der næsten ingen topografiske forhold, der danner absolutte barrierer for bebyggelsen, og de 

potentielt relevante områder kan være enorme. Jo større en undersøgt region er, desto større 

sandsynlighed for at støde på interessante fund eller stednavne, men der er jo ikke garanti for, at de 

enkelte elementer hænger sammen. Omvendt vil man ved områdeafgrænsning uundgåeligt komme 

til at udelade noget væsentligt (jf. L.E. Christensen 2010: 36-37).  

Det har imidlertid vist sig problematisk, hvis undersøgelsesområderne blev for store, idet det blev 

meget omfangsrigt at beskrive alle de relevante forhold. Det var erfaringen efter undersøgelsen af 

Tissøområdet (ca. 20 x 20 km), der blev gennemført først i forløbet, at datamængden i dette område 
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blev for tung. Det tilstræbtes derfor efterfølgende, at de udvalgte regioner fik en størrelse, der var 

hensigtsmæssig for undersøgelsens omfang.  

De konkrete overvejelser for de enkelte områder er beskrevet under de tre undersøgelser. 

Afgrænsningerne er især baseret på landskabets naturlige sammenhænge og grænser, såsom åer, 

vådområder og højdedrag. Oplysninger om topografiske forhold må især hentes fra kortlægninger 

fra tidlig moderne tid og geologiske forhold (Rindel 2001:187). Et andet redskab har været de 

middelalderlige administrative grænser, der er rekonstrueret ud fra 1600-tallets matrikler (Frandsen 

1984). Da de arkivalske registreringer af både navnemateriale og arkæologiske lokaliteter følger 

sogneinddelingen, har jeg valgt at bruge sognet som grundlæggende arbejdsenhed. Der er på 

grundlag af topografien udpeget ”nærzoner” umiddelbart omkring pladserne, hvortil vurderes at 

have været lettest adgang og dermed kontakt. Undersøgelserne har været fokuseret mest intenst på 

disse nærzoner, mens områder udenom blev inddraget mere overordnet. 

Det skal understreges, at områdeafgrænsningerne, trods udgangspunktet i topografi og administrativ 

inddeling, er hypotetiske: Storgårdenes magtområder kan have været både større og mindre, eller 

have skiftet karakter, bl.a. afhængig af tidspunkt og indflydelsessfære. De udvalgte regioner har 

som sagt størrelser, der er nogenlunde hensigtsmæssig for undersøgelsernes omfang.  

 

Indsamling og bearbejdning af stednavne 

Stednavnematerialet er indsamlet ved brug af Afdeling for Navneforsknings udgivelser, digitale 

ressourcer og topografiske arkiv på Københavns Universitet. Her har især 1680’ernes markbøger, 

Original 1-kort fra 1700- og 1800-tallet og stednavneindberetninger fra det 20. århundrede været de 

centrale materialer. Som hovedregel er der taget udgangspunkt i en gennemgang af den topografiske 

stednavnesamling og i markbogsudskrifterne i Afdeling for Navneforsknings arkiv. Der er lagt vægt 

på navne, der er overleveret i middelalderen eller senest i markbogen. Dette marknavnestof synes i 

høj grad at være dannet i løbet af middelalderen og kan indeholde endda ældre ordstof (B. 

Jørgensen 1980). Stednavne, som kun er overleveret senere end markbøgerne fra 1600-tallet, 

inddrages visse steder, men betragtes som sekundære. De kan dog somme tider hjælpe til at belyse 

forhold vedrørende det øvrige navnestof. Udskiftningskortene fra det sene 18. og tidlige 19. årh. er 

grundigt gennemset, især med henblik på at lokalisere navnestof fra markbøgerne. Her har også 

indberetninger til Stednavneudvalget og kortmateriale, som de høje og lave målebordsblade samt 

endda 4-cm-kortene, været inddraget, særlig når udskiftningskortene manglede eller ikke indeholdt 

navnestof. 
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De vigtigste stednavne i undersøgelsen er de, som er overleveret i middelalderlige kilder og dermed 

er sikkert dannet i middelalderen eller i førkristne periode. Disse foreligger ofte i former, der gør det 

muligt at tyde det oprindelige betydningsindhold i navnene. De ældste former angives altid, og flere 

former anføres, hvis det har relevans for tolkningen. Her er alle stednavne af de danske 

bebyggelsesnavnetyper indsamlet, men også naturnavne, der havde et gammelt præg og var tidligt 

overleverede. 

Navnemateriale, der først er overleveret efter middelalderen, har oftest ikke en høj alder og skal 

behandles forsigtigt. Marknavnematerialet er ofte fragmenteret og vanskeligt at datere (Christensen 

og Kousgård Sørensen 1972:163ff., L.E. Christensen 2010:249ff.). En stor del af det må være 

dannet i middelalderen, men det kan indeholde ældre navnestof, der er overført i f.eks. marknavne 

(B. Jørgensen 1980). Det indeholder også ofte indikationer på forsvundne bebyggelser eller på fund 

eller funktioner, der kan relateres til det førkristne samfund, om end det sent overleverede navnestof 

altid må inddrages med forbehold. I udskilningen af sådanne navneelementer har Christensens liste 

over centralpladsrelevante søgeord været et vigtigt redskab (L.E. Christensen 2010). Dels er 

navneelementer, der indeholdt ord fra søgeordslisten, udskilt, men også stednavne, der indeholdt 

semantisk beslægtede ord, er kortlagt (jf. ibid. afsn. 1.3.2.3) 

I undersøgelsen er stednavne kun i mindre grad, når det er vurderet relevant, anvendt til afsøgning 

af landskabet for f.eks. voldsteder, megalitter og rundhøje (Dalberg og Kousgård Sørensen, 1979: 

23-29, Kousgård Sørensen 1964: 84-90, Egeberg og Gammeltoft, 2006: 24-27).  

Marknavnestoffet har imidlertid været afsøgt systematisk for navne, der indikerer nedlagt eller 

forsvunden bebyggelse, såsom som gammeltoft, bytoft og forsvundne torpbebyggelser (Dalberg og 

Kousgård Sørensen 1979: 34, Grøngaard Jeppesen 1984:164, Hansen 2015:195, Nielsen og 

Tornbjerg 1987 og f.eks. Dam et. al. red. 2009). 

I indsamlingsfasen blev alt relevant stednavnemateriale kortlagt, mens navnenes indhold og 

relevans blev vurderet i den efterfølgende tolkning. 

 

Tolkning af stednavne  

Når stednavne tolkes, bliver hovedvægten som regel lagt først og fremmest på det sproglige 

indhold. Da landskabets reelle forhold kan ændre sig, synes det mest sikkert at holde 

navnetolkningen på et lingvistisk plan. I vurderingen af et stednavns dannelse og indhold bør man 

dog også inddrage realgranskning, idet det må formodes, at de fleste navne har en relation til de 

faktiske forhold på deres lokalitet (Albris 2014a: 49ff.). En kontekstuel metode til tolkning af et 
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navn indeholder imidlertid en potentiel fare for cirkelslutninger, og derfor er det metodisk bedst at 

tolke hver type materiale for sig og dernæst holde resultaterne op mod hinanden. Dette kan 

imidlertid være lettere sagt end gjort, særlig for enkelte (såsom Gudme), hvor der er en lang 

forskningshistorisk tradition for at opfatte stednavne og arkæologiske lokaliteter som 

sammenhængende. Samtidig begynder vi at se nogle mønstre, hvor vi godt kan formode, at 

sammenfald mellem f.eks. stormandssæder og sakrale stednavne ikke er tilfældige. 

Holdningen til tolkninger og dateringer af nogle stednavne og stednavneelementer kan variere 

mellem de skandinaviske lande. Nærværende undersøgelse har sit udgangspunkt i den etablerede 

danske forskningstradition, om end der skeles til andre synspunkter (jf. ovenfor om holdning til 

sprogvidenskab). Stednavnene i den nordvestsjællandske region er endnu ikke udgivet og tolket i 

den landsdækkende serie Danmarks Stednavne (DS), der stadig er under udarbejdelse. Tolkninger 

af stednavne i dette område baseres derfor især på Bent Jørgensens Danske Stednavne fra 2008, 

samt Rikke Steenholt Olesens artikel om bebyggelsesnavne i området fra 2013. De fleste 

bebyggelsesnavne i Stevnsområdet er tolket af Lis Weise i bind 16 af DS, der omhandler navnene i 

det gamle Præstø Amt. En stor del af stednavnestoffet i Gudme-området er behandlet af John 

Kousgård Sørensen i 1958, i bind 13 af Danmarks Stednavne, der omhandler navnene i Svendborg 

Amt. Derudover har Bente Holmberg været kystsognene på Fyn igennem i forbindelse med 

projektet Atlas over Fyns Kyst (Holmberg 1996), mens Bent Jørgensen har gennemgået 

marknavnestoffet i noget af Gudmeområdet i en artikel fra 2011. Også Lisbeth Christensen har 

gennemgået navnestoffet på hele Fyn for centralitetsrelaterede stednavne (L.E. Christensen 2016b).  

Når der forekom stednavne, særlig marknavne, der ikke var tolket, blev DS og B. Jørgensen 2008 

konsulteret for navne af øjensynligt samme oprindelse. I øvrigt har jeg rådført mig med kollegerne 

på Afdeling for Navneforskning vedrørende vanskeligt tolkede navne og sproghistoriske forhold. 

Når der er flere muligheder for tolkning af et stednavn, fremlægges og diskuteres disse. 

Arkæologiske forhold inddrages i disse diskussioner, men vurderingen af navnene går aldrig imod 

det sproglige tolkningsgrundlag. Endvidere følges Christensens princip om, at nærhed til andre 

centralitetsrelevante navne ikke kan bruges som argument for tolkningen af det enkelte navn (L.E. 

Christensen 2010: 40). Særlig marknavnestoffet har imidlertid meget varieret kildeværdi. Ofte har 

det kun tvivlsom relevans, særlig når der har været tale om hyppigt forekommende elementer som 

f.eks. karl eller lund, der i førkristne sammenhænge kan have relation til hhv. militær og sakralitet, 

men som højst sandsynligt oftest (særlig i yngre navne) har de helt almindelige betydninger 'mand, 

arbejdsmand' og 'lille skov' (jf. B. B. Jørgensen 2005, 2011:179). 
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De udskilte stednavne er oplistet i katalogform, i tre lister for de respektive områder. Herunder 

oplistes først bebyggelsesnavne og dernæst marknavne alfabetisk. Navnestoffet er inddraget 

løbende i de tre områdeanalyser alt efter disse tekstdeles struktur. 

 

Indsamling og bearbejdning af arkæologisk materiale 

Som grundlag for projektets arkæologiske del blev foretaget kortlægninger af arkæologiske 

lokaliteter i de tre undersøgelsesområder. De arkæologiske databaser er udarbejdet i programmet 

MapInfo og indeholder alle lokaliteter fra perioden år -500 til år 1250, dvs. jernalder, vikingetid og 

tidlig middelalder.  

Kortlægningen af arkæologiske fund er baseret på en gennemgang af Slots og Kulturstyrelsens 

database Fund og Fortidsminder. Der er som udgangspunkt foretaget periodesøgninger på hver 

region, og søgeresultaterne er hentet ned som selvstændige filer, hvorefter de er overført manuelt til 

projektdatabasen. Lokaliteterne er indført i en selvstændig tabel, hvor de er opført med nummer, 

lokalitetsnavn, deres geografiske præcision, datering og overordnede tolkning, dvs. lokalitetens art. 

De primære lokalitetstyper har været udgravede bopladser, bopladsindikerende fund, 

landingspladser, grave, løsfund, depotfund, broer/veje og monumenter/runesten. Kun lokaliteter, der 

med sikkerhed kunne placeres indenfor jernalder og vikingetid, er medtaget. Når fund fra andre 

perioder kan have relevans for navnedannelse, f.eks. i kraft af monumentalitet, er de inddraget i 

selve teksten. Dernæst er alle lokaliteter fra alle perioder i Fund og Fortidsminder gennemset 

sognevis, for at efterse for interessante eller relevante forhold i øvrige lokaliteter. Dette var 

nødvendigt, da der ofte optræder fund eller strukturer under de enkelte lokaliteter, der ikke er 

registreret på en måde, så de kan søges frem. Herefter er materialet i databasen ajourført i forhold til 

forskellige andre ressourcer. En kvalificering og supplering af materialet er for de sjællandske 

områder udført på grundlag af Per Ole Rindels og Ulla Lund Hansens lokalitetsdatabase for 

Sjællands jernalder, der især blev brugt til eftertjek og opdatering af dateringer og lokaliseringer. 

Det arkæologiske materiale fra selve Gudme sogn er meget omfattende, og her er registreringen 

baseret på det kortlægningsarbejde, der er udført af Palle Østergaard Sørensen og Maria P. Baastrup 

i forbindelse med Gudme-delen af Kultpladsprojektet på Nationalmuseet. For Gudmeområdet har 

Palle Østergård Sørensen udarbejdet en liste over fund fra yngre jernalder (Sørensen 1992). 

Nationalmuseets genstandsdatabase GENREG er gennemset sognevis, og her var særlig på 

Vestsjælland en del fund, der ikke optrådte i Fund og Fortidsminder, eller som var upræcist dateret 

her. Det var derfor ofte nødvendigt at gå til Nationalmuseets genstandsprotokoller for mere præcise 
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oplysninger om fundene, hvorefter disse måtte vurderes i forhold til f.eks. matrikelkort og 

målebordsblade. Nationalmuseets topografiske arkiv og beretningsarkiv blev desuden gennemset. 

Derudover er relevante publikationer og anden faglitteratur gennemlæst såvel som beretninger fra 

lokalmuseerne, der var tilgængelige på internettet (nogle af disse gennem Fund og Fortidsminder). 

Jeg har ligeledes haft samtaler med lokalmuseernes arkæologer og aktive amatørarkæologer. 

Formålet med gennemgangen var dels at opdatere og kvalificere materialet, men også at ensrette det 

til brug for projektets GIS-analyser. Arkivgennemgangene har ført til tilføjelser og præciseringer af 

lokaliteters karakter, beliggenhed eller dateringer i næsten alle de 32 sogne, der er kortlagt i 

undersøgelsen. I få tilfælde er der stødt på fund, der slet ikke optrådte i Fund og Fortidsminder – 

særlig tidligt indkomne enkeltfund, der kun optrådte i Nationalmuseets genstandsprotokoller. Oftere 

har der dog været ændringer i tolkninger og dateringer af tidligt indkomne fund eller tilføjelser til 

eksisterende lokaliteter, der ikke er blevet registreret. Når en lokalisering eller datering var usikker, 

er lokaliteten ikke inkluderet i databasen.  

Gennemgangen af arkæologiske lokaliteter viste sig at være meget tidskrævende. På trods af, at der 

kun skulle udskilles materiale fra ca. -500 til 1250, var det som nævnt nødvendigt at gennemlæse 

alle andre poster i Fund og Fortidsminder, da der under beskrivelser eller vedlagte beretninger ofte 

nævnes fund, som ikke fremkommer ved søgning i registeret. Selvom Fund og Fortidsminder er et 

godt og vigtigt redskab, er det ikke uproblematisk at anvende databasen (Møller 2016:19). 

Registeret indeholder materiale indsamlet over to århundreder, og indsamlingsstrategier, 

registreringspraksis, dateringsmetoder osv. har varieret gennem tiden. Særligt for Gudmeområdet 

gælder, at udgravnings- og registreringsansvar har været på forskellige hænder, både hos skiftende 

lokalmuseer og Nationalmuseet i sidste del af det 20. årh., og det har kompliceret billedet. Områdets 

lange undersøgelseshistorik, skiftende ansvarshavende institutioner og mange involverede personer, 

både professionelle og amatører, gør, at registreringernes art og kvalitet varierer meget. Omkring 

Tissø var situationen den, at der har været udført meget få udgravninger i landskabet og omkring 

landsbyerne, og de fleste udgravninger, der er gennemført er meget små - ofte prøvegravninger. Det 

var derfor vanskeligt at tegne et detaljeret billede af oplandet. Særlig indenfor disse to områder var 

der mange lokaliteter, hvor registreringen eller dateringen skulle tilpasses.  

Derudover bør man overveje, hvor repræsentativt materialet i Fund og Fortidsminder er. Det er 

vanskeligt at afgøre, om det tilgængelige bopladsmateriale er repræsentativt for jernalderens og 

vikingetidens bebyggelsesmønster (jf. Kristiansen 1985:7-10). Det kan ikke undgås, at f.eks. 
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mængden af udgravede bebyggelser vil være præget af, bl.a. hvor der har været anlægsarbejder, og 

dermed udgravninger, eller af forskningsstrategier (Møller 2011:161).  

På det nordlige Stevns ses eksempelvis en overvægt af lokaliteter, der er erkendt på baggrund af 

systematiske museale rekognosceringer i forhold til den centrale og sydlige del af halvøen (Schulz 

in press). Generelt er der ofte mange arkæologiske lokaliteter omkring byer, hvor der har været 

omfattende byudvikling og i øvrigt langs vejforløb og andet konstruktionsarbejde. Også omkring 

Tissø og Gudme ses koncentrationer af lokaliteter i områderne nærmest centralbebyggelserne. Dette 

kan skyldes et reelt billede - muligvis var der en akkumulation og vækst af aktivitet i de nærmeste 

områder (jf. L.E. Christensen 2016a). Effekten kan dog også forstærkes af det arkæologiske fokus, 

der har været på netop disse områder.  

En anden komplikation ved Fund og Fortidsminder er, at tilknytningen af enkelte fund eller 

strukturer til lokalitetsnumre somme tider bliver nærmest vilkårlig, og de enkelte lokaliteters 

udsagnsværdi kan variere meget. Indføringspraksis i Fund og Fortidsminder varierer ofte meget 

mellem de enkelte personer, der har registreret. Mens det ene nummer således kan dække et helt 

område og indeholde mange udgravede huse, overfladeopsamlinger og detektorfund, kan 

nabolokaliteten blot indeholde en enkelt genstand. I registreringen er hver lokalitet delt op, således 

at forhold fra forskellige perioder eller af forskellig art så vidt muligt har fået deres egne poster på 

hver lokalitet. Den store variation i lokalitetstyper og i detaljeringsgraden i den viden, vi har om 

dem, er dog et problem, det har været vanskeligt at undgå. I Gudmeområdets centrale del er f.eks. et 

stort antal udgravede huse, mens der i de omkringliggende sogne optræder et stort antal registrerede 

bopladser, der blot er iagttaget ved overfladefund. Der er imidlertid ikke nødvendigvis 

overensstemmelse mellem overfladefund og strukturer i jorden - en problematik, der også er 

relevant, når det gælder den stadigt stigende mængde detektorfund (f.eks. Henriksen 1995b, 2000).  

Trods alle de forbehold, der må tages højde for i tolkningen af materiale fra Fund og Fortidsminder, 

giver disse data et godt overblik over den arkæologiske viden i en region. Det er imidlertid ikke 

sjældent at se fundtomme områder, hvor der optræder bebyggelsesindikerende stednavne eller 

omvendt fundrige områder uden stednavne. Når det generelle arkæologiske fundbillede holdes op 

imod stednavnebilledet, kan vi altså afveje hvert materiales repræsentativitet og bruge denne 

sammenligning til at diskutere, hvilke processer der har formet bebyggelsen i landskabet.  

Et andet forhold, der er væsentligt for Fund og Fortidsminder, er, at den er under konstant 

forandring. Særlig mængden af detektorfund vokser hele tiden, og derfor har det været nødvendigt 

at sætte en tidsgrænse på materialeindsamlingen. Indsamlingen til de statistiske analyser blev for 
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Tissø afsluttet i juli 2014, Stevns i februar 2015, og for Gudme i november 2016, men enkelte 

relevante fund, der er gjort siden, inddrages i diskussionen. En liste over lokaliteterne med de 

opdaterede dateringer findes i katalogdelen (liste blot med numre, navn, lokalitetsart og datering). 

Her forefindes oversigter over produktet af kortlægningerne i form af prikkort med de registrerede 

lokaliteter.  

 

Udarbejdelse af dynamiske kort 

En vigtig del af projektet har været at sammenligne udviklingstendenser i arkæologi og stednavne i 

regionalt perspektiv. GIS-databaserne med arkæologiske fund kan (med alle ovennævnte forbehold 

for repræsentativitet) betragtes som kortlægninger af den arkæologiske viden, vi har om 

menneskelig aktivitet gennem jernalderen og vikingetiden. En af kortlægningernes primære 

anvendelser i projektet er udarbejdelsen af en række kortserier, der skal illustrere forandringer i 

aktivitetsintensiteten mellem de arkæologiske perioder. En lignende metode har været anvendt af 

Niels Algreen Møller i hans projekt om dynamiske bebyggelsesmønstre i Sydvestjyllands jernalder 

(Møller 2011). Til dette projekt er beregningsmetoden, under inspiration fra Møller, udviklet af 

Anders Pihl. Kortene er lavet på den måde, at de har en celleopløsning på 25 x 25 meter, og hver 

celle har en værdi angivet i lokaliteter pr. kvadratkilometer, som er udregnet på baggrund af antallet 

af lokaliteter inden for en radius af to kilometer fra cellen. Ved at sammenligne fundudbredelsen fra 

en arkæologisk periode til en anden, fås et indeks, der fortæller, om fundtætheden går frem eller 

tilbage. Blå markerer, at det samlede antal registrerede lokaliteter falder, mens rød markerer, at 

antallet stiger. Den blå-røde skala går fra -3 til +3, mens det hvide/blanke interval dækker -0,1 til 

+0,1. Det betyder at steder, hvor der er kontinuitet uden vækst eller nedgang, vil fremstå som hvide. 

Det samme gælder fundtomme områder, og derfor er de registrerede lokaliteter også vist med 

prikker i kortene.  

 

Overvejelser om udarbejdelse af de dynamiske kort 

Formålet med kortene over periodernes dynamik er som sagt at belyse forandringer i 

beboelsesintensiteten i landskabet til sammenligning med stednavnetypernes udbredelse. Densiteten 

i fund antages her at afspejle tendenser i bebyggelsesudviklingen, men hertil skal knyttes nogle 

metodologiske bemærkninger: metoden blev udviklet i forbindelse med arbejdet med Tissø, som 

var det første opland, der blev undersøgt. Her var det udgravede bopladsmateriale meget tyndt. Det 

blev derfor valgt at inkludere alle fundtyper, der kunne dateres indenfor de enkelte arkæologiske 

86



 
 

perioder. Det er selvfølgelig problematisk, at forskellige fundgrupper har forskellig udsagnsværdi, 

og særlig, at det registrerede materiale er af meget vekslende kvalitet. Imidlertid kan det i et tids- og 

rumligt makroperspektiv være nødvendigt og endda en fordel at inkludere flere forskellige 

lokalitetstyper (Møller 2011: 156-157).  

Den traditionelle arkæologiske registrering af lokaliteter klassificerer fund i hovedtyper såsom 

bopladser, gravpladser, løsfund, offerplads osv. I studier af bebyggelseshistorie og stednavne kan 

det være en god strategi at fokusere på de lokaliteter, hvor egentlige huse er identificeret, således at 

man sikrer sig, at analyserne er baseret på reel bebyggelse (f.eks. Hansen 2015:200). Det ville 

derfor til analyser af bebyggelsesnavne have været optimalt at kunne basere kortene udelukkende på 

fund, som var identificeret som egentlig bebyggelse. En vurdering af forholdet mellem et stednavn 

og den bebyggelse, der formodes at være den oprindelige navnebærer, kræver dog omfattende 

arkæologisk udgravning og dokumentation af reel bebyggelse. Sådanne forhold er sjældent til stede 

i de undersøgte områder udenfor selve centralgårdenes nærområder. For dele af områderne ville 

dette udvælgelseskriterie derfor resultere i et ganske sparsomt sammenligningsmateriale. I et mere 

bredt landskabsperspektiv er mennesket endvidere aktivt på mange andre typer lokaliteter, som også 

kan have sat væsentlige aftryk i stednavnematerialet (Svensson 2015:237ff., Vikstrand 2004). 

Mange af de klassiske bebyggelsesnavnetyper er ikke i udgangspunktet snævert 

bebyggelsesbetegnende, og også derfor kan det give mening at sætte navnestoffet op i forhold til et 

bredere billede af aktivitet frem for blot udskilt bebyggelse. En anden grund til at inkludere flere 

fundtyper i de diakrone analyser er, at det arkæologiske materiale ændrer sig over tid, fordi 

menneskers praksis ændrer sig, og dermed også det arkæologiske materiales karakter. F.eks. har vi 

mange grave fra den romerske jernalder, men i den efterfølgende germanske jernalder ændrer 

gravskikken sig, således at vi ikke finder så mange grave. Fra den ældre jernalder har vi et 

fundbillede, hvor en del keramik og husholdningsmateriale som brændte sten og knusesten er spredt 

på marker. I yngre jernalder er denne type fund mere begrænsede, måske fordi affaldshåndteringen 

ændrer sig. Samtidig er det især fra denne yngre periode, vi har mange metalfund på 

detektorpladserne.  

I Gudmeområdet, hvor der især centralt har været mange udgravninger og store mængder af 

detektorfund og andre løsfund, har materialet en høj detaljeringsgrad. Her er ofte mange 

registreringer bare indenfor de enkelte lokaliteter, og der kunne eventuelt være brugt finere 

kortlægningsmetoder. Også her ville en meget findelt kortlægning dog resultere i, at mange 

lokaliteter ville falde udenfor, så det blev valgt at følge den samme fremgangsmåde og registrere de 
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overordnede lokaliteter som i de andre undersøgelser. For selve den centrale Gudmebebyggelse har 

jeg imidlertid søgt at afhjælpe dette problem ved at vise de mange løs- og detektorfund i et separat 

kort, baseret på Nationalmuseets registrering af detektorfund fra Gudme (jf. Sørensen 2000, denne 

database var endnu under udarbejdelse, hvorfor denne kortlægning skal ses som et udvalg at 

materialet). 

Analysen er baseret på den etablerede arkæologiske periodeinddeling, som alle registreringer er 

foretaget i. Dermed kan en del materiale blot dateres indenfor nogle meget brede tidsrammer, 

hvilket betyder, at visse nuancer går tabt, fordi lokaliteter bliver klumpet sammen i de opstillede 

perioder, hvilket kan skabe et konstrueret billede (Hansen 2015: 49-51; Hedeager 1990:16, Møller 

2011: 160). De registrerede ændringer i densitet vises dermed i overordnede kronologiske spring, 

hvor overgangene kunne se anderledes ud, hvis dateringsrammerne var nogle andre, men forsøg 

med at anlægge forskellige kronologiske snit i materialet viste, at dynamikken i det større 

tidsperspektiv var nogenlunde den samme.  
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5. Gudme - Gudernes Hjem på Fyn6

Området omkring Gudme på Sydøstfyn har siden en række udgravninger i 1980’erne været et 

udgangspunkt for modeltænkning om jernalderens samfund (Brink 2011, Fabech 1991:296, Fabech 

og Näsman 2013:57, Hedeager 2001, L. Jørgensen 2011, Thrane 1998:250). Den store 

opmærksomhed skyldes bl.a. den konstatering, at Skandinaviens største mængde guldfund fra 

perioden ca. 200-600 e.Kr., samt bebyggelse og gravpladser findes indenfor et større afgrænset 

område, der også omfatter en landingsplads ved Lundeborg på Fyns østkyst (fig. 5.1). Dette udgør 

et af de tidligste, største og rigeste centralområder i Skandinavien (L. Jørgensen 2009:332-37). Midt 

i området, umiddelbart øst for en større sø, er udgravet en stor hal og flere andre bygninger. 

Om navnet Gudme 

Gudme er en nøglelokalitet i såvel arkæologisk som onomastisk sammenhæng, særligt i forhold til 

forståelsen af det sakrale landskab og jernalderens samfund. Navnet Gudme er sammensat af ordene 

gud, glda. guth, n. og hjem, glda. hēm. Men hvordan et sådant navn skal forstås, har været genstand 

for en del diskussion (især opsummeret i Grimm og Pesch eds. 2011). Der er i alt 11 skandinaviske 

bebyggelser, der er navngivet med denne sammensætning i former som Gudme, Gudhjem, Gudhem 

eller Gudum (jf. fig. 4.1.). Den svenske navneforsker Jöran Sahlgren mente, at disse Gudhēm-navne 

refererede til den kristne gud, idet de kunne være oversættelser af latinske klosternavne som Locus 

Dei og Domus Dei (Sahlgren 1954). To af navnene, Gudhem i Västergötland og Gudum i 

Vestjylland, er knyttet til kristne klostre, og Sahlgren foreslog, at de andre navne var opkaldt efter 

disse. Den danske navneforsker John Kousgård Sørensen var uenig og indvendte bl.a. i sin 

behandling af Gudme i Danmarks Stednavne, at det var usandsynligt, at et gammelt herredsnavn 

(Gudme Herred, 1327 Guthumhæret) skulle være dannet efter et vestjysk kloster (DS 13: 165). I 

1985 behandlede han Gudhēm-navnene mere indgående og lagde vægt på, at forleddet i de kristne 

6 Stof til denne artikel er præsenteret præliminært i artiklen:

Turen går til gudernes hjem. Om en køretur med Bent Jørgensen og nogle overvejelser om organiseringen af Gudmes 
landskab. I Birgit Eggert, Peder Gammeltoft og Rikke Steenholt Olesen (red.), På Sporet. Festskrift til Bent Jørgensen 
på 70-årsdagen den 12. marts 2014. (Navnestudier 42.) København: Museum Tusculanums Forlag. pp. 17-32. 

Og kapitlet er en lettere revideret udgave af artiklen: 

Gudernes hjem på Fyn - om stednavne og arkæologi i landskabet omkring Gudme. Kapitel til publikation om Gudme, 
Kultpladsprojektet. 
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5.1. Oversigt over fund fra Gudmeområdet  

Kortet er udarbejdet i forbindelse med Gudme-Lundeborg-projektet og viser det primære 
forskningsområde med lokaliserede bebyggelser, gravpladser, guldfund og enkeltfund. Bemærk 
koncentrationerne af guldfund langs kysten (Efter Thomsen 1994:24).  
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latinske navne stod i genitiv singularis, hvilket også er tilfældet i hedenske teofore stednavne med 

individuelle guder, såsom Torslunda, ’Tors (hellige) lund’ eller Odense, ’Odins vi (helligdom)’. I 

Gudhēm-navnene er det første led imidlertid stammeformen af oldnordisk guth, som Kousgård 

Sørensen mente kan stå i pluralis, dvs. at navnene skal læses som ’gude-hjem’.  

Et særligt træk ved Gudhēm-navnene er desuden, at deres forekomst ikke følger udbredelsen af den 

store gruppe skandinaviske bebyggelsesnavne, der ender med efterleddet heim/hēm. Derfor foreslog 

Kousgård Sørensen, at sammensætningen med hēm ikke er sket som en del af stednavnedannelsen, 

men at der er tale om et oprindelig sammensat ord, lig det guthheimr/godheimr, som optræder i de 

norrøne kilder. Kousgård Sørensens endelige udlægning af navnet var ”der Ort, wo die Götter sich 

aufhalten, wo sie zu Hause sind, und wo sie zum Gegenstand eines besonderen Kultes gemacht 

werden” (Kousgård Sørensen 1985:136).  

Siden årtusindeskiftet har der været et øget fokus på den nordiske førkristne kult som følge af 

arkæologiske opdagelser, der har revideret synet på religionens udøvelse og rumlige forankring 

(f.eks. Andrén et. al. red 2002, 2006 og forskningsprojektet Førkristne Kultpladser ved 

Nationalmuseet). Der har også været en fornyet interesse for stednavnenes potentiale som 

vidnesbyrd om førkristne samfundsforhold (bl.a. Vikstrand 2001, L.E. Christensen 2010). Man 

havde længe vidst, at Gudmeegnen var bemærkelsesværdigt rig på bl.a. guldfund fra jernalderen 

(Sehested 1878). Gudme fik dog en særlig position, da udgravninger i 1980’erne og 1990’erne 

etablerede, at her i 2.-6. årh. lå en stormandshal med adskillige omkringliggende gårde, samt at der 

var en samtidig rig handels- og håndværksplads, Lundeborg, ved kysten i nabosognet (Thomsen et 

al. 1993, Thomsen 1994). Gudme kom hermed til at danne model for, hvordan man så på den 

førkristne kult og organiseringen af jernalderens økonomi- og magtcentre i landskabet (se f.eks. 

Fabech 1991: 296, Hedeager 2001, L. L. Jørgensen 2001, 2009, 2011, Thrane 1998: 250). 

I 2010 blev der holdt en workshop i Slesvig, hvor data og viden om de 11 skandinaviske Gudhēm-

lokaliteter blev fremlagt fra flere forskellige fagområder (Grimm og Pesch red. 2011). Gudhēm-

workshoppen tog udgangspunkt i den tankegang, som har været gennemgående for forskningen i 

centralpladser og sakrale landskaber de sidste 30 år: At der er et fælles mønster for 

samfundsorganiseringen i jernalderens landskab, og at man ved fortsat afdækning af disse kan 

lægge brikker til et samlet puslespil (se især Hedeager 2001: 468, L. Jørgensen 2011, Sundquist 

2011). Formålet var dels at få en bedre forståelse af Gudme på Fyn, men også at belyse, hvorvidt de 

andre Gudhēm-navne er udtryk for lignende lokaliteter, eller om de f.eks. kunne være opkaldelser 

efter Gudme. Mens de fleste andre lokaliteter kunne knyttes til særlige fund, andre interessante 
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stednavne eller magtstrukturer fra middelalderen, var ingen på niveau med Gudme. Gudum ved 

Slagelse på Sydvestjælland udmærkede sig på dette tidspunkt nærmest ved en mangel på fund 

(Henriksen 2011). I de seneste år er der dog begyndt at dukke fundmateriale op fra yngre jernalder, 

deriblandt en speciel figurin, der antyder, at også Gudum var noget specielt (Claudi Hansen 2016). 

Dateringerne her er senere, og det tyder ikke på, at vi har at gøre med en parallel til det fynske 

Gudme, men der er i stigende grad evidens for, at vi bør opfatte de steder, der har båret disse navne, 

som vigtige – om end ikke nødvendigvis udtryk for det samme.   

Både Bent Jørgensen og Stefan Brink har revideret Gudhēm-navnene inden for de senere år, og 

begge er stort set enige med Kousgård Sørensens tolkning (jf. ovenfor, Brink 2011, B. Jørgensen 

2011a og b). Brink pointerer dog, at betegnelsen Gudhēm er så uhåndgribelig, at vi principielt 

hverken kan vide, om Gudhēm-navnene nødvendigvis refererer til kultpladser, eller om de er 

samtidige med de arkæologiske fund omkring dem (Brink 2011: 18).  

Skønt det er umuligt at datere navnet Gudme præcist, er det dog sandsynligt, at det er førkristent, og 

min holdning er, at det ikke kan være en tilfældighed, når vi ser et markant sakralt stednavn i så nær 

tilknytning til spektakulære arkæologiske fund. Hvori den præcise relation består, kan være svært at 

afgøre sikkert, men nogle forskellige scenarier skal senere diskuteres ud fra en gennemgang af 

områdets udvikling gennem jernalder og vikingetid.  

 

Gudme og det sakrale landskab 

En gruppe stednavne omkring selve Gudme har bidraget til opfattelsen af Gudme som sakral 

lokalitet. I Danmarks Stednavne 13 blev den idé fremlagt, at bebyggelsesnavnene Gudme, 

Gudbjerg, Galdbjerg og Albjerg skulle danne et sammenhængende sakralt navnemiljø (DS 13 162, 

165). Tanken er tillokkende, også fordi Gudbjerg, Galdbjerg og Albjerg ligger topografisk fint 

placeret som tre "hellige bjerge" i en lille kreds med en radius på ca. to km omkring 

Gudmekomplekset (fig. 5.2. Kousgård Sørensen 1985, 138).  

Det fra navneforskningen foreslåede navnemiljø med henholdsvis ’gudernes bjerg’, ’offerbjerget’ 

og ’tempelbjerget’ omkring Gudme er blevet vel modtaget i arkæologien, der har opfattet dem som 

udtryk for et sakralt landskab, modsvarende udbredelsen af bebyggelser, gulddeponeringer og 

gravpladser (f.eks. Thrane 1998:250, Hedeager 2001, Henriksen 2010: 40, Michaelsen 2015:178). 

Den usikkerhed, et par af tolkningerne er behæftet med, har imidlertid ikke fået så meget 

opmærksomhed. Den danske arkæolog Lotte Hedeager har anvendt de fire stednavne i en samlet 

hypotese om Gudme og det omkringliggende landskab som en slags jordisk rekonstruktion af det 
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5.2. Gudmekomplekset og navne på -bjerg. 
 

 

Gudme på HMB med de nærmeste stednavne og alle registrerede detektorfund (hvid markering). 
Bemærk desuden at der inden for kortet ses 6 torpnavne, hvoraf de tre er simpleks-navne.   
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kosmologiske billede af Asgård (Hedeager 2001: 506). Selvom Hedeager medgiver, at modellen er 

meget spekulativ, har den haft stor betydning for opfattelsen af Gudme og kosmologien i 

jernalderen. Jeg skal derfor vende tilbage til Asgård-ideen senere i teksten.  

Gudbjerg (1423 Guberre, 1433 Gudhberghe), der ligger vest for Gudme by, på den anden side af 

Gudme Sø, kan tolkes som ’gudebjerget’ eller ’gudernes bjerg’ (-bjerg, glda. biargh i betydningen 

’bakke, forhøjning’). Mens Gudme og Gudbjerg altså er ret sikkert sakrale, er der imidlertid flere 

tolkningsmuligheder for både Galdbjerg og Albjerg (B. Jørgensen, 2011: 187). Ideen om, at Albjerg 

(1473 Albiergh) kan indeholde et gammeldansk *al, svarende til et gotisk ord alhs, 'tempel', 

fremlægges oprindelig af Sven Aakjær i en turistguide fra 1925, men Kousgård Sørensen tilslutter 

sig muligheden i 1958 i Danmarks Stednavne (DS 13:161). Ordet ahls blev i gotisk brugt om en 

helligdom ved oversættelsen af den græske bibeltekst. Det er uvist, om der har været et nordisk ord 

*al, men i så fald har det ikke nødvendigvis haft en religiøs særbetydning, da det i kontinental 

sammenhæng også har betydet ’bosted, beskyttelse, ly’ (Brink 1992: 116). Bent Jørgensen finder 

slet ikke grund til at foretrække et hypotetisk ord *al frem for trænavnet el, alnus (2011: 187). 

Trænavne er et af de mest almindelige forled i navne med endelsen -bjerg (Dam 2015: 167). 

Lotte Hedeager foreslår i ovennævnte artikel at omtolke forleddet i Galdbjerg som subst. galdr, i 

betydningen ’troldomssang, magi, sejd’ (Hedeager 2001: 475-76). Denne tolkning kan ikke støttes 

af de overleverede former af navnet. Med hensyn til Galdbjerg (1462 Gialdbergh) har Bent 

Jørgensen også revideret opfattelsen (2011:187). Han er enig med Kousgård Sørensen i, at det 

indeholder et gammeldansk subst. giald, men mener, at man bør se på betydningerne af dette ord i 

nordisk frem for at anvende tolkningen ’offer’, som er hentet fra oldengelsk. Giald betyder i nordisk 

’betaling, gæld, skat, erstatning, bøde’ (Fritzner og f.eks. Bjorvand og Lindeman, 2007: 357-358). 

Selvom dette betydningsindhold for ordet er godt belagt i nordisk, vælger Kousgård Sørensen 

betydningen ’offer’, der somme tider forekommer i oldengelsk. Formentlig er han her påvirket af 

nærheden til de andre sakrale navne (DS 13:165, jf. B. Jørgensen 2005:191 ff.). Imidlertid vil en 

tolkning af 'gældsbjerget, afgiftsbjerget, bødebjerget' også være interessant i forhold til 

beliggenheden lige nord for selve Gudme. Lars Jørgensen har i en artikel fra 2001 foreslået, at 

Gudmes økonomi var baseret på tribut (L. Jørgensen 2001: 74-78). Kan man forestille sig et højt 

beliggende område, hvor diverse betalinger blev organiseret? Navnets relevans afhænger 

selvfølgelig af dets datering, som ikke kan gives præcist. Der er imidlertid mulige paralleller til et 

sådant navn i lignende miljøer. En af Gudmes navnesøstre, Gudum i Nordvestjylland, ligger tæt op 

ad gården Skodborg, som har givet navn til Skodborg Herred (1231 Skodburghæreth), og dermed 
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må have været en helt central lokalitet. Dette navn, Skodborg, består af efterleddet -borg, her 

sandsynligvis sigtende til en naturlig bakke (B. Jørgensen 2011: 194). Forleddet er usikkert, men et 

af forslagene er glda. skot, der kan have betydningen 'skat, afgift' (DS 17:19), og navnet kan 

foreslås oversat som 'afgiftsbakken'. Vi finder her også et tidligere tingsted samt navnet Vium, 

'helligdommens hjem' (B. Jørgensen 2011: 193). Der kan altså være tale om en semantisk parallel til 

Galdbjerg. På et bakkedrag, hvor der før har været tingsted, nord for centralområdet i Boeslunde, 

ligger desuden bebyggelsen Stude (1388 Stuthæ), som kan tolkes som subst. stuth, 'afgift, skat' (DS 

24: 94). Der kan altså formuleres en hypotese om, at Stude, Galdbjerg og Skodborg kan være 

semantiske paralleller, der antyder, at man på højdedrag nær stormandssæder eller andre magtcentre 

organiserede betalingen af skatter eller afgifter. 

Som opsummering må tolkningen af Albjerg betragtes som højst usikker og bør kun figurere som 

en svag mulighed i et eventuelt navnemiljø omkring Gudme. Det er således kun Gudme og 

Gudbjerg, der kan anses for sakrale, mens Galdbjerg har mulig relevans for forvaltning og økonomi 

i forbindelse med Gudmekomplekset.  

Dateringer af stednavne med efterleddet -bjerg kan variere. Da der optræder gammelt ordstof i 

mange forled, er de potentielt meget gamle (B. Jørgensen 2008. 35). Peder Dam vurderer ud fra en 

statistisk gennemgang af navnetypens administrative status og forhold til vikingetidsfund, at der må 

være et førvikingetidigt lag (Dam 2015: 167). Bjerg-navnene, der ligger som en kerne omkring 

selve den centrale del af Gudmebebyggelsen, kan altså godt være dannet under centralområdets 

levetid. Hvis vi skal forsøge at forstå, hvordan Gudmeområdet var organiseret, og hvilken rolle de 

sakrale navne spillede heri, er det imidlertid vigtigt ikke blot at isolere de religiøse elementer. Det 

religiøse livs rumlige udfoldelse må ses som tæt knyttet til andre forhold i samfundet (f.eks. 

Durkheim 1912). Vi må derfor både inddrage andre stednavne og få en mere total forståelse af 

landskabets og bebyggelsens udvikling omkring Gudme, hvis vi skal vurdere landskabets 

organisering.  

I det følgende fremlægges et overordnet indblik i fundudbredelse, bebyggelsesudvikling og 

bebyggelsesnavne i Gudmeområdet i jernalderen. Herefter gennemgås det stednavnestof, der 

potentielt belyser samfundsorganisation i jernalderen eller vikingetid, suppleret af relevante 

arkæologiske forhold. Til sidst diskuteres stednavne og bebyggelsesforhold i overgangen mellem 

vikingetid og middelalder, og her kommes også ind på herredsdannelsen og hovedgårde.  

Både bebyggelsesnavne og marknavne i Gudme og de omkringliggende sogne har været 

gennemgået i flere sammenhænge med forskellige formål. En stor del af stednavnestoffet i området 
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er behandlet af John Kousgård Sørensen i 1958, i bind 13 af Danmarks Stednavne, der omhandler 

navnene i Svendborg Amt. Derudover har Bente Holmberg været kystsognene igennem i 

forbindelse med projektet Atlas over Fyns Kyst (Holmberg 1996). Bent Jørgensen har gennemgået 

marknavnestoffet i en del af området i en artikel fra 2011 om navnemiljøer omkring de danske 

Gudhēm-navne (B. Jørgensen 2011: 188-191). Senest har Lisbeth Christensen gennemgået området 

til en rapport om stednavne og centralitet på Fyn (L.E. Christensen 2016b). Alligevel er der grund 

til at genoptage navnestoffet, dels for at skabe en samlet hypotese om områdets udvikling, der 

integrerer stednavne og arkæologi, men især for at denne hypotese er opdateret, både når det gælder 

nye holdninger til stednavnematerialet og de nyeste arkæologiske resultater.  

 

Gudmes arkæologi  

Spektakulære guldfund fra Gudme er registreret allerede fra 1585, og allerede gennem 1800-tallet 

var området genstand for målrettede arkæologiske undersøgelser, idet den på Broholm slot 

residerende Frederik Sehested (1813-1882) var meget interesseret i oldtiden (Sehested 1878, 1884, 

Henriksen 2009: 18-20, Thrane 1993). Han registrerede mange skattefund og undersøgte bl.a. 

gravpladsen Møllegårdsmarken, der rummer tusindvis af begravelser fra perioden 1. årh. f.v.t. til 

lige efter år 400 (Albrectsen 1971a). Sehested undersøgte særligt sognene lige omkring Broholm: 

Oure, Hesselager og Gudme, mens mængden af registrerede fund og undersøgelser fra denne tid er 

mindre i de fjernereliggende sogne.  

I 1980’erne begyndte nogle af de tidligste detektorundersøgelser af områder med skattefund i 

Gudme, og i det følgende årti kom et stigende antal fund til (Nielsen 1994). I 1986 opdagede man 

ved anlægsarbejder nær kysten tilfældigt den rige handels-, håndværks- og landingsplads ved 

Lundeborg (Thomsen 1994). Herefter blev et forskningsprojekt med udgravninger og omfattende 

rekognosceringer startet (fig. 5.3.). En del af dette projekt var systematisk rekognoscering og 

kortlægning af bebyggelsesspor og gravpladser fra jernalderen (Henriksen og Michelsen red. 1995). 

Systematiske udgravninger af de centrale bopladsområder blev desuden sat i gang, ofte på de steder, 

hvor man stødte på skattefund, og på lokaliteter, der var truet af dyrkning og byggeri. I 1993 fandt 

man den store jernalderhal på den lokalitet, der sjovt nok hed Gudmehallerne på grund af den 

planlagte opførelse af en håndboldhal. 

På det tidspunkt, hvor man fandt centralområdet i Gudme, havde man ikke begreb om, hvor store og 

komplekse pladser af denne type kunne være. Gudmes landskab og bebyggelser er derfor undersøgt 

med forskellige metoder og strategier gennem årene. I begyndelsen var der ikke en målrettet plan 
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for undersøgelserne. Detektorfolk gik på de marker, de kunne komme til, mens arkæologerne 

forsøgte at følge efter og grave der, hvor fundene var interessante (Petersen 1994). Senere forsøgte 

man sig frem med forskellige metoder og tilgange, som man endnu ikke havde erfaring med 

(Henriksen og Michelsen red.1995). Udover detektorafsøgninger blev der foretaget traditionelle 

markvandringer suppleret med rekognosceringer fra fly og analyser af luftfotos (Henriksen 1995a 

og b). Det måtte dog konkluderes, at ingen af metoderne gav et dækkende billede af 

Gudmelandskabets bebyggelse. 

Der har været mange forskellige institutioner og personer involveret i Gudme-undersøgelserne, idet 

både Nationalmuseet, to fynske lokalmuseer og forskellige amatørarkæologiske foreninger har 

foretaget udgravninger og rekognosceringer. Den lange og varierede historik gør det vanskeligt at få 

overblik over materialet fra Gudme, og de mange involverede med forskellige tilknytningsforhold 

betyder, at der var mange journal- og nummereringssystemer i brug på en gang (Horsnæs in press). 

En lang række forfattere har skrevet mindre publikationer, men der har indtil nu ikke foreligget en 

samlet monografi (Sørensen manus in press). Da de registrerede fund hobede sig op, valgte man i 

1999 at sammenlægge flere fundlokaliteter under samlede SB-arealer (notat under SB 090104 0A). 

Sammenlægningen af SB-numre gjorde administrationen lettere, men komplicerer analysen af 

området, da det vanskeliggør en præcis lokalisering af de enkelte fund indenfor de enkelte, meget 

store arealer. Detektorfund har løbende været registreret i en særlig database, som endnu er under 

behandling. Her er foreløbig over 6000 fund, gjort med detektor (Sørensen 2000, 2010: 188). En 

stor del af disse er romerske mønter (ca. 1000), især denarer og siliquae, fibler, ituklippede 

romerske fade og statuer, smykker og figuriner. Da fokus i arkæologiske udgravninger og 

detektorafsøgninger i Gudme har ligget på jernalderpladsen, er det muligt, at de senere perioder er 

underrepræsenteret eller kun delvist lokaliseret (Horsnæs in press).  

Arkæologien i det centrale Gudmeområde er meget kompleks og omfattende, og en detaljeret 

gennemgang og beskrivelse har vist sig for omfattende for dette projekt. Derfor baseres oversigten 

over udviklingen i den centrale bebyggelse overvejende på Palle Østergård Sørensens igangværende 

bearbejdning, som publiceres i samme forskningsprojekt som nærværende afhandling. 

 

Bebyggelsens udformning i Gudme gennem jernalderen 

Gudme udgør sammen med landingspladsen ved Lundeborg et af de tidligste og rigeste 

centralområder i Skandinaviens jernalder (L. Jørgensen 2009: 332-37). Områdets aktiviteter som 

center kommer for alvor til udtryk i yngre romersk jernalder, men der er tegn på en særstatus her 

97



5.3. Udgravede områder omkring Gudme 

 Efter Sørensen 2010:189. 
 

5.4. Gårde i Gudme og vådområder 

  

Gudme III og Gudmehallerne. De grønne markeringer viser rekonstruerede vådområder i 
jernalderen, der danner naturlige grænser for bebyggelsens beliggenhed (Efter L. Jørgensen 2009: 
332.) 

98



 
 

allerede tidligere i ældre jernalder: ved Langå, nogle kilometer mod nord, lå en gravplads, der var i 

brug fra den ældre førromerske jernalder. Omkring Kristi fødsel finder vi her en gruppe specielle og 

rige grave med bl.a. importerede bronzekar, våben og dele af en vogn, der fortæller om 

tilstedeværelsen af en stormandsslægt (Albrectsen 1954: 29-32). Allerede i 2. årh. f.Kr. blev en 

anden og mere jævn gravplads taget i brug ved Møllegårdsmarken umiddelbart øst for Gudme 

(Albrectsen 1971a, Mogens Bo Henriksen skriftlig komm.). Her er udgravet op mod 2300 grave fra 

2. årh. f.Kr. til starten af 5. årh. e.Kr., men brugen af pladsen er mest intensiv i yngre romersk 

jernalder (Thrane 2013: 42). På gravpladsen findes også dødehuse og nogle nord-sydgående forløb 

af brolagte veje (ibid.).  

Ved Gudmeløkken og Eisemoseløkken, lige vest for Møllegårdsmarken, lå et bopladsområde, som 

Sehested gav navnet ”Maaltidspladserne”. Her blev etableret en bebyggelse, der startede samtidig 

med de ældste grave på Møllegårdsmarken, og det er altså her, Gudmebebyggelsen synes at 

begynde. Der er udgravet mindst én gård, som fortsætter gennem ældre og yngre romersk jernalder. 

Der er ikke fundet senere bebyggelse, men detektorfund i området antyder desuden en vis 

kontinuitet op til vikingetiden (P. Ø. Sørensen 2006 og manus in press). 

Omkring 200 e.Kr. er der tegn på større ændringer i området: området øst for den nuværende 

Gudme landsby begyndte at blive kraftigt bebygget (L. Jørgensen 2011: 77-78). I 3. årh. 

opblomstrede aktiviteterne på landings- og handelspladsen ved kysten nær Lundeborg, og Gudme-

Lundeborg fungerede som handels- og håndværkscenter i hele perioden 200-1100, begge med 

højdepunkt i 3.-6. årh.  

Det tyder på, at det centrale Gudmeområde var tæt befolket over en lang periode. Der er mange 

steder lavet små prøvegravninger i forbindelse med skattefund, hvor man har iagttaget, at disse ofte 

lå i forbindelse til huse. Enkelte steder har man dog gennemført større udgravninger, der har givet et 

billede af, at bebyggelsen bestod af flere mindre, højtliggende områder afgrænset af vådområder, 

der var tæt bebygget med små gårdenheder (fig. 5.4., Sørensen 2010). Samlet vurderer udgraverne, 

at der kan have været mellem 40 og 60 gårde med op mod 300-500 indbyggere. De enkelte gårde 

bestod af et langhus, nogle småhuse og en brønd, omgærdet af et hegn, og der var spor af, at finere 

håndværk foregik på flere af gårdene. Den centrale bebyggelse ser overordnet ud til at have haft en 

stabil struktur gennem op til 500 år (L. Jørgensen 2011: 80).  

De steder, hvor der blev foretaget større udgravninger, har man kunnet gøre detaljerede iagttagelser 

om den kronologiske udvikling. På pladsen Gudme III blev to tætliggende gårde bygget omkring år 

200 og blev genopført her flere gange over de næste århundreder (bygningernes levetid var ca. 50 
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år). I 400-tallet blev en tredje gård bygget lige syd for disse to. I 500-tallet blev langhusene på de tre 

gårde mindre (Sørensen manus kap.3.), og en af de gamle gårde blev opgivet omkring år 600. 

Omkring 650 ophørte bebyggelsen helt på stedet, og først i 1000-tallet ser vi flere middelalderlige 

huse opført (Sørensen 2010: 190). 

På Gudme IV, længere mod sydøst, lå to gårde fra 3. årh., som bevarede den samme interne struktur 

ca. 600 år frem (Sørensen 2010: 193, Sørensen manus kap.4.). Også her skete der en reduktion i 

husenes længde i 500-tallet. Langhuset på den ene gård blev udvidet markant omkring 750, og i den 

efterfølgende sidste fase blev den længe bevarede interne struktur opbrudt. Bebyggelsen her ophørte 

ca. år 850. Lige syd for Gudme IV er fundet en sølvskat fra 10. årh, der måske fortæller, at 

bebyggelsen var flyttet mod syd. 

 

Hallerne i Gudme 

På en central placering i forhold til de mange jernalderlokaliteter foretog man i 1993 

forundersøgelser i forbindelse med den ovenfor nævnte opførelse af en håndboldhal, og her stødte 

man på en stor jernalderhal (ca. 47x10 m), der havde ligget der fra anden halvdel af 3. årh. til første 

halvdel af 5. årh. (fig.5.5. Sørensen 2010: 193-97). Syd for hallen lå et meget specielt hus, der var 

genopført i 6 faser. Det var faktisk en kortere hal, bygget med de samme kraftige dimensioner, og 

det havde en længere levetid, fra anden del af 3. årh. indtil midt i 6. årh. 

Palle Østergård Sørensen har iagttaget, at der overordnet ses en reducering i langhusenes størrelse 

på Gudmes bebyggelser, som for alvor sætter ind midt i 5. årh. De største langhuse på flere af de 

udgravede gårde går nu fra 5 til 4 sæt tagbærende stolper. Dette falder sammen med tidspunktet, 

hvor den store hal nedlægges og ikke genopføres på det sted, hvor den havde ligget fra 3. årh. De 

fleste nedgravede guldskatte fra Gudmeområdet vurderes også at være nedlagt mellem midten af 5. 

og midten af 6. årh., så det må formodes, at noget er på spil i dette tidsrum.  

Lars Jørgensen har, ud fra de udgravede gårde og bygninger, vurderet, at Gudmebebyggelsen bestod 

af en hovedgård, ovennævnte hal, der formentlig var et stormandssæde, og et antal undergivne 

håndværkergårde (L. Jørgensen 2011: 78). Bebyggelsen i det omkringliggende landskab er, på nær 

Lundeborg, mere sporadisk undersøgt. Som nævn forsøgte man i 1980’erne og starten af 1990’erne 

at lave systematiske rekognosceringer, der skulle bringe overblik over billedet, men indtil videre er 

de lokaliteter, der tolkes som bopladser, koncentreret omkring Gudmes centralområde (jf. oversigt 

over bopladslokaliteter i kat. nr. 1.4.). 
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5.5. Udgravningen ved Gudmehallerne 

 

Den store Gudmehal med den mindre hal i 6 faser syd for. Nordøst for hallen ses et ordinært 
gårdanlæg, der formentlig opføres i starten af 6. årh. (efter Sørensen 2010: fig. 6.). 
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Udvælgelse af undersøgelsesområde 

Gennem jernalderen foregår forskellige aktiviteter, der gør et større område omkring den centrale 

Gudmeboplads relevant for en undersøgelse. Centralgården bestod kun af hallen og en mindre 

bygning, men ingen såkaldte økonomibygninger, og man må derfor formode, at ressourcer blev 

tilført fra de andre gårde. Spørgsmålet er, om centralpladskompleksets struktur eller territorium kan 

aflæses i stednavne? 

Afgrænsningen af det relevante område for undersøgelsen er blevet foretaget med udgangspunkt i 

det centrale område på ca. 11 km2, hvor der er en markant ophobning af fund fra yngre romersk og 

ældre germansk jernalder og de topografiske og historisk-administrative omstændigheder 

heromkring (fig. 5.6.). Blandt andre Henrik Thrane har på bagrund af topografi og arkæologi 

afgrænset en ”Gudme-bygd”, hvor området mellem Gudme Sø og den fundrige handels- og 

landingsplads Lundeborg danner kernen (fig.5.7. Thrane 1991: 263). Afgrænsningen af 

undersøgelsesområdet i dette projekt er delvis baseret på hans betragtninger, men også på de 

historiske, administrative grænser og vurdering af navnematerialet og det arkæologiske materiale. 

Gudme Sø ligger ca. 5,3 km fra Fyns østkyst, næsten midtvejs mellem Nyborg og Svendborg, i et 

område, hvor flere vandløb løber ud i Storebælt (Thrane 1992: 301-02). Thrane mener også, at det 

nordlige Langeland og den lille ø Vresen kan høre til Gudmebygden, men de inkluderes ikke her. 

Gudme-Lundeborgkomplekset ligger mod vest afgrænset af et sumpet område (Thrane 1992: 301-

02). I det fynske bagland mod vest er desuden et højere-liggende område, der hæver sig mere end 

80 meter over havet. Mod syd følger grænsen Vejstrup Å, mens nordgrænsen går helt op til 

Kongshøj Å.  

Gudmebebyggelsen er dominerende indenfor dette område på ca. 10 gange 10 kilometer.  I den 

omgivende zone er der fundfattigt i 2.-6. årh. (L. Jørgensen 2011: 78, Henriksen 2009: 307). 

Omtrent samme område - Gudme og de omkringliggende landsbyer Gudbjerg, Hesselager, Oure, 

Brudager og Vejstrup - fremstår på Videnskabernes Selskabs kort fra ca. 1790 som et 

skovomkranset område (fig.5.8.).  

Som det skal ses, giver den omtrentlige afgrænsning af en bygd omkring Gudme mening ud fra 

flere typer kildemateriale. Det skal dog understreges, at områdeafgrænsningen er hypotetisk: 

Gudmes magtområde kan have været både større og mindre eller have skiftet karakter bl.a. 

afhængig af tidspunkt og indflydelsessfære. F.eks. afgrænser Frands Herschend en langt mere 

omfangsrig bebyggelsesregion som bagland for Gudme (Herschend 2009:341). Den udvalgte region 

har imidlertid en størrelse, der er hensigtsmæssig for undersøgelsens omfang.  
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5.6. Undersøgelsesområde og topografi 

 

Undersøgelsesområdet og landskabet omkring Gudme. Gudmeområdet er småkuperet og 
gennemstrømmes af flere åer. Tegning udarbejdet af Anders Pihl. 
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5.7. Henrik Thranes Gudmebygd 

5.8. Videnskabernes Selskabs kort over Gudme Herred

På kortet kan iagttages en del skov, både i Gudmes bagland og langs kysten. Bemærk vejforløbet 
fra Gudbjerg, der fører til en markant bakke vest for skoven. © KMS 

Oversigt hos Thrane 1991:263 over 
det, han kalder Gudmebygden, med 
afgrænsning langs åerne i nord og 
syd. De afmærkede bopladser uden 
udfyldning er hypotetiske. 

104

SLA
Fremhæv



 
 

 

Ældre bebyggelsesnavne omkring Gudme – eller manglen på samme 

Diskussionerne om forholdet mellem stednavnedannelser og de konkrete bebyggelsesforhold er 

selvfølgelig også relevante for det undersøgte område (jf. kap. 2.). Det specielle med 

Gudmeområdet er imidlertid, at på trods af en dokumenteret tæt aktivitet gennem hele jernalderen 

er der nærmest ingen ældre bebyggelsesnavne (fig. 5.9.).  

Fra et stednavneperspektiv befinder Gudme sig midt i et område med en markant mangel på de 

ældste bebyggelsesnavnetyper (Holmberg 1996: 59-60, Porsmose 1987: 31). Det samme gælder i 

øvrigt på Bornholm, hvor pladsen Sorte Muld vurderes at være på niveau med Gudme (fig. 5.10., 

Watt 1991). På Bornholm finder vi også stednavnet Gudhjem, hvor der tillige er et rigt arkæologisk 

miljø (Nørgård Jørgensen 2011). Dog ikke i nærheden af Sorte Muld. Stednavnematerialet på 

Bornholm er imidlertid ret specielt og derfor svært at sammenligne med resten af landet (Holmberg 

2007, B. Jørgensen 2011: 181-182). 

Skønt de ældste navnetyper med endelser som -inge, -løse og -lev er almindelige på Fyn, ses de ikke 

omkring Gudme-Lundeborg, hvor der ellers var tæt bebygget i disse navnetypers produktive 

perioder: Der er faktisk ingen af de ældste bebyggelsesnavnetyper indenfor en radius af cirka 8 

kilometer. Det nærmeste navn, der tilsyneladende er af ældre type, er Svindinge (1376 Swinninge) 

mod nordvest. Det er imidlertid egentlig dannet af et substantiv, glda. *swithning, oldn. sviðningr, 

der betyder 'afsvedet område' (DS 13: 156). Navnet antyder således rydning af et bevokset område, 

men er ikke en egentlig navnedannelse på -inge. Heller ikke navnet på nabosognet Gislev (1231 

Gysæl) er et oprindeligt lev-navn, men dannet af subst. *gīsæl, ’stav’, formentlig sigtende til byens 

beliggenhed for enden af en højderyg (B. Jørgensen 2008:94). Længere mod øst er Ellested (1374 

Elested/Eluerstet), hvor forleddet er mandsnavnet Ælvar, og Ryslinge (1402 Roslinge), der er afledt 

af et substantiv *ruthsl, 'rydning', de nærmeste ældre bebyggelsesnavne. Det er interessant, at to af 

de nævnte navne i Gudmes udkant er relateret til rydning af skov. Længere inde i Gudme Herred 

ligger en klynge oprindelige inge-navne omkring Ringe, der indikerer at der lå et andet 

bebyggelsesområde her. 

Området uden ældre bebyggelsesnavnetyper falder nogenlunde sammen med de ydre grænser for 

Gudmes arkæologisk og topografisk definerede domæne jf. ovenfor. Fraværet af ældre navne er 

bemærkelsesværdigt, i betragtning af den tætte koncentration af fund, der rækker helt op i 

vikingetiden. Kan en forklaring være, at betegnelsen Gudhēm har dækket et større område, altså et 

helt domæne, frem for blot den centrale bebyggelse?  
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5.9. Oversigt over stednavne med de ældste efterledstyper 

Oversigt over stednavne med de ældste efterledstyper, i Gudme, Sunds og Vindinge herreder, 
registreret i Danmarks Stednavne. Kort af Anders Pihl, data ved forfatteren. Det enkelte inge-navn, 
Svindinge, der ligger indenfor det undersøgte område er ikke en reel stednavnedannelse på -inge, 
men er dannet af et ord, svidning, ’afsvedet område’. 
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Et overdrevslandskab omkring Gudme 

De bebyggelser, vi finder i sognene omkring Gudme, har alle såkaldte naturnavne, hvoraf nogle er 

potentielt meget gamle. Foruden de ovenfor nævnte navne på -bjerg er flere af de middelalderligt 

overleverede navne i Gudmes omkringliggende sogne relateret til rydninger, udmark, vådområder, 

overdrev eller nyopdyrket land. Navnet på hovedgården Rygård (1314 Rythe), i Langå Sogn, tolkes 

som et subst. glda. *rȳthi, ’eng med krat, samling af unge træer, opløb i skov (B. Jørgensen 2008: 

237). Nærtliggende Langå (1327 Langwogh) er et lidt ejendommeligt navn, formentlig med 

betydningen 'det lange vådområde'. Efterleddet, der er beslægtet med ordet våg, ’bølge’, sigter 

formentlig til et vand, måske Rygårds mose syd for byen. Sydøst for Gudme ligger Oure (1408 

Aarde, 1436 Øræ), der direkte betyder 'overdrev, udyrket areal'. 

Tre af de nærmeste, omkringliggende bebyggelser har stednavneefterled, der umiddelbart virker 

som indikationer på dyrket mark: Vormark, Brudager og Hesselager (Se også Dam 2015: 244 vedr. 

markindikerende bebyggelsesnavne). Hvis man ser nærmere på efterleddene, er det imidlertid ikke 

sikkert, at navnene oprindeligt har betegnet dyrket jord, idet ordene har ændret betydning gennem 

tiden. Nudansk ager, glda. akær har en fællesgermansk betydning ’dyrket jord’, men ordet, der er 

beslægtet med ’at age’, har en oprindelig betydning ’græsgang, sted hvor kvæget drives hen’, og det 

er muligvis med denne betydning, de meget gamle stednavne med dette efterled skal forstås (B. 

Jørgensen 2008: 18). Betydningen ’græsgang’ skal være forsvundet fra og med middelalderen til 

fordel for den nutidige primære betydning ’dyrket jord’, men optræder endnu i den ældre betydning 

visse steder i landskabslovene (Dam 2015: 245). At navne på -ager blev dannet i den førkristne 

periode, ses af, at de optræder i Danelagen. I svenske og norske stednavne optræder de desuden 

sammensat med gudenavne, f.eks. viser de tre herredsnavne Frösåker, Torsåker og Ulleråker, at 

sakrale agre kunne være relatarede til herredsting (Vikstrand 2004: 332-33).  

Jeg mener ikke, at vi ved Gudme har at gøre med sakrale ager-navne, men muligheden foreligger, 

at navnene er dannet i førkristen tid, og at navneleddet i så fald kan have sigtet til græsgange eller 

overdrev frem for dyrket mark. Hesselager (1183 (1450-1500) Heslaker) er sammensat af trænavnet 

hassel og -ager, mens Brudager (1286-1300 Bruthaker), der er sammensat af et substantiv brut, 

'brud' og -ager, antyder (ny)brudt, oppløjet jord (DS 13:167). Når jeg fastholder muligheden 

græsgang, er det fordi, det synes mest logisk, at navnet sigter til en nyopbrudt tidligere græsgang, 

idet en dyrket ager i sin natur er ”brudt”.  
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5.10. Peder Dams kort over tætheden af ældre navnetyper i Danmark 

Egnsgennemsnit inden for ti kilometer af ældre bebyggelsesnavne efter Dam 2015, Figur 6. Bemærk 
den ringe tæthed af navne på det sydøstlige Fyn og på Bornholm, hvor der var rige 
bebyggelsesmiljøer i yngre romersk og ældre germansk jernalder. 
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Vormark er sammensat af forleddet warth og -mark. Ordet mark betyder i dag primært ’dyrket 

mark’, men har gennemgået flere betydningsændringer gennem tiden. Den ældste betydning var 

’kant, rand, grænse’, hvilket blev til ’området ved en grænse’, som det f.eks. bruges i navnet 

Danmark. Det blev videre til ’grænseskov, grænseland, overdrev’, før det fik den nuværende 

betydning, der allerede er udbredt i middelalderen (B. Jørgensen 2008: 193; KLNM 11: 414-415). 

Forleddet warth, varde, kan betyde ’stendynge, mærke’, men muligheden foreligger, at det sigter til 

en vagtpost eller signalbål, og derfor har det potentiel forsvarsmæssig relevans (L.E. Christensen 

2016b: 18, se også længere fremme).  

De her nævnte navne giver indtrykket af, at Gudme har været omgivet af græsningsarealer og skove 

(sidstnævnte kommer til udtryk i de rydningsindikerende navne).  

Rydninger og skov 

Tilstedeværelse af (tidligere) skov afspejles bl.a. i såkaldte rydningsnavne med endelserne -rød, 

’rydning’, og -tved ’rydning af (mindre) skov’, der typisk er dannet i sen vikingetid og middelalder. 

Disse navne er dels indikationer på bebyggelsesekspansion i denne periode, men også på tidligere 

tilstedeværelse af skov. På regionalt plan finder vi især rydningsnavnetyperne i områderne syd og 

vest for Gudmeområdet (se fig. 5.11. og også Dam 2015: 129). Stednavne med skovindikerende 

efterled har derimod en svag koncentration nord og øst for Gudme (Dam 2015: 142-44).  

Marknavnestoffet rummer dog også indikationer på rydninger i nærområdet omkring 

centralbebyggelsen. I Gudmes Nørremark nævnes en Store gubberudtt, hvor præstegården har jord 

(B. Jørgensen 2011: 189, 1570 Store gubberudtt, 1667 Lille/Store Gybberrud), som dog ikke er 

nærmere lokaliseret. Forleddet er uvist, men Bent Jørgensen nævner ordet gud som en mulighed, 

hvordan det end skal forstås. Efterleddet er rud, ’rydning’. Bisperud i Gudmes Østermark (1667 

Bispe Rud; 1682 Bisperuds Aggre), er fra kristen tid, da det er sammensat af subst. biskop og subst. 

rud, men indikerer fortsat tidligere eksisterende skov. Ingen af disse navne kan dog lokaliseres 

præcist.  

Nord for Galdbjerg finder vi navnet Tommer Skoven på matrikelkortet fra 1806, der fungerer som 

navn på en skov, men oprindelig er et rydningsnavn, Tommerød (1743 Tommere, 1918 Tommered) 

med forleddet mandsnavn Tumi/Tomi (DS 13: 81 og 166). Umiddelbart vest for skoven findes 

marknavnet Gamle Tofte Agre, der giver en idé om, hvor Tommerød lå (fig.5.12.). På denne mark er 

opsamlet østersøkeramik, der dateres til perioden sen vikingetid og tidlig middelalder (SB 090104-
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5.11. Rydningsnavne omkring Gudme 

Oversigt over navne med rydningsendelserne -rød og -tved, registreret i Danmarks Stednavne i 
Gudme, Sunds og Vindinge herreder. Ved gennemgang af marknavnematerialet er fremkommet 
flere indikationer på rydninger indenfor selve undersøgelsesområdet. Kort af Anders Pihl, data ved 
forfatteren. 
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131). Desuden ligger i Hesselager Sogn Brunsrød (MB 1682 Store-, Lille bruns Rye, MK 1795 

Bruun Ryes Agre, 1847 Brunsrødhuset), hvor forleddet er glda. brūn, ’bryn, kant’. 

I området optræder også et par bebyggelser med det skovbetegnende efterled -holt. Dette efterled 

må ud fra ordstoffet i forleddene i mange tilfælde stamme fra vikingetid eller tidlig middelalder 

(Eggert 2006: 199-223). Ud fra Peder Dams statistik må den være samtidig med eller senere end 

torperne - ofte senere (Dam 2015: 147-148). Helt nordligt i Hesselager Sogn ligger Boholt, (1375 

(1476) Botholt) med forleddet bod, ’skur, hytte’, og helt mod syd, i Vejstrup Sogn, finder vi 

hovedgården Tidselholt (1473 Tyzelholth). Navnet Popholt (1470 (16. årh.) Popolt) vest for 

Gudbjerg indeholder trænavnet poppel, der er lånt fra middelnedertysk, der blev talt ca. 1100-1600.  

På Videnskabernes Selskabs kort finder vi et bælte af skov, der løber syd om Vejstrup og Brudager, 

mod nord gennem den vestlige del af Gudbjerg og den sydlige del af Svindinge sogn (fg. 5.8). 

Gudmeområdet fremstår således som en central kerne med sakrale navne og navne på -bjerg, 

omgivet af en kreds af navne, der indikerer græsningsarealer og overdrev og med tegn på, at der 

udenom disse har været skov (fig.5.13., jf. Fabech og Ringtved 2009:153-154). Det synes i meget 

stor skala at afspejle den klassiske, forhistoriske dyrkningsopdeling mellem indmarken med 

dyrkede agre og enge nær bebyggelsen og udmarken med overdrev og skovarealer til græsning og 

andre ressourcebehov såsom tømmer og jagt (ibid. 144-145). Kirsten Hastrup har desuden beskrevet 

indmarken og udmarken som et mentalt verdensbillede med bebyggelsen i centrum, omgivet af det 

kendte, nære og længere ude, det farligere ukendte (Hastrup 1985).  

Spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan disse forhold forholder sig kronologisk til hinanden. Hvor kan 

vi tidsmæssigt placere stednavnene i forhold til udviklingen? Stednavnene, der kan betegne 

overdrevsarealer, kan i princippet være dannet helt tilbage i yngre bronzealder, hvor pollendata 

viser, at enorme arealer blev omlagt fra skov til græsning (se nedenfor). Som diskuteret i kapitel 2. 

regner vi dog med at navneomsætning gør det vanskeligt for navne på almindelige bebyggelser at 

overleve gennem lange tidsrum med bebyggelsesflytninger. De pågældende navne kan også være 

dannet så sent som vikingetid eller middelalder. Det kan imidlertid forsøges at placere dem indenfor 

den kronologiske udvikling, som kommer til udtryk i arkæologien. 

Bebyggelsesdynamik og organisering 

Jesper Hansens model, der giver et opdateret billede af bebyggelsesudviklingen på Fyn gennem især 

yngre jernalder, skal kort opsummeres her (Hansen 2015:249-254, jf. kap. 2.): Bebyggelsen i ældre 

jernalder, perioden ca. 500 f.Kr. - 200 e.Kr., bestod af mange små gårde, der kunne ligge i klynger, 

111



5.12. Tommered og Gammeltoft 

På MK1809 ses Gamle Tofte Agre øverst, Tommer Skoven til venstre herfor og Borresholms Agre 
nederst. Navnet på Tommer Skoven er et oprindeligt bebyggelsesnavn Tommerød, hvor forleddet er 
mandsnavnet Tomi/Tumi. Gammeltoftnavnet kan afspejle hvor Tommerød lå. © KMS 

5.13. Overdrevs- og udmarksnavne omkring Gudme  

Kort af Anders Pihl, data ved forfatteren. 
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men generelt flyttede meget rundt. I perioden mellem ca. 200 og 550 e.Kr., yngre romersk og ældre 

germansk jernalder, sker der en række teknologiske udviklinger, såsom øget gødskning, 

rotationsdrift med vinterrug, og måske introduktion af muldfjælsploven, der gjorde dyrkningen 

mere effektiv, og betød, at de enkelte bebyggelser kunne blive mere stabile. Fra omkring 600 

resulterer denne udvikling i en markant omlægning af bebyggelsesstrukturen, hvor enkeltgårdene 

forsvinder, bebyggelsen bliver mere stabil og koncentreret på en central placering inden for 

definerede ressourceområder, der blev grundlaget for den historiske ejerlavsstruktur. Senere, i 

vikingetiden og middelalderen, sker igen en ekspansion og decentralisering, der kommer til udtryk i 

torpdannelser og i rydningsbyerne. 

Gudme tegner sig på mange måder som noget specielt, som ikke nødvendigvis følger den 

almindelige udvikling. Det generelle bebyggelsesbillede er alligevel vigtigt for at forstå både 

dynamikken i Gudme, men også for at forstå, på hvilke punkter Gudmeområdet måske kan være 

anderledes. Selvom der har været gravet meget i Gudme, er der imidlertid ikke et fuldstændigt 

overblik over bebyggelsens struktur. Der er dog et overordnet billede af en spredt bebyggelse i 

førromersk og ældre romersk jernalder, som samles i det centrale Gudmeområde fra omkring 200, 

hvorfra der udvikles en struktur med små klynger af gårde omkring den centrale hal (Thrane 2013: 

58). Her bliver mange af de enkelte gårde liggende på samme sted og bevarer endda deres interne 

struktur op mod 500 år. Det er således atypisk i forhold til det generelle bebyggelsesmønster, hvor 

bebyggelserne først senere ligger fast. Noget tyder dog på, at der sker nogle forandringer allerede i 

5. århundrede, hvor strukturen opløses delvist, idet hallen ikke genopføres. Det vides endnu ikke,

om den blev flyttet til et andet sted (L. Jørgensen 2011: 84-85). Mange af de enkelte gårde ophører

også i løbet af 7.- 9. årh., så her sker også en form for brud eller ændring, selvom

Gudmebebyggelsen overordnet set bliver i det samme område.

Kortlægning af menneskelig aktivitet omkring Gudme gennem jernalderen  

I forbindelse med dette projekt har jeg forsøgt at skabe et overordnet indblik i regionens udvikling 

ved en kortlægning af dynamikken i menneskelig aktivitet. På figur 5.14. ses en fremstilling af 

udviklingen i arkæologisk lokalitetsdensitet i Gudmeområdet gennem 1. årtusind e.Kr., der 

illustrerer forandringer i aktivitetsintensiteten ud fra det arkæologiske materiale. Her er de 

registrerede ændringer i tætheden af arkæologiske lokaliteter vist i seks overordnede kronologiske 

spring, der svarer til den arkæologiske periodeinddeling.  
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5.14. Bebyggelsesdynamik 

 

Udviklingen i menneskelig aktivitet gennem 1. årtusinde e.Kr. i Gudmeområdet baseret på en 
optælling af arkæologiske lokaliteter. Rød markerer at der er vækst fra en periode til den anden, 
mens blå markerer et fald i aktivitet. Kortet er selvfølgelig præget af metodiske problemstillinger 
som undersøgelsesgrad, bevaringsforhold og forskellige lokalitetstypers varierende udsagnsværdi. 
Dynamikken følger imidlertid i høj grad den udvikling vi ser i pollendiagrammet, og det må 
formodes at kortene afspejler nogle reelle tendenser gennem perioden. Pollendiagrammets 
kildeområde er markeret med en stiplet cirkel. Kort udarbejdet af Anders Pihl, data ved forfatteren. 
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Vi ser, at der i førromersk og ældre romersk jernalder er et højt antal lokaliteter, spredt ud i den 

sydøstlige del af området, hvor der sker en vis forskydning mellem de to perioder, med to 

vækstområder i ældre romertid. Der synes især at ske en koncentration af fund øst for Gudme, 

omkring Møllegårdsmarken og det bopladsområde, der kaldes Måltidspladserne. Fra førromersk til 

ældre romersk jernalder ser det ud til, at en forholdsvis spredt aktivitet samles, hvor aktiviteten især 

trækkes væk fra området ud mod kysten i sydøst. Der er en del enkeltliggende lokaliteter i områdets 

yderzoner, der har kontinuitet mellem de to perioder, særlig fem-seks lokaliteter i 

undersøgelsesområdets nordvestlige del. Disse opgives i yngre romersk jernalder, hvor der sker en 

kraftig koncentration af lokaliteter i selve Gudme. Selvom der sker en vis samling i ældre romersk 

jernalder, virker den centralisering, der ses mellem ældre romersk jernalder og yngre romersk 

jernalder, dramatisk. Den blå zone omkring det røde vækstcenter synes at understrege, at 

bebyggelser rykker sammen i et kerneområde (jf. Thrane 2013: 58). Her er det meget tydeligt, at 

Gudme og Lundeborg etableres, og der sker en kraftig centralisering. De spredtliggende lokaliteter i 

nordvest ophører. Udviklingen fra yngre romersk til ældre germansk jernalder synes præget af, at 

Lundeborgs aktiviteter øges, mens den voldsomme fundintensitet i det centrale Gudme svækkes. 

Der er fortsat mange lokaliteter, som det ses på de viste prikker i kortet, men der er altså statistisk 

set en nedgang i kerneområdet. Det kan skyldes, at der er en overrepræsentation af 

genstandsmateriale fra yngre romertid, med mange mønter og ituklippede genstande, der er så 

spredte, at de har dannet basis for mange fundregistreringer. Der ser imidlertid også ud til at være 

en form for nedgang i ældre germansk jernalder, der kommer til udtryk ved, at langhusenes 

størrelser på de enkelte gårde i Gudme reduceres, og den store hal nedlægges eller flyttes (jf. 

ovenfor). De mange guldfund, der dateres overordnet til denne periode (ofte er de vanskelige at 

datere præcist), kan tolkes sådan, at der fortsat er økonomisk formåen (Sørensen manus kap. 4). De 

kan dog også ses som udtryk for strategier, der skal håndtere krisen (hvad end der er tale om 

ofringer i håb om bedre tider eller om værdier, der er gemt af vejen). 

I ældre germansk jernalder ses til gengæld en vækst ud mod kysten ved Lundeborg, som delvis kan 

skyldes flere lokaliteter med deponerede guldfund i dette område. Selve Lundeborgpladen reduceres 

omkring 500-550, efter at mængden af import har været faldende siden slutningen af 4. årh. 

(Thomsen 1994:28). Der er også enkelte nye lokaliteter i yderområderne mod nord og langs kysten, 

hvoraf flere er guldfund med smykker og brakteater. Der ser imidlertid ud til at være en endnu mere 

markant nedgang i aktivitetsniveau mellem ældre og yngre germansk jernalder, hvor Østfyn som 

helhed nærmest kollapser. Nedgangen i densitet i yngre germansk jernalder synes ved første øjekast 
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voldsom. Man skal dog være opmærksom på, at der også er mange steder med kontinuitet, og at der 

aldrig er tale om et egentligt ophør. Imidlertid synes det væsentligt, at håndværksaktiviteterne ved 

Lundeborg ophører i slutningen af 7. årh., hvilket må have haft visse økonomiske konsekvenser 

(ibid.). Nedgangen synes reel, men det markante billede skyldes formentlig ikke et egentligt kollaps 

i bebyggelsen. Det kan også delvis skyldes formationsprocesser og ændringer i praksis, eller at fund 

fra yngre germansk jernalder kan være vanskelige at datere præcist. 

Aktivitetsniveauet i Gudmeområdet øges igen i vikingetid, men det sker inde i landet, i sikker 

afstand fra kysten, hvilket formentlig hænger sammen med et bælte af skov, der strakte sig langs 

kysterne (Jakobsen 2013:127, Porsmose 1996: 46-47). En mere kraftig ekspansion sker først senere, 

mellem vikingetiden og middelalderen, hvor man igen rykker nærmere kysten. Der ses også fund 

helt i de nordlige og sydlige udkanter af undersøgelsesområdet samt tre nye lokaliteter helt vestligt i 

Gudbjerg Sogn, hvor der er fundtomt gennem hele jernalderen. 

 

Dynamik i detektorfund fra ældre romersk jernalder til middelalder 

For at illustrere en mere detaljeret dynamik for selve centralområdet i Gudme er her vist, hvordan 

tætheden af detektorfund fordeler sig fra ældre romersk jernalder til middelalder (fig.5.15.). 

Detektorfund kan på mange måder være omrodet af aktiviteter allerede i jernalderen, århundreders 

pløjning og graveaktivitet og endda af udgravninger, hvor fund i pløjejorden kan blive omplaceret 

ved tilbagefyldning af jord (Horsnæs in press). Der er således eksempler på, at fragmenter af de 

samme genstande findes med en afstand på 60-70 meter. Her er alligevel forsøgt en overordnet 

kortlægning af de daterede detektorfund omkring den centrale Gudmebebyggelse, for at nuancere 

billedet af aktiviteternes dynamik i forhold til de forudgående makroperspektiv-kort. I en så 

overordnet kortlægning som denne vurderes det, at fundspredningen trods alt har en udsagnsværdi 

vedrørende kronologisk udvikling. 

Der er ca. 6000 detektorfund registreret fra Gudme. I denne sekvens er dog kun medtaget de fund, 

der er behandlet, og som kunne dateres indenfor de etablerede arkæologiske perioder fra ældre 

romersk jernalder til middelalder. Alle mønter er udeladt, da de har en meget lang cirkulationstid og 

ville skabe en stor talmæssig overrepræsentation i romersk jernalder. Dermed er den viste 

kortsekvens udført med et sample på 1736 detektorfund. Det ses klart, at der fra ældre romersk til 

yngre romersk jernalder sker en markant forskydning af aktivitet fra øst mod vest, der samtidig 

foregår som en kraftig ekspansion. I ældre germansk jernalder er stadig en massiv tilstedeværelse, 

men med et fald i aktivitet centralt omkring selve hallerne. Til gengæld er der en øget aktivitet nord 
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5.15. Detektorfund og dynamik 

Ældre romersk til yngre romersk jernalder            Yngre romersk til ældre germansk jernalder 

Ældre germansk til yngre germansk jernalder       Yngre germansk jernalder til vikingetid 

Vikingetid til middelalder

Udviklingen i densiteten i daterede 
detektorfund omkring Gudmes 
centralbebyggelse. Kortene er baseret på 
databasen, der er udarbejdet af Palle 
Østergård Sørensen og Maria P. Baastrup 
på Nationalmuseet. Kort af Anders Pihl. 
Baggrundskort HMB © KMS. 
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for halbygningerne, ovenfor den moderne vej. Her er gjort en del guldfund fra germansk jernalder, 

som har dannet grundlag for forslag om, at hallen flyttede mod nord (f.eks. L. Jørgensen 1995, L. 

Jørgensen 2011: 85). Palle Østergård Sørensen mener dog, at guldfundene har været deponeret i 

ordinære gårde, og at der ikke var et sådant nordligt residensområde (Sørensen manus kap. 2, note 

4). Han ser snarere en mulig senere hal i det mest fundrige område Gudme II mod sydvest, som kun 

har været sporadisk prøvegravet. Aktiviteten i den nordlige del af centeret falder i yngre germansk 

jernalder, sammen med en generel kraftig nedgang og en lidt mere spredt struktur. En øget 

koncentration af fund mod sydøst kan måske underbygge Sørensens teori om, at centrum nu var 

forskubbet mod sydøst. I vikingetiden øges og fortættes fundmængden igen i den centrale del mod 

vest. Samtidig ses nogle nye lokaliteter mod syd. I middelalderen sprænges koncentrationen igen og 

aktiviteterne spredes, men er særligt markante mod vest og nord omkring den historiske Gudme By.  

 

Pollendata fra Gudme Sø 

Et pollendiagram fra Gudme Sø viser udviklingen i vækst og human påvirkning i en radius på ca. 2 

km omkring søen (Rasmussen og Olsen 2009). Det er både de respektive mængder af pollen fra 

forskellige træarter, græsarter og dyrkede kornsorter, der kan fortælle, om området har været 

bevokset med skov, dyrket eller været præget af åbne overdrev. Graden af sedimenter og grønalger i 

søen fortæller også om niveauet af menneskelig aktivitet, rydning og udvaskning (ibid. 39). Disse 

diagrammer fortæller, at der allerede på overgangen mellem ældre og yngre bronzealder skete en 

dramatisk ændring, hvor over halvdelen af træbevoksningen blev ryddet, fulgt af en tilsvarende 

øgning af forskellige slags græspollen, hvilket formentlig afspejler, at landskabet i høj grad blev 

omdannet til overdrev og græsningsarealer. Korndyrkning foregik også, men på væsentligt mindre 

arealer. Landskabet var herfra nogenlunde stabilt over det næste årtusinde med en gradvis tilvækst 

af skov. Fra og med begyndelsen af vor tidsregning begynder der imidlertid at ske nogle markante 

skift i forholdet mellem skov og åbent land (detaljeret diagram over rekonstrueret vegetation stillet 

til rådighed af Peter Rasmussen, NM). Omkring 1. årh. e. Kr. ses et lille brat fald i skovdækket 

efterfulgt af en mindre stigning og et lille fald igen. Tilsvarende ser vi i denne periode en lille 

øgning af pollen fra græsarter og kornpollen, dvs. der er øget menneskelig aktivitet i 1. og 2. årh. 

Dette korresponderer fint med vores arkæologiske viden om perioden, og faldet i kurverne for 

træpollen kan evt. afspejle fældning i forbindelse med opførelse af bygningsværker eller forbrug af 

træ til ligbrænding på Møllegårdsmarken og de andre gravpladser.  
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Mærkeligt nok ser vi herefter en pludselig vækst i mængden af træer frem mod ca. 300, som dog 

falder ligeså markant igen i 4. årh. De træarter, som øges i 3. årh., er el, elm, bøg og ask, mens birk, 

der ellers er den første art, der ses, når områder selv springer i skov, holder sig stabilt. Det kan 

indikere en grad af regulering eller målrettet håndtering af skoven. Skov har været vigtige 

ressourceområder på mange måder: skovarealer har været anvendt til skovgræsning og fældning af 

løvhø til vinterfoder (Odgaard og Fritzbøger 2006:13). Desuden krævede opførelse af store huse og 

hegn en stor mængde træ, nok særligt egetræ (Jessen 2015). Andre træarter, som ask og taks, var 

velegnede til fremstilling af redskaber.  

I 300- og 400-tallet ses et højdepunkt for menneskelig aktivitet med en øget grad af 

græsningsarealer og kornpollen og tilsvarende fald i de førnævnte træarter. Dette svarer igen godt 

til, at det arkæologiske materiale indikerer et højdepunkt i denne periode. Interessant er diagrammet 

for hassel, der synes at følge udviklingen for græsarealer og korn frem for de andre træarter. Det 

afspejler, at hassel har været en kulturplante, hvor man både kunne udnytte grene til fletværk i hegn 

og husvægge og spise nødderne, jf. navnet Hesselager (se Jessen 2015: 196-198). Fra engang i 400-

tallet og frem til 600-tallet sker en markant tilgroning, der stabiliseres omkring 650, men reelt ikke 

reduceres før 9. årh. Pollendata indikerer således en periode med væsentlig lavere menneskelig 

aktivitet fra 500-tallet helt frem til ca. 800, hvor der sker et lille opsving. Igen hænger det godt 

sammen med den overordnede nedgang, der ses i den arkæologiske dynamik, både regionalt og 

lokalt omkring Gudme. Denne korrespondens antyder, at fundbilledet er reelt, hvilket er interessant 

med tanke på, at vi netop i perioden 500-800 ser storgårdsmiljøer blomstre op andre steder, såsom 

Tissø og Lejre.  

I 900-tallet sker igen et skift, hvor vi ser et markant fald i skovdækket og en væsentlig øgning af 

både græsland og pollen fra dyrket korn. Også hassel øges her. Landskabet har nu fået en 

sammensætning, som holder sig nogenlunde gennem hele middelalderen, og som først i nyere tid 

igen ser dramatiske ændringer.  

Billedet støttes yderligere af sedimenteringen og algeniveauet i søen, der øges i de perioder, hvor 

der er tegn på mere åbent land og højere menneskelig aktivitet (Rasmussen og Olsen 2009). Her 

sker en større udvaskning, og søen tilføres næringsstoffer, der resulterer i eutrofiering. Vi får altså 

på flere måder et billede af landskabsudnyttelsen omkring Gudme gennem 1. årtusind. 
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Det økonomiske grundlag 

Både stednavne og pollen indikerer omfattende græsningsarealer omkring Gudme, med 

højdepunkter i ca. 200, ca. 400, en mere lavtliggende periode i 500-700-tallet og derefter igen et 

højdepunkt i vikingetiden. De synes sammen at afspejle et landskab, hvor overdrev og skov ikke 

blot var udmark, men måske det vigtigste ressourcegrundlag (Fabech og Ringtved 2009:171-173). 

Det tyder på, at dyrehold har spillet en rolle i forhold til Gudmes økonomiske opsving i yngre 

romersk jernalder, noget, der evt. også afspejles i en del små figurer af tyre, der er fundet i området 

(fig. 5.16. Thrane 1989). Dette understøttes af, at næsten ¾ af den omfattende mængde dyreknogler 

fra Lundeborg stammede fra kvæg (Hatting 1994). Organiske produkter som huder, honning, måske 

uld og endda skinker har muligvis været nogle af de varer, som kunne handles og byttes for 

romerske genstande (Michaelsen 2015:123-25). I sin bog om Gudme lufter Karsten Kjer 

Michaelsen den tanke, at Gudmes primære økonomiske grundlag for handel var organiske 

(animalske) produkter. De åbne arealer kan være anvendt til græsning, men også høslæt på enge og 

løvhø var væsentligt, når dyr skulle på stald om natten/vinteren.  

Et studie af sammensætningen af kulstof- og nitrogenisotoper i skeletter fra romersk jernalder på 

Sjælland og Fyn har vist, at kosten bestod af en overraskende høj andel af proteiner fra terrestriske 

dyr (Jørkov et al. 2010:530-31). Studiet er problematisk, da den øgede gødskning, man mener 

begyndte i yngre romersk jernalder, giver øgede nitrogenmængder i planteføden. Den store andel 

animalsk protein i forhold til f.eks. neolitiske skeletter sås imidlertid også i ældre romertid, før dette 

skift for alvor indtræder i landbrugets metoder. Også data fra en vikingetidsgravplads fra Galgedil 

på Fyn viste tegn på en meget kødbaseret kost, selvom her var højere indslag af marin kost (Price et 

al 2015). På trods af forbeholdene der skyldes gødskningens øgede nitrogenmængder antyder 

studiernes resultater, at korndyrkning måske spillede en mindre rolle, end man har regnet med. 

Cæsar nævner faktisk i Gallerkrigen, at germanerne ikke interesserer sig for agerbrug, men mest 

spiser ost, mælk og kød (afsn. 5, 14 og 6, 22). Der kan være nogle fordomme på spil om 

germanerne som primitive og uciviliserede, men muligvis er der elementer af sandhed i opfattelsen, 

der også ses hos Tacitus. Her fortælles, at germanerne har store mængder kvæg, om end de er små, 

og at det udgør deres eneste rigdom (Germania afsn. 5.). Jernalderkvæget var generelt lavstammet, 

men talrigt indtil midt i 1. årtusind, hvor man tilsyneladende øgede fokus på dyrenes størrelse frem 

for kvantitet (Fabech og Ringtved 2009:171-173). 

Trods en vigtig udvikling i agerbruget er det altså muligt, at den agrare produktion, særligt i 

romersk jernalder, skal ses som et supplement til et subsistensgrundlag, der var baseret på 
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animalske produkter. Der ses selvfølgelig også spor af dyrkning af korn i pollendiagrammet, og der 

er desuden fundet forkullet korn på både Gudme III og IV, samt Lundeborg (Robinson 1994). På 

Gudme IV fandtes et muligt lager med en stor mængde korn fra romersk jernalder, og på Gudme III 

lå en del forkullet korn fra germansk jernalder i kulturlag (Robinson et al. 2009: 122-23). I begge 

fund dominerer byg, men der var også rug og emmer, lidt andre hvedesorter og indslag af hør og 

havre.  

Helt fra yngre bronzealder og frem til ca. 300 e.Kr. var der overordnet set den samme strategi i 

agerbruget med et meget bredt spektrum af afgrøder og et markant indslag af indsamlede ukrudtsfrø 

(Robinson et al. 2009:128-29). Fra omkring begyndelsen af vor tidsregning sker der mindre 

forandringer, hvor f.eks. seksradet avnklædt byg begynder at dominere fremfor nøgen byg. I 2. og 

3. årh. begynder rugen endvidere at blive en egentlig afgrøde. Fra ca. år 300 sker en markant 

justering, hvor man dyrker langt færre arter. Agerbruget domineres dog nu totalt af avnklædt byg og 

rug, der begynder at blive dyrket som vinterafgrøde. Det tyder på, at man er gået over til et egentligt 

rotationssystem i afgrøderne (ibid. 134). Som nævnt regner man generelt med, at man i yngre 

romersk jernalder opgav de tidligere spredte bebyggelser med små indhegnede marksystemer og 

begyndte overgangen til intensiveret landbrug med færre bebyggelser, der var centralt placeret i 

forhold til agrene (indmarken) med græsningsarealer og andre ressourcer i en omkringliggende zone 

(udmarken) (Hansen 2015:249-254).  

Hidtil har der ikke været så gode data for Østdanmark, og det var uvist, hvornår rugen og 

afgrøderotationen vandt fodfæste her (jf. Grabowski 2014). Nyere undersøgelser af en samling af 

materiale fra Fyn tyder nu på, at billedet her var det samme, med dyrkning af rug og 

rotationssystem i afgrøder fra omkring 3. årh (Hansen 2015: 232-33). Disse ændringer i 

dyrkningsformer har også haft betydning for organiseringen af bebyggelsen (jf. Hansens model for 

bebyggelsesudvikling på Fyn nævnt i kap. 2., ibid. 249-254). Det intensiverede landbrug og 

overgangen til indmark/udmark stemmer godt overens med den dynamiske udvikling i Gudme, hvor 

der sker en kraftig centralisering i yngre romersk jernalder. Charlotte Fabech og Jytte Ringtved har 

bemærket, at tilvæksten af skov midt i 1. årtusind ikke behøver være udtryk for en krise, men kan 

være produkt af en øget zoneopdeling af landskabet og et større behov for græsning i forbindelse 

med storgårde, fordi man nu havde flere heste og øget fokus på kvæg (Fabech og Ringtved 2009: 

171). Imidlertid falder kurven for græspollen i denne periode, og det må konkluderes, at det endnu 

er vanskeligt at bestemme præcist, hvordan balancen mellem dyrehold og agerbrug var, og hvorfra 

ressourcerne til centralområdet i Gudme kom. 

121



5.16. Tyrefigur 

5.17. Arkæologisk dynamik og stednavne 

Bronzetyr med horn og øjne af sølv fra 
bebyggelsesområdet Gudme II (foto: 
John Lee). 

Den dynamiske udvikling i 
arkæologien i forhold til -
bjerg, sakrale stednavne og 
overdrevsindikerende 
stednavne. Sidstnævnte synes 
især at korrespondere med 
områderne, hvor der er 
nedgang i fundmængden i 
ældre og yngre germansk 
jernalder. Ved overgangen til 
vikingetiden ses øget aktivitet i 
zonerne udenom Gudme, 
særligt omkring 
Vormark/Hesselager og 
Brudager. Kort af Anders 
Pihl, data ved forfatteren. 

122



 
 

 

Dynamik og navnelagene omkring Gudme 

Det lange tidsperspektiv på bebyggelsen og landskabet tydeliggør, hvordan menneskets aktiviteter 

konstant forandres gennem processer, der bl.a. omfatter demografisk udvikling og ny teknologi, 

såvel som ændringer i magtforhold. Et vigtigt spørgsmål i denne sammenhæng er selvfølgelig 

stadig, hvilket kronologisk forhold bebyggelsesudviklingen og landskabsudviklingen har til 

områdets stednavne.  

Selvom der har været omfattende arkæologiske undersøgelser i Gudme, er der ikke et fuldstændigt 

overblik over bebyggelsen (jf. L. Jørgensen 2011: 80-81). De stednavne, der optræder, falder 

desuden uden for de generelle rammer for datering af stednavnetyper, og derfor kan de ikke 

placeres indenfor den klassiske relative stednavnesekvens, selvom det ovenfor er sandsynliggjort, at 

nogle af navnene kan være førvikingetidige. Det følgende er derfor en vurdering af navnenes 

forhold til den generelle udvikling.   

Hvis man ser på den dynamiske udvikling i arkæologien i forhold til de overdrevsindikerende 

stednavne, så synes de især at korrespondere med områderne, hvor der er nedgang i fundmængden i 

ældre og yngre germansk jernalder (fig 5.17.). Det er muligt, at disse områder i denne periode især 

var udlagt til græsningsarealer. I pollendiagrammet er græsarealer på sit højeste i perioden ca. 300-

500 og igen i vikingetiden, men denne måling gælder især de nærmeste 2 km omkring Gudme Sø. 

På overgangen til vikingetiden ses igen øget aktivitet i zonerne omkring Gudme, særligt omkring 

Vormark/Hesselager og Brudager, og det kan tænkes, at stednavnene her har skiftet denotatum og er 

blevet bebyggelsesbetegnende. De arkæologiske fund omkring Hesselager består mest af upræcist 

daterede løsfund, så her kan ikke siges noget om bebyggelsesbilledet. På markerne syd for byen er 

opsamlet materiale fra romersk jernalder og middelalder, og i selve Hesselager er fundet en 

guldring fra ældre germansk jernalder (C5474). I 1842 blev fundet rester af en ryttergrav fra 

vikingetiden ca. 1 km fra Hessalger by (090105-134). Nordøst for Hesselager er desuden fundet et 

fragment af en dirhem, et vægtlod og et spænde, der tyder på aktivitet i vikingetid (090105-203). I 

den vestlige kant af byen, ud mod Stokkebæk, er et voldsted, der er dateret til middelalder. 

Hesselager var i middelalderen et af landets største godser og udmærker sig ved med 38 gårde og 

297,6  tdr. hartkorn at være den største bebyggelse med navnetypen -ager i 1688-matriklen (Dam 

2015: 247). I ældre middelalder var Hesselager i kronens besiddelse, den nævnes som patrimonium 

i Kong Valdemars Jordebog 1231. Desuden var Hesslager sæde for sysselprovsten for det halve af 

Fyn (Crumlin-Pedersen et al. 1996:90). Det er bl.a. disse faktorer, der har betydet, at man har set 
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Hesselager Gods som en art ”arvtager” til Gudme (L. Jørgensen 1995). Hovedgården 

Hesselagergård, der ligger 2 km syd for byen, blev bygget i 1500-tallet. Et andet nærtliggende gods, 

Broholm, synes nærmere forbundet med det gamle centralområde ved, at det virker udparcelleret af 

Gudmes ressourceområde (Crumlin-Pedersen et al. 1996:90). 

Omkring landsbyen Brudager er der mere arkæologisk materiale, selvom områdets bopladser kun er 

undersøgt i begrænset omfang. Ca. 800 m øst for Brudager, på Brudager Mark, ligger en gravplads, 

der var i brug i ca. 330 år fra ældre romersk jernalder B2 (dvs. år 70-150) til overgangen mellem 

yngre romersk jernalder og ældre germansk jernalder (Henriksen 2009:46-49). 250 m sydøst herfor 

ligger et større bopladsområde ved Fredegård og Nøddekroggård, der er delvis undersøgt og 

vurderes af udgraveren at have været i brug fra ældre romersk jernalder frem til ældre vikingetid 

(SB 090101-16, -40). Denne vurdering af kontinuitet baseres dog på enkelte løsfund. Her er et 

fragment af en korsformet fibel fra 5. årh. og en næbfibel fra yngre germansk jernalder, hvilket må 

anses som et tyndt grundlag, idet fibler kan være tilfældigt tabt ved f.eks. markarbejde (jf. oversigt i 

Henriksen 2009:bilag 14). Der er ikke gjort fund i selve bopladsområdet fra 5./6. årh. Fra vikingetid 

er der fundet flere løsfund, bl.a. et skiferhængesmykke, et maskeornamenteret stykke og en nøgle 

fra 11. årh. En enkelt grube på Brudager-gravpladsen kunne dateres til vikingetid, men 

aktiviteternes karakter i området er fortsat uvis. 

Omkring Oure og Rygård ses først væsentlig arkæologisk vækst i middelalderen. Hovedgården 

Rygård nævnes i 1314 (efterleddet -gård blev tilføjet midt i 1400-tallet), og der er et voldsted, som 

dog er udateret.  

Området omkring Oure synes at have været bebygget i ældre jernalder og herefter igen i slutningen 

af vikingetiden/tidlig middelalder. Hele vejen nord og øst for Oure er der flere lokaliteter med 

bopladsspor fra førromersk og ældre romersk jernalder, samt en del materiale, der kun er dateret 

indenfor jernalder. Der er imidlertid kun enkelte løsfund fra yngre romersk og ældre germansk 

jernalder, heriblandt et guldmundblik (NM 4463). Her synes dog ikke at være tegn på bebyggelse i 

denne periode, men det skal bemærkes, at der kun er foretaget prøveudgravninger og 

markopsamlinger i området. Nord for Oure by er fundet østersøkeramik og en nøgle fra tidlig 

middelalder (SB 090107-152). Både i selve byen og øst for Oure er udgravet huse fra 1200-1300-

tallet (SB 090107-171, -139). 

På kortene ses også, at de tre navne på -bjerg i alle perioder ligger langs udkanten af det 

koncentrerede arkæologiske fundområde, men nærmest ikke kan forbindes med arkæologiske fund. 

Vest for Albjerg er der udgravet bopladsspor fra førromersk jernalder (Kilenvej SB 090107-206). 
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Lidt nord herfor er opsamlet materiale fra ældre jernalder, vikingetid og middelalder på markerne. 

Omkring både Gudbjerg og Galdbjerg er der en nærmest bemærkelsesværdig mangel på fund i 

forhold til den ellers generelle fundtæthed i Gudmeområdet.  

 

Hvad var helligt i Gudme - begyndte det med en helligdom? 

Når det gælder selve navnet Gudme, har der før været stillet spørgsmål ved, om navnet er samtidigt 

med de arkæologiske fund (Brink 2011), og om sakrale stednavne overhovedet er udtryk for 

praktiseret kult (ibid. og Sonne 2011). Idet vi regner med, at navnet Gudme er førkristent, må vi 

forvente en grad af samtidighed med det arkæologiske materiale. 

Hver især rummer stednavne og arkæologi stærke indicier på, at Gudme har været et sted med en 

vigtig sakral status i førkristen tid. I forhold til spørgsmålet om dateringen og ophavet til navnet 

Gudme, melder spørgsmålet sig, hvor vi kan identificere nogle konkrete sakrale elementer i det 

arkæologiske materiale?  

Der er faktisk tegn på, at der måske tidligere lå en helligdom på det sted, hvor de store haller blev 

opført midt i 3. årh. Under de store haller fandt man spor af et par tidlige husfaser, der daterer 

begyndelsen af bebyggelsen på dette sted til mellem 150 og 175 e.Kr, sidste del af ældre romersk 

jernalder.  I de to første bygningsfaser, fra sidst i 2. og først i 3. årh. var det eneste, der stod her, 

nogle små atypiske huse (fig. 5.18.). De bestod blot af en væggrøft med kraftige dørstolper, men 

ingen tagbærende stolper (Sørensen 2010: 194, 197). Småhusene synes ikke at have fungeret som 

boliger og blev opført flere årtier, før de mange jernaldergårde begyndte at blive bygget i områderne 

rundt om stedet. Den nærmeste bebyggelse var Gudmeløkken 1,3 km mod øst, mens den generelle 

centralbebyggelse i Gudme først synes at starte ca. 200 (dog er der 450 m mod sydøst udgravet to 

meget tidligere huse fra førromersk jernalder SB 090104-233). På opførelsestidspunktet har de små 

huse således stået alene, adskilt i landskabet fra gårdbebyggelsen. Det er også allerede på dette 

tidspunkt, at vi har de tidligste fund ved Lundeborg (Thomsen et. al 1993: 72ff.). 

Fra omkring 200 begynder den agrare bebyggelse at rykke ind i landskabet, på flere forskellige 

lokaliteter i afstande af mellem 100 og 300 meter fra de små huse, og området ændrer karakter. Her 

ændres også kulthusets placering, der rykker op på en lidt højere placering. 

Da denne anden fase af den lille bygning blev revet ned, endte en stor mængde materiale i en grube 

ved siden af (Sørensen 2010: 194-95). Baseret på bygningernes specielle placering og form, samt 

materialet, der var deponeret i gruben, foreslår Palle Østergård Sørensen, at de små huse har været 

en form for helligdom, som stod her forud for hallen. Gruben indeholdt materiale fra et tidsrum på 
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5.18. Husfaserne på Gudmehallerne 

Faserne på lokaliteten Gudmehallerne med de små atypiske huse i den tidligste fase. a: fase 1-2, b: 
fase 3-4, c: fase 5, d: fase 6-7 (efter Sørensen 2010, fig. 7.). 
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ca. 100 år fra overgangen mellem ældre og yngre romersk jernalder til anden halvdel af 3. årh 

(Sørensen manus in press kap. 2 og 2.4.1). Der var bl.a. skår af ornamenterede kar, fibler, dele af 

sværd og en lanse, denarer, skår fra drikkeglas, dele fra store metalkar og dele af en mulig vogn. 

Metalkedler og vogne havde en nær forbindelse til kulten i ældre jernalder. Nogle af lerkarrene var 

ikke fra Fyn, men synes at komme fra forskellige dele af Danmark. Fundene fra gruben spænder 

over meget lang tid og tolkes af Sørensen som mulige ofre, der oprindelig havde været opbevaret i 

de små bygninger, der opfattes som mulige kulthuse. Materialet var ikke akkumuleret over tid, men 

deponeret samlet, måske i forbindelse med husets nedlæggelse.  

Selvom de mindre huse stod isoleret fra den øvrige bebyggelse, er det indtil videre ikke muligt 

nærmere at beskrive det landskab, de stod i. De små bygninger har ifølge Sørensen ligget på kanten 

af en lille bakke, ud mod et vådområde mod nord, der kan have udgjort en lille sø i jernalderen, og 

ikke langt fra selve Gudme Sø (ca. 500 m). Når de atypiske huse i starten stod alene i området mod 

vest, kan der have været tale om en naturhelligdom. Sådanne var karakteristiske for germanernes 

religion, fortæller Tacitus i Germania fra år 100. Palle Østergård Sørensen peger på, at 

tilstedeværelsen af vogndele i den fundrige grube minder om Tacitus’ beretning om gudinden 

Nerthus, der kørte rundt i en vogn og havde en hellig lund ved en sø på en ø i oceanet. Opførelsen 

af de små kultbygninger på naturhelligdommen, mener han, kan være en inspiration fra den øgede 

kontakt med romerne i perioden (Sørensen manus in press).  

Midt i 3. årh opførtes den store hal midt i det sakrale område og lige syd herfor den korte hal, der 

blev lagt lige der, hvor det lille hus lå i fase 2.  Den lille hal er derfor måske en videreførelse af 

kulthuset. Når man samtidig opførte den store hal ved siden af, kan det forstås som magtens 

annektering af den sakrale lokalitet. Der synes siden at være sket en strukturel ændring i denne magt 

i første del af 5. årh., hvor den store hal ikke genopføres. Den mindre hal blev genrejst i flere 

omgange indtil midt i 6. årh, hvor den også blev nedlagt. Gårdbebyggelserne uden om hallerne 

fortsatte dog indtil vikingetiden. 

Rester af et sakralt kompleks i Gudme og Gudbjerg 

Det er muligt, at det var de små potentielle kulthuse eller en hypotetisk forudgående 

naturhelligdom, der oprindeligt blev opfattet som et ’gudernes hjem’. Det virker imidlertid også 

sandsynligt, at det første egentlige sakrale element på stedet var Gudme Sø (jf. også Thrane 1987: 

40). Søen har en speciel oval form og er meget dyb, med en egen underjordisk tilstrømning af vand 

(fig 5.19.). Dens omfattende dyndlag og skovbevoksning på den vestlige side har desværre betydet, 
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5.19. Gudme Sø 

Luftfoto af Gudme Sø fra 1999,hentet fra Fund og Fortidsminder. 

5.20. Gudbjerg 

Markering af omtalte navne og lokaliteter i Gudbjerg på lidarkort, der bl.a. viser ådalen der 
afgrænser Gudme og Gudbjerg, og Højbjerg i skovområdet vest for Gudbjerg, der i dag fremstår 
som et krater efter grusgravning. © KMS  
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at det, trods eftersøgninger, indtil nu har været umuligt at identificere arkæologisk materiale i søen 

(Grøn 1989). Når de to sikre sakrale navne Gudme og Gudbjerg ligger på hver sin side af søen, 

synes det dog oplagt at se søen som del af et sakralt kompleks. Indtil nu ved vi dog forsvindende 

lidt om søen og Gudbjerg. Gudbjerg er relativt fattig på arkæologisk materiale. Det kan skyldes, at 

området har været mindre i fokus, og at her er udført færre arkæologiske undersøgelser. Gudbjerg er 

et stort sogn, hvoraf hovedparten langt op i historisk tid har ligget som skov, hvilket f.eks. fremgår 

af Videnskabernes Selskabs kort (fig 5.8.). Selve Gudbjerg By ligger 3 km fra Gudme sø og 

adskilles herfra af en lille nord-sydgående ådal med en markant stigning på den vestlige side (fig. 

5.20.). Lige ovenfor denne stigning finder vi et lille bakkedrag med en gruppe på mindst fire 

langdysser fra stenalderen (der er historisk dokumentation for, at mange læs sten er kørt bort, og 

flere anlæg formodentlig er ødelagt). Stedet hedder i dag Gudbjerglund eller Højlund og fremstår 

som en lille skov. Dysserne karakteriseres dog i sognebeskrivelsen som beliggende med milevid 

udsigt (SB 090103-1-4). Den ene dysse (SB -4) blev stort set bortgravet under anlægsarbejde i 

1800-tallet, og her registrerede Sehested en strækning på 18-24 m med brandgrave fra ældre og 

yngre romersk jernalder. Lige øst for langdysserne er desuden fundet en jordfæstegrav fra ældre 

romersk jernalder med drikkehornsbeslag og spænder (SB 090103-39). Det synes sandsynligt, at det 

er denne dyssegruppe med tilknyttede romertidsgrave, der skal ses som den oprindelige bærer af 

navnet Gudbjerg (jf. Thrane 1992: 303). De anlagte grave i tilknytning til ældre monumenter vidner 

om en bevidsthed om og annektering af fortiden i landskabet i netop den periode, hvor 

Gudmeområdet voksede til center. 

Samtidighed mellem stednavnene og det arkæologiske materiale kan ikke påvises. Rent hypotetisk 

kan navnene Gudme og Gudbjerg dog have sammenhæng med hhv. de små specielle huse og 

gravlæggelserne i dyssekomplekset og dermed potentielt være dannet allerede i ældre romersk 

jernalder. 

Marknavnematerialet fra Gudbjerg er i øvrigt ganske interessant: Umiddelbart vest for Gudbjerg By 

finder vi navnet Hellebæk, der kan være sammensat af adjektivet hellig og subst. bæk. 

Overleveringen af navnet varierer meget (Jb 1570 (1596) Hollebek, Jb 1667 Heldebeck; MB 1682 

Heldebechs Agger; MK 1801 Eellebeks Agre), så tolkningen af navnet må betegnes som usikker 

(L.E. Christensen 2016b: 52-53). Mere sikker bliver den ikke af, at ordet hellig er enslydende med 

subst. helle ’flad sten’ og subst. hælde ’skråning’. I værket Danske Sø- og Ånavne hælder John 

Kousgård Sørensen til adjektivet hellig, og her er han igen muligvis farvet af nærheden til det 

sakrale navn Gudbjerg (DSÅ 3:60-62, nr. 12). Dersom der er tale om adj. hellig, kan det betyde 
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5.21. Gl. Tingvej 

Gl. Tingvej i Gudbjerg Sogn på MK 1810. Vejen fører nordpå mod Skov Mark og videre mod 
Højbjerg. © KMS 
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hellig i sakral forstand, men også ’fredhellig, ukrænkelig’ (jf. Vikstrand 2001: 234-36, 251-52). 

Fredhellighed kan have været et særligt træk for samlings-, handels- og centralpladser. I Gudbjerg 

finder vi også evidens for et tingsted i navnet Tingskov (1490 (17. årh.) Thingskoff, Thingskoffuen), 

der er det tidligst overleverede navn med navneelementet ting i undersøgelsesområdet. Navnet kan 

ikke lokaliseres præcist, bl.a. fordi der var så meget skov i Gudbjerg, og det er ligeledes uvist, 

hvordan det benævnte skovområdes relation til tingstedet var. I det sydvestlige Gudbjerg ejerlav ses 

på udskiftningskortet 1809 navnet Gl. Tingvej (fig. 5.21.). Det synes på kortet at være en nord-

sydgående vej, der bærer denne betegnelse. Netop her er der, nær en mindre mose, fundet en lille 

bronzestatue i et område, der var nyligt oppløjet i 1870 (NM C705). Bronzestatuen blev først 

dateret til romersk jernalder, men i 1966 omdateret til renæssancen. Siden er der fundet flere 

romerske statuer i Gudme, men der kan ud fra fotos af genstanden ikke etableres en sikker 

datering7. Placeringen i landskabet minder om en statue, der er fundet syd for Svindinge by nær en 

lille mose (C1077). Begge statuer er fundet helt i udkanten af den hypotetiske Gudmebygd. En del 

statuetter optræder i marginale områder i lighed med mange gulddeponeringer og kan muligvis 

forstås som deponeringer i grænsezoner ligesom disse (f.eks. Henriksen 2010:33).  

Den gamle Tingvej ender på udskiftningskortet ved Højbjerg, som var en større bakke, der ligger 

halvt omkranset af Gudbjerg Skov. På Videnskabernes Selskabs kort ses denne bakke tydeligt, og 

en vej fører herfra til Gudbjerg by, mens Gl. Tingvej ikke er tegnet ind (fig. 5.8.). Navnet Tingskov 

og vejforløbene, der ender her, kunne pege mod, at dette Højbjerg senest i middelalderen har 

fungeret som tingsted. Højbjerg fremstår desværre i dag som et stort hul, da her har været gravet 

grus (fig. 5.20.).  

Et par andre navne skal også kort nævnes: Syd for området med dysser og romertids-brandgrave 

finder vi marknavnet Karlsager (MB 1682 Carlsagre; MK 1801 Karls Agre). Ordet karl kan have 

sigtet til en kriger, men betyder også bare ’mand’ eller ’arbejdsmand’ og har endvidere været brugt 

som mandsnavn (B. Jørgensen 2011: 179). Derfor er det højst tvivlsomt, at det her skal opfattes som 

relevant for førkristne samfundsforhold. I samme ejerlav nævnes et bavn (SB 1570 (1596) 

Bagenett), som dog ikke kan lokaliseres præcist. 

Navnestoffet i Gudbjerg antyder, at der kan være mere at hente arkæologisk i dette område, særligt 

omkring Gudbjerg by. På trods af muligheden for et tingsted fremstår den vestlige, skovklædte del 

af Gudbjerg sogn dog som et marginalt baglandsområde. Navnematerialet fra Gudbjerg står lidt i 

kontrast til det noget tyndere navnemateriale i selve Gudme, hvilket bl.a. skyldes, at der ikke er 

7 Billedet kan på grund af copyright ikke gengives her. 

131



 
 

anført et eneste marknavn på udskiftningskortet fra Gudme sogn. I undersøgelsesområdet generelt 

har der dog flere steder været marknavne af interesse.  

 

Mulige centralitetsindikerende marknavne i sognene omkring Gudme 

Der er en del marknavnestof som har mulig, men ret usikker relevans for forholdene i jernalderen, 

og som derfor blot skal nævnes kort (fig. 5.22.). I Stokkebæk Mark nord-nordøst for Hesselager 

findes navnet Salsagre, der optræder i varierende former i markbogen (1667 Sallsβ agere; MB 1682 

Sals aggre, Sals Agerschiffte, Sols Ager, Soels ag.). En tolkningsmulighed er, at forleddet er subst. 

sal, ’særligt hus, stormandsgård, gudehus’. Sammensætningen med -s er dog usædvanlig, og der 

kan derfor være tale om et andet ord (L.E. Christensen 2016b:7,61-62). Andre muligheder er subst. 

sadel, formentlig anvendt om topografien, subst. selje, ’pil’ eller adj. glda. *sal, ’bleg, mørk’. 

Tolkningen af navnet er meget usikker, og det har derfor begrænset relevans i forhold til denne 

undersøgelse. Der er flere vikingetidsfund i markerne nord og øst for Hesselager, bl.a. en ryttergrav 

med hest (jf. ovenfor), men da Salsagre ikke kan lokaliseres præcist, kan det ikke vurderes, om der 

er forbindelse til disse fund.  

Der findes flere steder i Gudme og omegn marknavne, der indeholder ordet guld, hvad der ikke kan 

undre med tanke på de mange guldfund, der er dukket op gennem årene. Dels omtales en Guldager 

i Gudme Bys Østermark (1667 Guldager, 1668 Guld Agger, 1801 Guld Agre), som dog ikke er 

afsat på noget kort. Heller ikke Guldhøj i Hesselager (ca. 1570 Guld Høye, 1796 Guldhøy) eller 

Guldhøj i Langå (1539 (1542) Guldhøy) kan lokaliseres nærmere, men muligvis henviser navnene 

til den samme lokalitet. Derimod er navnet Guldgraveagre i Lakkendrup, Gudbjerg Sogn (MB 1682 

Gulgrafuen, MK 1799 Store/Smaae Guldgrave Agre) afsat på udskiftningskortet. Lokaliteten har 

været afsøgt med detektor, foreløbig uden større resultater. 

Bent Jørgensen nævner navnet Frisbjerg i forbindelse med Gudum ved Slagelse. Det kan indeholde 

subst. fred, glda. frith, ”der i ældre navne ofte sigter til en eller anden form for indfredning eller 

fredhellighed” (B. Jørgensen 2011:182). Samme kan indgå i Fredshøj ved Gammel Lejre (HMB 

Frishøj). Frith findes muligvis et par steder i Gudmeområdet. Nord for Rygård finder vi på MK 

1811 Lille Friis Elle, Store Friis Elle, og i Ellerup By Helskous mark optræder endvidere Smaae 

Friis Ag. og Store Frees Ag. Det synes dog mest sandsynligt, at disse friis-navne indeholder 

folkenavnet friser, muligvis i form af personnavn eller efternavn (jf. f.eks. DS 17: 219 og DS9: 

227). 
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5.22. Centralitetsindikerende stednavne omkring Gudme
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Øst for Oure ses på MK 1809 Søndre og Nordre Karlshøi, sammensat af subst. karl og subst. høj 

(her gælder samme forhold som for ovennævnte Karlsager). Vest for Karlshøj finder vi Harrehøj 

(MB 1682 Harre Høy, MK 1809 Harehøi), der eventuelt kan indeholde ordet gl.da. harg, 

’stendynge’. Ordet optræder bl.a. i vestnordiske skriftlige kilder som ord for en art helligdom eller 

alter, og derfor har det et muligt sakralt indhold (L.E. Christensen 2010: 62-63). Ordets brug og 

betydning er omdiskuteret (ibid.), og i nærværende navn kan forleddet desuden være dyrenavnet 

hare. I samme mark som Harrehøj finder vi navnet Vindelsteenene, der leder tankerne hen på et 

stenmonument. Muligvis en stensætning af samme art, som kan have været på et højdedrag lige syd 

for Hesselagergård, hvor vi finder marknavnene Trojborg og Borre (fig. 5.23.). Trojborg eller 

Trøj(e)borg er en gammeldansk form af bynavnet Troja, og optræder ganske hyppigt som stednavn 

i både Skandinavien, Frankrig og England (Holmberg 1996: 55). Der kan visse steder være tale om 

opkaldelser efter Troja, men det er også kendt, at ordet trojaborg har været brugt om en stenlagt 

labyrint, der blev brugt som danse- og festplads (ibid.). Når navnet Trojborg forekommer i 

forbindelse med voldstedet ved Hesselagergård, er der en vis mulighed for, at der her er tale om en 

opkaldelse. 

 

Skibe og vandtransport 

Tilstedeværelsen af handels- og håndværkspladsen ved Lundeborg fra 3.-7. årh. fortæller, at 

skibsfart og vandtransport har haft en vigtig betydning i forhold til Gudme. Lundeborg strækker sig 

over 900 meter langs kysten, ved udmundingen af Tange Å i Storebælt. Der er fundet ca. 8000 

nagler, de fleste fra skibe (Thomsen 1994: 24-28). Bl.a. fund af værktøj tyder på, at her har foregået 

reparation af skibe i tillæg til de øvrige aktiviteter. En mangel på egentlige huse indikerer i øvrigt, at 

disse var sæsonbetingede (ibid.). 

Enkelte navne kan relateres til vandtransport, men ikke i direkte relation til Lundeborg. I Galdbjergs 

Nørreskovmark optræder navnet Skibdræt (MB1682 Schifdret, MK 1806 (1809) Skov Drettet), der 

er sammensat af subst. skib og subst. dræt, ’dragning’. Det kan derfor formodes at sigte til et 

slæbested, formentlig for mindre både eller pramme, i forbindelse med Stokkebæk, der løber nord 

om Hesselager og ud i Storebælt ca. 4,5 km nord for Lundeborg (Holmberg 1996: 188-89, 225).  

Nordøst for Vormark finder vi marknavnet Snekkebjerg, der er sammensat af subst. snekke, ’skib’ 

og -bjerg (fig. 5.24.). Dette navn har dog ingen umiddelbar forbindelse til farbart vand, og i Atlas 

over Fyns Kyst regnes det for uden relevans i forhold til skibsfart (Crumlin-Pedersen 1996: 189). 
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Det er derfor muligt, at navnet sigter til en skibssætning (Crumlin-Pedersen et al. 1996: 91, 225, 

Holmberg og Skamby Madsen 1998: 204ff.).  

Ved kysten syd for Elsehoved findes desuden navnet Stenbrygge, der kan sigte til en ukendt 

anløbsbro, som dog kan tænkes at have sammenhæng med hovedgården Tiselholt, der i 

senmiddelalderen blev anlagt ud mod vandet her (Crumlin-Pedersen et al. 1996:90-91). 

 

Galle/galje og ting 

Der kendes ikke til tingsfunktioner eller tingsteder i forbindelse med Gudme by, på trods af at den 

har givet navn til herredet og ligger centralt placeret heri (B. Jørgensen 2011: 190). I VJB 1231 

omtales Gudme herred som delt i to - ”vtæn skogh” og ”Ouæn scogh”. Hovedgården Anhof hed 

f.eks. tidligere Ovenskov (1488 Owenskow). Tingsfunktionerne kan derfor ligeledes have været 

opdelte. Gudme Herredsting blev i 1686 slået sammen med Sunds Herredsting i Kirkeby. 

Udover ovennævnte Tingskov i Gudbjerg findes der enkelte ting-navne i det undersøgte område, 

men de er som udgangspunkt sent overleverede og skyldes formentlig enten tingsfunktioner fra 

historisk/moderne tid eller fortolkninger af stensætninger eller andre stednavne (fig.5.22.). Lige 

nordvest for Galdbjerg findes f.eks. navnet Tingstedgård på 4 cm-kortet. Der kan være en relation 

til navnet Tingstiskifte, der nævnes i Galdbjergs Vestermark (MB 1682 Tingstieshifft).  

På det lave målebordsblad optræder navnene Tingsager og Tingsagersminde syd for Hesselager. På 

4 cm-kortet finder vi her også en Tingsholm. Disse ting-navne kan ikke genfindes i MB 1682. På 

udskiftningskortet 1795/1805 findes heller ingen ting-navne, men dog optræder netop på dette sted 

navnet Tengtved Agre (fig. 5.25.). Tengtved synes at være sammensat af ting og efterleddet -tved, 

der antyder en datering til vikingetid eller (tidlig) middelalder (Bent Jørgensen mundtl. medd.). På 

trods af det lokale sammenfald virker Tengtved ikke som baggrunden for det senere Tingsager. På 

Videnskabernes Selskabs kort ligger tinghuset for Hesselager Birk (VSK Orig Ting Huus) i det 

samme område, lige nord for Hesselagergård (DS 13:160). Det er snarere i den forbindelse, vi skal 

se Tingsager. På trods af de sene overleveringer kan vi dog ud fra efterleddet i navnet Tengtved 

antyde, at her mellem landsbyen Hesselager og Hesselagergård havde været et tidligere tingsted i 

vikingetid eller middelalder (jf. Dam 2015:139 vedr. datering af -tved). Hesselager Birk var 

virksomt fra 1539-1828 (Lerdam 2004: 128), Nordøst for Hesselager findes på MK 1809 navnet 

Galle Høys Agre, hvor muligvis en galgehøj for Hesselager Birk kan have befundet sig. Også mod 

nord, i kerneområdets udkant, syd for Svindinge, finder vi en mulig galgehøj (MB 1688 Galle Hoys 

Agger, MK 1809 Østre Galle Agre, Vestre Galle Agre).  
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5.23. Trojborg og Borre 

Navnene Borre og Trojborg syd for Hesselagergård på MK 1809. © KMS 

5.24. Snekkebjerg 

Navnet Snekke Biere nordøst for Hesselager på MK 1809. © KMS 

5.25. Tengtved Agre 

Tengtved Agre på MK 1809 syd for Hesselager og øst for Gudme. © KMS 
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Bavnehøje og vagtsystemer 

Bavn, glda. bakæn, ’vedstabel til signalbål’ er et indlån fra oldfrisisk, der sandsynligvis først kom 

ind i dansk i midten af middelalderen (Holmberg 1996: 56). Derfor kan selve navnene, der 

indeholder dette stednavneelement, ikke være fra førkristen tid, men de rummer information om 

kommunikationsveje i landskabet og kan eventuelt henvise til høje, der også før navnedannelsen 

kan være anvendt i varselssystemer. Både Holmberg og Christensen har i deres gennemgange af 

navnemateriale haft fokus på bavne-navne. De fleste, der forekommer i området, kan ikke 

lokaliseres præcist, da de er nævnt i jordebøger, men ikke afsat på kort. Deres anvendelighed er 

derfor begrænset i denne sammenhæng. Hvis de, så vidt det er muligt, indtegnes, ser man dog, at de 

mulige bavnehøje fordeler sig med én per sogn i fem ud af de seks sogne, der grænser op til Gudme 

og dermed danner en kreds omkring selve Gudme (fig 5.26.).  

Som tidligere nævnt er forleddet i bebyggelsesnavnet Vormark (1313 Vurtemarck) subst. varde, 

glda. warth, der har haft betydningen ’stendynge/stillads til mærke’. Brugen af dette ord har været 

bred, men det kunne bruges som betegnelse for en art stenhob, der fungerede som vagttårn, vej- 

eller sømærke (Holmberg 1996: 225). DS udlægger dog forleddets betydning som ’skråning’, så 

tolkningen er ikke helt sikker (DS13:161). Som sagt foreligger muligheden, at navnet har 

forsvarsmæssig relevans (L.E. Christensen 2016b: 18). Det kan være vanskeligt at udpege præcist, 

hvor en eventuel varde kan have stået. Der er ingen dramatiske højder ved Vormark, men 

Bøgebjerg øst for byen med 48 m.o.h. ligger som et højt plateau i et åbent landskab, med god 

sigtbarhed over det lavereliggende landskab ned mod kysten. Den moderne vej, der løber henover 

Bøgebjerg, hedder Udsigten.  

 

Borgnavne og voldsteder 

Der findes en del eksempler på, at ordet borg optræder i undersøgelsesområdets marknavne, både 

som forled og efterled (fig.5.26.). Samtidig er der registreret flere voldsteder, ofte i forbindelse med 

middelalderens hovedgårde, men bortset fra navnene Trojborg og Borre, der er nævnt ovenfor, har 

ingen af disse navne direkte forbindelse til de historiske voldsteder. De fleste er sent overleverede 

og findes kun på udskiftningskortet (MK 1809 Borresholms Agre, MK 1809 Ereborgbanken, MK 

1809 Borre Mose Long). De kan både være landskabsbetegnende, idet subst. borg kan betyde 

’forhøjning, bakke’, men det er også muligt, at der gemmer sig nogle forhistoriske voldanlæg bag 

navnene, som endnu i 18.-19. årh. har kunnet erkendes i landskabet.  
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5.26. Borg, bavn og voldsteder 

5.27. Guldgubber fra Lundeborg 

De små billeder af mænd og kvinder i presset guldblik har formentlig haft et rituelt formål (foto: 
Lennart Larsen). 

Voldsteder registreret i Fund og 
Fortidsminder (cirkler) vist i forhold 
til navne, der indeholder borg og 
vold samt bavne-navne. 
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I et moseområde syd for Brudager optræder navnet Voldsmål (1667 Woldsmall; MB 1682 Volds 

Maal, der på kortet er markeret ved MK 1794 Wolds Enge), hvor forleddet kan være subst. vold, 

glda. wold, der kan sigte til en opbygget jordvold eller en naturlig vold. Der kan dog også være tale 

om glda. wall med betydningen 'mark, (græs)slette' (L.E. Christensen 2016b: 17,76). Forleddets 

tolkning kan altså ikke relateres sikkert til forsvar. Efterleddet kan sandsynligvis være subst. mål 

’opmålt jordstykke’.  

Navnet Knarborg på kysten optræder på Videnskabernes Selskabs kort i forbindelse med en mølle, 

og her må være tale om et nedsættende navn, hvor forleddet refererer til møllens knirkende lyd (jf. 

DS 10: 77).  

Navnet Lundeborg (1610 Lundborre) er en sammensætning af substantiverne lund og borg. Ordet 

lund er almindeligt brugt i sproget om en lille skov eller samling træer, men det kan optræde i 

sammensætninger med sakrale ord såsom gudenavne. Muligheden forefindes altså, at ordet (særligt 

hvis det er usammensat) kan have en art sakral referens (f.eks. L.E. Christensen 2010: 80-81, 

Vasshus 2015). Dette er formentlig tilfældet, når det gælder steder som Lunda i Sverige, hvor man 

har udgravet en halbebyggelse med spor af århundreders ofringer og ritualer på en bakkeknold ved 

siden af, eller centrale lokaliteter som Lund i Skåne (G. Andersson 2008:66-80, 99-102). Sakrale 

elementer er klart til stede i Lundeborg ud fra det arkæologiske materiale i form af massevis af 

guldgubber og figuriner, samt brakteater (fig. 5.27. Baastrup 2016, Thomsen 1994). Den sene 

overlevering af navnet Lundeborg gør imidlertid sandsynligheden for, at der skulle være en relation 

til aktiviteterne i jernalderen, meget lille. Desuden ved vi, at denne kyststrækning har været 

skovklædt, hvilket forklarer forleddet lund. Da der synes at mangle forsvarsanlæg på 

kyststrækningen mellem fæstningerne i Nyborg og Svendborg, der også har efterleddet -borg, 

foreslås i Atlas over Fyns Kyst, at Lundeborg afspejler et forsvundet borganlæg fra middelalderen 

(Porsmose og Thrane 1996:178).  

 

Vikingetid og overgangen til middelalder - omlægninger i Gudme-området 9.–12. årh. 

Mange af de ovennævnte marknavne afspejler sandsynligvis forhold i vikingetiden og 

middelalderen, som endnu ikke er så godt arkæologisk kortlagt i Gudme, som det er tilfældet med 

jernalderen. Undersøgelsen tyder indtil videre på, at der sker en del omlægninger i perioden mellem 

6. årh. og frem til middelalderen, hvilket kan være en del af forklaringen på, at der mangler ældre 

stednavne i Gudmeområdet. Allerede i 500-tallet ser vi markante ændringer på f.eks. Gudme III, og 

selve hallen blev nedlagt og måske flyttet til et ukendt sted. I det arkæologiske materiale ses en 
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generel nedgang i 7.-8. årh., hvor også Lundeborg ophører. Sølvskatte og hesteudstyr af særlig 

kvalitet viser dog, at der endnu var velhavende beboere i vikingetiden (L. Jørgensen 2011: 83-85). 

Imidlertid er det væsentligt, at de ændringer og reduktionen i fundmængden, vi ser, optræder 

samtidig med, at storgårde som Tissø og Lejre anlægges (begge ca. 550), og handels- og 

anløbspladser begynder at dukke op andre steder (Ulriksen 1999). Muligvis har man ikke længere 

formået at opretholde sikkerheden omkring handelspladsen ved Lundeborg, der lå på en udsat 

kyststrækning. 

Hvis man sætter de arkæologiske densitetsdata op mod navnetyper fra vikingetid og middelalder, 

ser man let, at navnetyper som -gård og -holt har klare sammenfald med middelalder (fig. 5.28.). 

Der kan konstateres en overordnet forskydning af aktivitet fra vest mod øst, hvor en stribe torp-

navne synes at befinde sig midt imellem disse zoner. Selvom aktiviteterne forskydes mod øst, 

holder bebyggelsen sig endnu i god afstand fra Storebælt, hvilket formentlig afspejler, at kystzonen 

ikke blev sikker før senere i middelalderen (bl.a. Jakobsen 2013). I 1000-tallet var der endda en 

øget risiko for vendiske angreb (Christoffersen og Porsmose 1996:158). Bebyggelse ud mod kysten 

sker først i senmiddelalderen med Boholt, fiskerlejer og Tiselholdt og Hesselagergård (Crumlin-

Pedersen et al. (red) 1996: 89). 

Alle torp-navne befinder sig nogle kilometer inde i landet, mens der først blev anlagt fiskerlejer og 

rydningsbyer i det skovbevoksede kystområde fra omkring 1300 (ibid. 160). Torpdannelsen 

formodes overvejende at være foregået før denne periode. Det er dog de færreste torp-navne, der 

kan sættes i direkte forbindelse med væsentlige bebyggelsesfund. 

 

Torpdannelsen omkring Gudme 

Omlægninger i vikingetid og middelalder synes at være afspejlet i en markant torpdannelse, der 

især forekommer i et bredt nord-sydgående bælte gennem den gamle Gudme-bygd (fig. 5.29.). I det 

undersøgte område er i alt identificeret 18 navne med efterleddet -torp.  

Fem af torp-navnene er simplekser, hvilket antyder en tidlig dannelse, og heraf optræder de fire 

umiddelbart rundt om Gudme sogn, i udkanten af centralbebyggelsens nærområde: Tårup, Langå 

sogn (1511 Torpegaardt), Tårup, Oure sogn (MK u.å. Taarup Tofte) og Torp, Gudme Nørremark 

(1682 Taarpes Agre), og Torp midt mellem Hesselager og Gudme (MB 1682 Torped). De to 

sidstnævnte ligger i nærheden af hinanden, og der kan evt. være tale om samme lokalitet. Der har 

også ligget en Torp (1498 Torop) i Svindinge sogn vest for Glorup hovedgård. De øvrige torp-

navne indeholder typiske efterled som mandsnavne (fem navne), naturord, dyrenavne eller 
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5.28. Arkæologisk densitet og navnetyper fra vikingetid og middelalder 

5.29. Torpnavne i Gudmeområdet

Mens enkelte bebyggelser har klare 
relationer til vækst i middelalderen 
synes en stribe at befinde sig 
mellem zoner, der er mest aktive i 
hhv. vikingetid mod vest og 
middelalder, hvor intensiteten 
forskydes mod øst. Der ses kun få 
bebyggelser ud mod kysten og heraf 
ingen torpnavne. Kort af Anders 
Pihl, data ved forfatteren. 
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topografiske ord (fire navne), mens to af navnenes forled ikke kan identificeres (Lejstrup 1327 

(LDipl) Lethorp og Nostrup MK u. å. Naadstrup). Hele 10 af torpbebyggelserne ud af de 18 er 

nedlagte, hvilket må formodes at være sket før 1600-tallet, hvor de ikke figurerer med egne ejerlav.  

Det er en ret markant andel af torperne, der er nedlagte, og der er enkelte andre navne, der antyder, 

at bebyggelser er forladt eller flyttet. Helt i nord, op mod herredsgrænsen og Kongshøj Å, finder vi 

Toftehøj (MK 1809 Toftehøys Agre), der ikke ligger i umiddelbar tilknytning til historisk 

bebyggelse.  

De forsvundne torper ligger som en nord-sydgående stribe gennem herredet, øst om Gudme by, 

visse steder så tæt, at man må tro, de enkelte torpers ressourceområder var små. Mod vest, i 

Gudbjerg, der i den vestlige del har bestået af meget skov, har torperne derimod store 

ressourceområder, der virker udstykket som en egentlig parcellering i lange, tværgående striber. I 

det nordøstlige hjørne af Ellerup ejerlav antyder marknavnet Bjørnstoft (MK 1810 Biórns Toft), at 

dette store ejerlav kan have været mere opdelt. Navnet er dog kun overleveret på udskiftningskortet, 

hvilket gør det usikkert, hvor langt det kan føres tilbage. På marken ved Bjørnstoft er fundet en 

tenvægt fra vikingetid (SB 090103-15). 

Brenderup (1423 (1624) Bendorf, 1452 Brægendorp, forled plantenavn bregne), der er den 

nordligste bebyggelse i Gudbjerg sogn, kan være flyttet eller have haft en større udbredelse. Nord 

for bebyggelsen finder vi marknavnet Gammeltoft (MB 1682 Gamble Toffte; MK 1818 

Gammeltoftagre). 800 m øst for Ellerup (1468 Æwældur, 1475 Ellderup, forled subst. æble) er 

udgravet et omfattende bopladsområde fra yngre germansk jernalder og vikingetid (SB 090103-14, 

77). Omkring Øksendrup (1327 Okstorpdam, 1378 (vid. 1433) Øxendroppæ, forled dyrenavn okse) 

er for nylig dukket en detektorlokalitet op, hvor der er fundet en remdeler fra vikingetiden og en 

gudslam-fibel fra middelalder (SB 090112-24). Nord for Øksendrup ligger en befæstet gård fra 

middelalderen (SB 090112-12). Også området nordøst for Nostrup er gennemsøgt med detektor, og 

her er gjort flere fund fra vikingetid og middelalder, bl.a. fibler og en denar, mens der ikke synes at 

være fund fra ældre perioder. 5-600 m syd for Lakkendrup er et par løsfund, bl.a. en hvæssesten fra 

vikingetiden (SB 090103-58) og et skålspænde fundet i en mose (SB 090103-25). Knudstrup (MB 

1682 Knudstrup Aggere, forled mandsnavn Knut) betegner en bebyggelse og et middelalderligt 

voldsted i skoven syd for Mullerup Hgd. (SB 090103-27). Da der er meget fundtæt i en stor del af 

området, kan det ikke undgås, at der er sammenfald mellem torp-navne og fund fra andre perioder, 

f.eks. ligger Tårup i Oure ved en boplads fra ældre romersk jernalder. 
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Dateringen af torperne er vanskelig, og må formodes at variere. De få simpleksnavne, der muligvis 

kan være tidlige, kan ikke forbindes sikkert med udgravet bebyggelse eller fund, der fortæller om 

aktivitet i vikingetid og middelalder. Enkelte eksempler, som Nostrup og Øksendrup, har 

nærtliggende detektorfund, der indikerer, at torpen kan være anlagt i denne periode. Til gengæld er 

det vanskeligt at afgøre, om f.eks. Ellerup har forbindelse til bebyggelsen mod øst, der allerede 

starter i yngre germanertid, eller om navnet evt. er opstået i forbindelse med en flytning af denne 

bebyggelse sidst i vikingetiden?  

 

Torpdannelser og centralområder 

Som diskuteret i bl.a. kap. 2. har man sat en tæt torpdannelse omkring centralområderne i Uppåkra 

og Boeslunde i forbindelse med en fragmentering af tidligere domæner i forbindelse med centrenes 

opløsning eller forskydning (Anglert 2003:133, Albris 2011: 215, Lihammer 2003: 80-99).  

Erland Porsmose har på baggrund af omfattende bebyggelsesstudier på Fyn iagttaget, at torp-

bebyggelser ikke synes at ligge marginalt i forhold til gode jorder og andre ressourcer. Han foreslår, 

at de repræsenterer en omlægning i landbrugets strategi, hvor man flytter bebyggelserne ud til de 

gode jorder for at intensivere agerbruget (Porsmose 1987:62-75). Han mener også, at der muligvis 

var tale om et ændret fokus fra kreaturhold til agerbrug. Det vil give god mening, i forhold til den 

ovennævnte teori om et omfattende overdrevslandskab med dyrehold omkring Gudme, at se 

torpdannelsen som led i en omlægning af dette landskab og et øget agerbrug. I pollendiagrammet 

ser vi et drastisk fald i skovdækket, der falder sammen med en stigning i kornpollen, der omkring år 

1000 når et niveau, der bevares gennem middelalderen.  

Johan Callmer har foreslået at se torper, der ligger tæt omkring centralområder og storgårde som 

f.eks. Uppåkra, Järrestad og Gudme, som udtryk for en solsystem-model, hvor de sekundære 

bebyggelser fungerer som satellitter, der genererer landbrugsprodukter til hovedgården (Callmer 

2001: 117-119, 122-123). 

Muligvis skal torpdannelsen omkring Gudme ses som varianter af de forskellige udlægninger: De 

virker ikke placeret i marginalområder, og visse af simpleksnavnene kan godt opfattes som 

satellitter til hovedcenteret, der evt. er led i en ændring af agerbrugsstrategier. Der er dog ingen 

tvivl om, at nogle torper først er kommet til i middelalderen, og at der desuden er foregået en 

opsplitning af det gamle centralområde, hvilket f.eks. synes afspejlet i middelalderens hovedgårde. 
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Gudmes status i middelalderen 

I middelalderen er der en klar tendens til, at de arkæologiske lokaliteter klumper sig sammen 

omkring den historiske bytomt. Ofte har disse lokaliteter også bebyggelse fra sen vikingetid. Der er 

fundet bebyggelse fra tidlig middelalder i den nordlige del af byen omkring kirken og præstegården, 

f.eks. et hus fra tidlig middelalder vest for kirken (SB 090104-138 -69 -78) og en bebyggelse i form 

af 5 langhuse og to værkstedsbygninger fra 10-11. årh. nord for kirken (SB 90104-103). Mellem 

byen og Gudme Sø er på lokaliteten Gudme Tofter udgravet 14 huse fra sen vikingetid og tidlig 

middelalder (SB 090104-137, -119). Også på Gudme III var der en hustomt fra tidlig middelalder, 

og syd for byen, ved Askevænget, er også udgravet huse fra tidlig middelalder og højmiddelalder 

(SB 090104-233). Selvom billedet ikke er fyldestgørende, tyder det på, at middelalderbebyggelsen 

har været mere spredt ud end den senere Gudmelandsby.  

Gudme var i middelalderen ikke et center på samme niveau som tidligere. Den bevarede dog en vis 

status og en central rolle som herredsby. I Gudmes gamle område ses et stort antal hovedgårde fra 

middelalderen, og desuden er ejerlavene i Gudme og de omkringliggende sogne store i forhold til 

det centrale Fyn, for eksempel omkring Ringe. De fleste sogne omkring Gudme (bortset fra 

Hesselager og Brudager) har desuden en høj andel selvejere, over 20% (Porsmose ogThrane 

1996:179). 

I 14. århundrede nævnes to hovedgårde, Broholm og Egsmose, i selve Gudme, men disse to virker 

for sene til at kunne opfattes som stormandssædets umiddelbare arvtagere. Lars Jørgensen har i 

stedet foreslået, at magtcenteret i middelalderen skal findes i Hesselager, der ligger indenfor samme 

vandskel (videre referencer i L. Jørgensen 2011: 85-87). Som nævnt opføres Hesselager i Kong 

Valdemars Jordebog fra 1231 i en liste, der sandsynligvis opfører krongods med særlig status, hvor 

de andre på listen enten har tilknyttede birk eller er befæstede. Desuden optræder præsten Robert af 

Hesselager som vidne i Knud Prislavsens gavebrev til Skt. Knuds kloster i 1183, hvilket indikerer, 

at Hesselager var en betydningsfuld lokalitet (Dipl. Dan. I:3/116).  

 

Opsamling på Gudmeområdets udvikling gennem 1. årtusind 

Ud fra denne gennemgang kan det nu forsøges at opsummere udviklingen i Gudmeområdet gennem 

1. årtusind:  

I førromersk og ældre romersk jernalder var bebyggelsen spredt på flere mindre lokaliteter, men 

omkring Kr.f. begynder vi at se tegn på internationale forbindelser, udtrykt i de rige grave med 

kedler, vogne og våben på Langågravpladsen. En mere jævn gravplads anlægges ved 
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Møllegårdsmarken øst for Gudme i 1. årh. Her begynder også andre gravpladser, f.eks. ved 

Brudager (Henriksen 2009), og det kan foreslås, at der sker en befolkningstilvækst, hvilket også 

synes at afspejles i en reduceret mængde træpollen. Den udvikling, vi ser i Gudme, har formentlig 

rødder i sen førromersk jernalder, hvilket de centraleuropæiske genstande i Langågravene er udtryk 

for (Wells 1994). Den præcise udvikling er dog vanskelig at kortlægge. Der er f.eks. mange 

møntfund af bl.a. denarer, der er slået i ældre romersk jernalder, men kan have været i omløb, længe 

før de havnede i jorden i Gudme. I ældre romersk jernalder begynder imidlertid et fokus på de 

sakrale elementer centralt i området, med grave i megalitanlægget ved Gudbjerglund og de små 

specielle huse i selve Gudme (Sørensen 2010:195-196). Derfor mener jeg, at dannelsen af de 

sakrale navne Gudme og Gudbjerg sandsynligvis skal dateres til denne periode (se også kap. 8.). Jeg 

mener også, at den religiøse betydning, som på en eller anden måde opstår eller videreudvikles på 

dette tidspunkt, er grundlaget for den nærmest voldsomme udvikling, der sker i den efterfølgende 

periode.  

Allerede fra starten af yngre romersk jernalder sker der en markant vækst i hele det centrale 

Gudmeområde med anlæggelse af flere gårde, en stor mængde fundmateriale af bl.a. mønter og 

ituklippede romerske sølvfade og statuer. Omkring år 200 ser Lundeborg ud til at være anlagt i sin 

fulde størrelse (Thomsen 1994:28). Gudmes religiøse status kan have ansporet anlæggelsen af 

Lundeborg, der ikke blot fremstår som en handelsplads, men også som en sæsonbetinget 

samlingsplads med midlertidige hytter, måltidsrester og evidens for kultudøvelse. Det er muligvis 

også den sakrale funktion, der gjorde, at Lundeborghandelen kunne sikres imod angreb, og at 

Gudme kunne bevare en stabil rolle som rigdomscenter over mange generationer, modsat f.eks. 

Himlingøje på Stevns. Midt i 200-tallet blev Gudmehallerne opført der, hvor der muligvis havde 

ligget en helligdom, og annekterer måske herved den centrale kultplads. Fra yngre romertid og frem 

repræsenterer mange af kerneelementerne i bebyggelsen og gravene fra Gudme tidlige udgaver af 

de træk, vi forbinder med storgårdsmiljøerne i yngre jernalder (Holst 2014: 190): den centrale hal 

og den elitære tilegnelse af religiøse fænomener, bl.a. udtrykt i hallens tilknyttede kulthus. De 

aristokratiske centres prioritering af handel og håndværk synes også at starte her. Vi kan dermed se 

Gudme i romersk jernalder som en smeltedigel - et af de steder, hvor omdrejningspunkterne i den 

førkristne elitære og religiøse ideologi blev udviklet. 

I 300- og 400-tallet sker en markant øgning i græsarealer med et tilsvarende fald i skovdækket, som 

her opfattes som udtryk for et øget dyrehold, der har været med til at danne Gudmes økonomiske 

grundlag. Den meget omfangsrige bebyggelse er koncentreret centralt i det undersøgte område, der 
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overordnet fremstår som en meget stor, samlet bygd omgivet af overdrev og udmark. De stednavne, 

der omgiver Gudme, tænkes at have rødder i dette landskab, selvom de først senere er blevet 

bebyggelsesbetegnende.  

Udviklingen i ældre germansk jernalder peger i flere retninger. Dels antyder en reduktion i husenes 

størrelse på mange gårde og nedlæggelsen (flytningen?) af hallen, at der sker væsentlige ændringer. 

Græsarealerne reduceres kraftigt, mens skovarealer øges. Dog er der muligvis tale om reguleret 

skov, hvilket f.eks. ses ved, at det ikke er birken, der overtager. Dog må disse forhold og en lille 

reduktion i mængden af arkæologiske lokaliteter afspejle, at økonomien forandres. Noget af 

nedgangen i lokaliteter kan dog også tilskrives en ændret gravskik, hvor f.eks. Møllegårdsmarken 

og Brudager Mark går af brug - uden at vi ved, hvor man herefter gjorde af de døde. Mængden af 

import i Lundeborg reduceres gradvist allerede fra slutningen af 300-tallet, hvilket sandsynligvis 

hænger sammen med kriser og uro i det vestromerske rige, og omkring 500-550 halveres 

handelspladsens størrelse (Thomsen 1994:28). Samtidig er ældre germansk jernalder dog en meget 

guldrig og også håndværksmæssigt innovativ periode (Hedeager 2001: 485ff.). Særlig 

guldbrakteaterne fra dette tidsrum afspejler udviklingen af en ideologi, der kredser om herskeren og 

hans rolle i kulten. 

Flere forskere har diskuteret en mulig klimakrise i 500-tallet, som skulle være forårsaget af et 

voldsomt vulkanudbrud, der gjorde somrene kolde i flere år, og som kan dateres til året 536 (f.eks. 

Axboe 2007:157, Gräslund 2007, Löwenborg 2012). Kuldeperioden er dokumenteret i skriftlige 

kilder og i f.eks. isborekerner, samt årringe på træer (Gräslund 2007: 101-105, 108-109). Derfor har 

en sådan klimakrise eller Fimbulvinter sandsynligvis fundet sted og har haft alvorlige følger for 

samtidens mennesker. Selvom der kan spores nedgang er der dog ikke tegn på at denne situation har 

forårsaget totalt kollaps. Reduktioner og ændringer i Gudme begynder allerede gennem 400-tallet, 

og en del af fundmønsteret kan skyldes ændringer i f.eks. begravelsespraksis. Netop midt i 500-

tallet anlægges en række storgårde på andre lokaliteter i Sydskandinavien, hvilket tyder på et stærkt 

subsistensgrundlag. I yngre germansk jernalder og tidlig vikingetid er Gudme stadig et center. En 

del guldgubber er fundet på Lundeborg (færre i selve Gudme), hvilket synes at afspejle en fortsat 

religiøs status (fig. 5.27.). Guldgubber dateres til perioden ca. 550 til 700-tallet, og et nyt 

tolkningsforslag er, at de har virket som identitetsmærker udstedt af stormænd som invitationer til 

vigtige begivenheder såsom kultfester (Baastrup 2016). Ved disse begivenheder kunne de derefter 

indgå som votivgaver. Lundeborg lukkes ned sidst i 600-tallet, og dermed ophører eller reduceres 

Gudmes funktion som overregional samlingsplads. Spørgsmålet er, om dette delvist kan skyldes, at 
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magtbalancen forskydes til fordel for de nye storgårde? Der er ikke fundet guldgubber i Tissø og 

Lejre, hvilket synes at antyde, at de står udenfor ovennævnte mulige invitationssystem.  

Gudme fremstår i vikingetid og middelalder som et velhavende område med landbebyggelse, 

produktivt agerbrug og både store og mindre godser, men får ikke del i middelalderens bydannelser. 

Området bliver desuden opdelt, dels i forskellige godser, men også i forskellige retskredse. Dette 

afspejles i herredsopdelingen mellem det nordlige ”ovenfor skoven” og det sydlige ”udenfor 

skoven”, men også i de forskellige ting-navne. Tingskoven og den gamle tingvej i Gudbjerg kan 

muligvis udpege tingstedet for den sydlige del, mens Tengtved kan være stedet, hvor den nordlige 

del havde ting, og hvor man senere lagde tingstedet for Hesselager Birk.  

 

Afslutning: Asgård dekonstrueret 

Afslutningsvis vil jeg vende tilbage til den idé, der blev omtalt i starten af kapitlet, Lotte Hedeagers 

tolkning af Gudme som en rekonstruktion af Asgård (2001). Mange af Hedeagers betragtninger 

vedrørende Gudmes funktioner er interessante. Hun lægger særlig vægt på, hvordan importerede 

genstande og ædelmetaller i Gudme transformeres til prestigefyldte genstande, og på den rolle, 

metalhåndværk og guld spillede i jernalderens ideologi (ibid. 468, 481ff.). 

Hedeager peger på flere forhold i de norrøne myter, der synes at korrespondere med materialet fra 

Gudme. Med udgangspunkt i Mircea Eliades ideer om udformningen af bebyggelser og 

helligdomme efter kosmologiske forestillinger foreslår hun, at myterne ”give us some ideas about 

the beliefs that informed the construction of Gudme as a site” (ibid. 489, 494ff., se også Eliade 

1959, Hedeager 2011: 148-162). Asgård var gudernes hjem, verdens centrum, med Odins hal og 

højsæde, hvor guderne i den gyldne alder virkede som dygtige kunsthåndværkere og guldsmede. 

Dette, mener Hedeager, afspejles i Gudmes centrale hal og områdets fokus på fint metalhåndværk 

(Hedeager 2001: 502ff.). Hun påpeger også, at våben synes at koncentreres i den nordlige del af 

Gudme, hvilket afspejler, at Valhal, de døde krigeres hal, lå mod nord i Asgård, og at Gudme Sø 

med omkringliggende vandløb kan afspejle Urds og Mimers brønde. Møllegårdsmarken afspejler 

dødsriget Hel, som man passerede på vejen mellem centeret og Udgård, den ydre verden. 

Lundeborg fungerede som en port til Udgård, hvor indvielsesritualer måtte finde sted, før man fik 

adgang til verdens centrum i Gudme.    

Her mener jeg, at Hedeager vender tingene på hovedet. Mytologi er ikke en statisk størrelse, der 

eksisterer som noget bagvedliggende i menneskers kollektive bevidsthed gennem hundredvis af år. 
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Det kan snarere tænkes, at vi i myterne ser et ekko af Gudmes og måske andre lignende pladsers 

udvikling.  

Flere af de forhold, Hedeager beskriver, synes faktisk at udtrykkes i materialet, men er produkter af 

udvikling over tid (jf.Henriksen 2009: 57): Placeringen af hallen i bebyggelsens centrum kan ses 

som en annektering af allerede etableret hellig lokalitet med kulthus og sø, som var centrum i en 

voksende bebyggelse. Lundeborg opstår som samlingsplads og opholdssted for de valfartende eller 

besøgende til helligdommen, allerede før hallen opføres. Placeringen af gravpladsen ved 

Møllegårdsmarken går også forud for centralbopladsen og kan ikke betragtes som bevidst planlagt 

(ibid.). 

Man kan også vælge at se inspiration fra den romerske verden i udformningen af Gudme. Palle 

Østergård Sørensen foreslår, at de små kulthuse afspejler romersk påvirkning af germanerne, der 

ellers holdt sig til naturhelligdomme. Henrik Thrane har udgravet flere vejforløb på 

Møllegårdsmarken, der forbinder gravpladsen med centeret med de sakrale navne (fig.5.30.). 

Vejene havde formentlig rituelle formål, men transport mellem Lundeborg og Gudme gik 

formentlig også forbi dette sted (Thrane 2013: 58). De tykke affaldslag og midlertidige hytter i 

Lundeborg antyder, at det var her samlingspladsen lå, hvorfra man måske valfartede op til den 

centrale helligdom i Gudme. Gravpladsens beliggenhed langs et trafikalt hovedstrøg kan også 

sammenlignes med de mange grave langs Via Appia, vejen, der leder ind i Rom. Noget lignende er 

iagttaget for gravfund omkring Gudhjem på Bornholm (Nørgård Jørgensen 2011).  

I 400- og 500-tallet synes der at blive lagt særlig vægt dels på den indre og nære bebyggelse, og 

dels på yderzoner i landskabet. Det illustreres af Gudme-områdets mange guldfund. Der er en stor 

koncentration af ædelmetaller ved selve bebyggelsen, og egentlige skatte er sandsynligvis ofte 

nedlagt på gårdene. På Gudme II blev fundet en samling af 9 brakteater, en lille sværdskedeknap, en 

fingerring, to små hængesmykker og en romersk sølvdenar med øsken i en tagbærende stolpe i et 

mindre hus, på en plads med i alt 7 huse (Petersen 1994: 35). Der forekommer også en del guldfund 

i landskabet omkring pladsen på steder, hvor der ikke har været huse, men som heller ikke er 

egentlige mosefund (Thrane 1987:4). Nogle guldgenstande er placeret på yderpunkter i landskabet: 

Broholmskatten (fig. 5.31.) lå på et lille næs, på grænsen til et vådområde mellem Lundeborg og 

Gudme, Elsehoved-fundene grupperer sig på en lille halvø ved kysten syd for Lundeborg, og 

fundene i Hesselager Fredsskov lå ca. 100 m fra kysten nord for Lundeborg. Helt i udkanten af 

Gudmebygden, i Svindinge, dukkede to kraftige guldarmringe med filigran og lukkemekanisme i 

1847 op ved mergelgravning (NM 9600a og b).  
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5.30. Veje i Gudmeområdet 

Henrik Thranes forsøg på en rekonstruktion af vejnettet omkring Gudme (efter Thrane 2013). 

5.31. Broholmskatten 

Den ca. 4,5 kg tunge Broholmskat 
fra ældre germansk jernalder med 
bl.a. halsringe og brakteater (foto: 
Lennart Larsen). 
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Disse yderpunkter kan betragtes som grænseområder mellem f.eks. udmarken og agerjorden eller 

grænsen til selve bygden - dvs. steder, hvor forskellige sfærer mødes (Fabech 1991: 294-99). Flere 

optræder ved kysten, som i sig selv er en grænsezone. Guldfundene og især deres 

nedlæggelsestidspunkter er vanskelige at datere præcist, men de virker som en ritualiseret måde at 

markere meningsfyldte grænser og zoner i landskabet (Henriksen 2010:39-40). 

Muligvis skal deponeringerne i Gudme ses som udtryk for nogle bestemte ritualer i forbindelse med 

de ændringer, vi ser her i 400-500-tallet, men de er samtidig del af et generelt forekommende 

fænomen. Lignende mønstre kan konstateres for guldfund omkring Odense samt i Skåne og 

Västergötland (Fabech 1991: 293-296). På Fyn synes gulddeponeringer at koncentrere sig omkring 

Gudme og lignende magtcentre, der kan være afspejlet i rige grave og gulddeponeringer på det 

indre Fyn, særlig omkring Ringe og Odense (Fabech 1991: 294-99, Henriksen 2010: 15-18).  

Jeg mener altså ikke, at herskere i 200-400-tallet organiserede bebyggelsen efter en mytologisk 

forskrift, men at elementer i det mytologiske landskab kan have taget form efter faktiske oplevede 

landskaber - steder, der har fået en central rolle i religionen og ideologien (se endvidere kap. 8.).  
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6. Tissø – religion og magt i stednavne og arkæologi fra jernalder til 

middelalder8  

 

Den store sø Tissø på Vestsjælland er den fjerdestørste sø på Sjælland og ligger inde i landet, nogle 

kilometer fra Storebælt (fig.6.1.). Halleby Å løber ind i søen i nordøst fra den midtsjællandske 

Åmose, og ud af søen i sydvest mod Storebælt. Søen har en bred, lavvandet kant, der overvejende er 

bevokset med rørsump og beboet af et rigt fugleliv (fig.6.2.). Søbassinet er dannet af dødis og har 

en jævn bund på ca. 12-13 m dybde. Tissø er ca. 13 km2 stor, men den har været større, inden 

vandstandsreguleringer blev foretaget i 1890’erne og 1930’erne. I området omkring Tissø og 

Åmosen findes talrige kulturhistoriske spor fra alle perioder af oldtiden og middelalderen. 

Landskabet var i oldtiden rigt på ressourcer og varierede mellem dyrket ager, overdrev, engarealer 

og skove. På vestbredden af Tissø lå gennem den yngre jernalder og vikingetiden et stort og 

genstandsrigt bygningskompleks, hvor der er udgravet både festhaller, markedsplads, værksteder og 

andre spor af produktion (fig. 6.3.).  

Bebyggelsen bestod grundlæggende af en stor hal med tilhørende mindre huse, omhegnet af en 

palisade. Omkring halområdet var der områder med grubehuse, handel og håndværk (Thomsen 

2009). Det første halkompleks blev bygget på vestbredden af Tissø omkring år 550 ved lokaliteten 

Bulbrogård (fig. 6.4., Bican 2010). Bebyggelsen blev derefter flyttet godt 500 meter mod syd 

omkring år 700 til den lokalitet, der kaldes Fugledegård (fig. 6.5., L. Jørgensen 2002, 2010). 

Komplekset bestod gennem ca. 500 år og blev først nedlagt omkring år 1050. Både 

genstandsmaterialet og selve bebyggelsen viser, at pladsen havde en imponerende størrelse og 

rigdom i yngre germansk jernalder og vikingetid. Bosættelsen ved Tissø er ikke nævnt i nogen 

skriftlige kilder, men dens nære parallel, Lejre på Midtsjælland, omtales flere steder som kongelig 

residens (T. Christensen 1991, 2007, 2015). Tissøkomplekset havde formentlig en tilsvarende status 

og niveau, hvilket det righoldige arkæologiske kildemateriale er et stærkt bevis for. Pladsens 

størrelse og format viser, at der var tale om et aristokratisk sæde, der samtidig fungerede som socialt 

knudepunkt med funktioner indenfor militær, religion, handel og håndværk (se f.eks. L. Jørgensen 
                                                 
8 Materialet til dette kapitel bygger på artiklen: Stednavne, bebyggelseshistorie og landskabsopfattelse omkring den 
aristokratiske residens ved Tissø. Kapitel til Tissøpublikation, Kultpladsprojektet.  
 
Desuden blev nogle præliminære betragtninger publiceret i: Place names and settlement development around the Late 
Iron Age and Viking Period aristocratic residence. Thoughts from an on-going study of the hinterland of Lake Tissø, 
Zealand. I M. Hem Eriksen, U. Pedersen, B. Rundberget, I. Axelsen, and H. Lund Berg (red.) VIKING WORLDS 
Things, spaces, and movement. Papers from the first ‘Viking Worlds’ Conference held in Oslo, 12.–13. March 2013. 
Oxbow. pp. 56-72. 
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6.1. Oversigt over Tissøområdet med regionens overordnede navne 

6.2. Luftfoto over udgravningen ved bredden af Tissø i 1997.  

Storebælt og Halleby Ås løb ses i baggrunden (foto: Per Poulsen). 
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6.3. Oversigt over bebyggelsesområdet ved Tissø 

 

Storgården lå ved Bulbrogård fra ca. 550 - 700 og flyttede derefter 500 m mod syd til Fugledegård. 
Aktivitetsniveauet har været tæt på hele den lille vandomkransede holm. Kalmergården er et meget 
fundrigt værkstedsområde. De brune felter markerer udgravede områder. Figur af Pia Brejnholt, 
Josefine Franck Bican og Michael Nørgård Jørgensen. 
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2002, 2009:337-46). De mange grubehuse og fund bliver tolket som tegn på, at storgården 

lejlighedsvis var vært for store forsamlinger, formentlig religiøse fester og markeder med op til 

1.000 deltagere (Nørgård Jørgensen et al. 2011).  

 

Landskab og topografi i jernalder og vikingetid omkring Tissø 

Jernalderens og vikingetidens landskab kan kun vanskeligt rekonstrueres ud fra bl.a. kortlægninger 

fra tidlig moderne tid og geologiske forhold, hvormed man kan søge at beregne f.eks. vandstand og 

åsystemernes sejlbarhed (Rindel 2001:187). I nærværende arbejde har jeg anvendt Almut Schülkes 

analyse af kommunikationslandskabet omkring Tissø som grundlag for udvælgelsen (Schülke 

2007). I et regionalt perspektiv deler Schülke Vestsjælland i fire mindre regioner, der afgrænses fra 

hinanden af de store vandskel, hvor de største åer fungerer som samlende kommunikationsårer, 

herunder et område orienteret omkring Halleby Å og Tissø. Schülke viser, hvordan storgården lå 

transportteknisk gunstigt og strategisk beskyttet på et skæringspunkt i landskabet, placeret med 

kontakt til både kyst og indland, og ved vigtige krydspunkter mellem land- og vandtransportlinjer. 

Hvis man kendte de rigtige landmærker, var storgården let at finde ved at følge Halleby Ås lange 

løb, der fungerede som en bufferzone, hvormed adgangen til pladsen kunne kontrolleres. 

Placeringen ligner dermed førnævnte Lejre, der ligeledes ligger beskyttet fra kysten nær større 

vandveje (Rindel 2002:194, Sindbæk 2009:101). 

Selve storgården og værkstederne har ligget på et svagt hævet område, som i jernalder og vikingetid 

kan have været en lille ø, omgivet af søen og vådområder (Jørgensen og Pedersen 1996:22 f.). 

Dermed har den haft en strategisk beskyttet position. Regionalt set befandt den sig centralt på et 

plateau, der strækker sig mod kysten og afgrænses af havet ca. 5 km mod vest (Schülke 2007:42-

43). Langs kysten, mod nord og især mod øst, omkranses dette plateau i ca. 5 kilometers radius af 

markante højdedrag, der danner et lukket landskabsrum omkring søen og storgården og dermed 

definerer en indre nærregion for pladsen. Fra disse højder kan man se til selve pladsen, men man 

kan også overvåge og kontrollere de land- og vandveje, der fører frem til Tissø. Schülke påpeger, at 

en del høje langs kanten af området med navne som Baunehøj eller Vagthøj eventuelt afspejler et 

advarselssystem, der kan have gamle rødder (ibid.:48). Mod syd er en afgrænsning af dette 

nærområde mere diffus, og landskabet gennemskæres af flere nord-sydgående vandløb. 
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6.4. Bulbrogård 

      

6.5. Fugledegård 

 

Hallen ved Bulbrogård under udgravning med Tissø i 
baggrunden (foto: Josefine Franck Bican). 

Storgårdsanlægget ved Fugledegård 
med halen, omgivet af palisade og 
med forskellige tilknyttede bygninger. 
Desuden ses den mindre indhegning 
syd for hallen omkring den mulige 
kultbygning i flere faser. Figuren er 
udarbejdet af Lars Jørgensen og 
bebyggelsen er her inddelt i 
forskellige faser, der bl.a. er gengivet 
i Jørgensen 2009. Der arbejdes 
fortsat på en endelig analyse af 
bebyggelsen, og faseinddelingen kan 
derfor endnu ændre sig. 
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Undersøgelsesområde  

Afgrænsningen af det relevante område for denne undersøgelse er blevet foretaget på baggrund af 

ovenstående overvejelser og oplysninger om topografiske forhold. Jeg har i min undersøgelse valgt 

at indgrænse ovennævnte plateau, samt de omkransende højdedrag som Tissøpladsens nærområde 

(fig.6.6.). Undersøgelsesområdet er defineret ud fra Schülkes landskabsanalyse med støtte fra de 

middelalderlige, administrative grænser, der er rekonstrueret ud fra 1600-tallets matrikler. Der kan 

udpeges en zone umiddelbart omkring Tissø, hvortil der er lettest adkomst over land fra selve søen. 

Denne zone er afgrænset af Bregninge Å og Åmose Å mod nord, mod øst af nogle markante 

højdedrag, der løber langs Tissø i den østlige del af Sæby sogn, og mod syd af moseområder i 

forbindelse med aflæggere af Bøstrup, Helsinge og Tude Å. Dette område udgør en nærzone på ca. 

10x10 km omkring Tissøgården.  

Da registreringen af både navnemateriale og arkæologiske lokaliteter følger sogneinddelingen, har 

jeg valgt at bruge sognet som grundlæggende arbejdsenhed. Dermed kommer undersøgelsens 

kerneområde til at omfatte ovenstående nærområde samt yderkanterne af dette landskabsrum. Mod 

nord følger afgrænsningen de større åforløb, mens den i øst følger den østlige fod af førnævnte 

bakkedrag i Sæby sogn. Mod syd følger afgrænsningen så vidt muligt mindre åløb og vådområder.  

Dermed udgør nærzonen omkring Tissø sognene: Avnsø, Bakkendrup, Finderup, Gørlev, 

Hallenslev, Helsinge, Jorløse, Lille Fuglede, Rørby, Store Fuglede, Svallerup, Sæby, Ubby, 

Viskinge, Værslev og Årby. 

Desuden er udpeget en yderzone ud fra de senmiddelalderlige retskredse Ars, Løve og Skippinge 

herreder, der inkluderer sognene Drøsselbjerg, Gierslev, Havrebjerg, Solbjerg, Ørslev, Skellebjerg, 

Ruds Vedby, Reerslev, Bjergsted og Bregninge. Sognene Særslev og Føllenslev, der udgør en egen 

lille enhed i Skippinge Herred, inkluderes også i yderzonen. I disse områder er data indhentet fra 

tilgængelige databaser. De fremgår på kort og inddrages på et mindre intensivt plan, når det er 

relevant.  

Det skal understreges, at denne afgrænsning, trods udgangspunktet i topografi og administrativ 

inddeling, er hypotetisk: storgårdens indflydelsesområde kan have været både større og mindre, 

bl.a. afhængig af tidspunkt og indflydelsessfære. Den udvalgte region har en størrelse, der er 

hensigtsmæssig for undersøgelsens omfang.  
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6.6. Undersøgelsesområde og topografi 

Det udvalgte undersøgelsesområde med markering af det intensivt undersøgte område og 
yderzonen. Kortet illustrerer hvordan topografien afgrænser et let tilgængeligt nærområde øst og 
syd for Tissø, mens områderne mod øst og nord afgrænses af kuperet terræn og vådområder. Tissø-
storgården lå således på grænsen mellem forskellige landskabstyper, såvel som mellem sø og land, 
beskyttet, men med let adgang til havet. Kort af Anders Pihl. 
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6.7. Navnetyper i Tissøområdet 
 

 

Fordeling af navnegrupper fra jernalder, vikingetid og middelalder i Tissøregionen. Kort af Anders 
Pihl, data ved forfatteren. 
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Navnetyper og navngivningshistorie i Tissøregionen 

Stednavnene i den nordvestsjællandske region er endnu ikke udgivet og tolket i den landsdækkende 

serie Danmarks Stednavne (DS), der stadig er under udarbejdelse. Tolkninger af stednavne herunder 

baseres derfor især på Bent Jørgensens Danske Stednavne fra 2008, samt Rikke Steenholt Olesens 

artikel om bebyggelsesnavne i området fra 2013. 

En tæt forekomst af fund og fortidsminder fra hele den forhistoriske periode i både selve Tissø og 

det omgivende landskab viser, at området har været tæt beboet gennem oldtiden og åbner for den 

mulighed, at enkelte stednavne kan være meget gamle. De fleste ældre navne, regner vi dog med, 

stammer fra jernalder, vikingetid og middelalder (fig. 6.7.). I Tissø-området finder vi endelserne -

inge og -løse, der kan gå tilbage til ældre jernalder, mens -lev formentlig er opstået ved overgangen 

mellem ældre og yngre jernalder. Fra vikingetiden, eller måske allerede i yngre germansk jernalder, 

begynder dannelsen af navne på -by og -toft, og til sen vikingetid og middelalder hører -torp samt 

rydningsnavne som ender på -tved og -rød. De førvikingetidige navnetyper -inge, -løse og -lev 

findes primært lidt inde i landet og har ofte god indbyrdes afstand. I et bælte, der løber mod 

nordvest fra selve Tissø mod Røsnæs, ses en tæt forekomst af navne med endelserne -by og -toft, 

som indikerer, at der i sen yngre jernalder eller vikingetid sker en intens udvikling af bebyggelsen 

langs bakkedraget nord for Tissøplateauet. I sen vikingetid og middelalder eksploderer bebyggelsen 

i en stor mængde torp-navne mod vest, på selve plateauet og mod kysten. Mod øst ses ligeledes en 

del rydningsnavne på -rød og -tved, der indikerer nyanlæggelser i områder, hvor der før har været 

skov. 

 

Det dynamiske bebyggelseslandskab 

En vurdering af forholdet mellem stednavn og den enkelte landsby kræver, at området har været 

genstand for omfattende arkæologisk udgravning og dokumentation af reel bebyggelse. Sådanne 

forhold er sjældent til stede og forekommer ikke i det undersøgte område. I denne undersøgelse er 

det i stedet forsøgt at kortlægge bebyggelsesudviklingen i makroperspektiv med henblik på at 

sammenligne tendenserne i arkæologi og stednavne. I fig. 6.8. ses en fremstilling af vækst og 

nedgange i tætheden af arkæologiske fund i Tissøregionen gennem 1. årtusind e.Kr. Det første kort i 

fig. 6.8. viser, at aktiviteten i de ældre dele af jernalderen er meget udbredt og særlig tæt omkring 

Tissø og Åmosen samt mod kysten på næssene Asnæs og Røsnæs. Dog sker der en reduktion i 

bebyggelsen ved kysten frem mod yngre romersk og ældre germansk jernalder. En udvikling, der 

fortsætter ind i yngre germansk jernalder på det næste kort. Det skal bemærkes, at reduktion ikke 

159



 
 

altid er ensbetydende med ophør af aktivitet, hvilket illustreres af de viste punkter, der markerer 

hver enkelt lokalitet. I områderne syd for Tissø synes bebyggelseskoncentrationerne at flytte rundt i 

mindre pletter eller zoner gennem jernalderen. Nord for søen forekommer en vækst i yngre romersk 

og ældre germansk jernalder, men her reduceres aktiviteten igen i yngre germansk jernalder. I denne 

periode ses til gengæld en tydelig opblomstring af aktivitet langs Tissøs vestlige og sydlige bredder, 

som skyldes anlæggelsen af storgården, om end der har været kontinuerlig aktivitet her gennem hele 

jernalderen. Der ses også opblomstring ved Dalby Hals, hvor der formodes at blive anlagt en 

landingsplads og øget aktivitet ved Melby i bunden af Kalundborg Fjord, hvor der er udgravet et 

omfattende produktions- og bebyggelsesområde (Bican 2009). I det tredje kort, nederst til venstre i 

fig. 6.8., ses, at tendenserne fra den forudgående periode synes at fortsætte fra yngre germansk 

jernalder til vikingetid, men der er nu en stærk vækst i aktiviteter, der nærmest stråler ud fra selve 

storgården. Her breder lokaliteterne sig særlig mod vest langs Halleby Å og i et strøg mellem søen 

og Kalundborg Fjord, hvor aktiviteterne synes at forskydes lidt fra syd mod nord. På det sidste kort 

i fig. 6.8. ses, at overgangen mellem vikingetid og middelalder bringer en markant forandring, hvor 

aktiviteterne ved storgården reduceres og ophører, og i stedet ses en koncentration omkring 

Kalundborg som det nye fokuspunkt i landskabet.  

Det lange tidsperspektiv på bebyggelsen tydeliggør, hvordan landskabet og menneskenes aktiviteter 

i det konstant forandres gennem processer, der bl.a. omfatter demografisk udvikling og ny teknologi 

såvel som ændringer i magtforhold. Som det skal ses, vil inddragelse af bebyggelsesnavne være 

med til at nuancere disse bebyggelsestendenser. I det følgende gives en nærmere beskrivelse af 

navngivning og bebyggelsesstruktur før storgårdens grundlæggelse, dernæst omkring opkomsten og 

udviklingen af storgårdsmiljøet og endelig i perioden omkring storgårdens opløsning. I et 

selvstændigt afsnit afsøges landskabet til sidst for mulige spor efter den førkristne ideologi.  

 

Det ældste navnelag omkring Tissø 

Når de ældste navnetyper kortlægges i forhold til arkæologiske fund, er det tydeligt, at deres 

udbredelsesmønstre er forskellige (fig. 6.7.). Navne med endelsen -inge optræder i en vis afstand fra 

Tissø mod nord og syd, med god plads indbyrdes og topografisk netop udenfor det nære, lukkede 

landskabsrum omkring pladsen, der er beskrevet af Schülke (2007:38). De to navne med endelsen -

løse ligger derimod netop indenfor dette rum. Der er ikke stor overensstemmelse mellem disse 

navnetyper og de registrerede lokaliteter fra ældre jernalder. Formelt bør det være muligt at finde 

spor fra jernalderen i områder med ældre navnetyper, men flere steder ser der fundtomt ud omkring 
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6.8. Bebyggelsesdynamik 

 

 

 

Hovedtræk i dynamikken gennem 1. årtusind e.Kr. Blå markerer nedgang, mens rød markerer vækst 
mellem de anførte perioder. De enkelte lokaliteter, hvormed densiteten er udregnet, er vist i 
punkter. Bemærk at kontinuitet mellem to perioder vil fremstå som hvide, idet der ikke kan 
konstateres op- eller nedgang. Baseret på ph.d.-projektets udarbejdede database. GIS-udregninger 
og grafik af Anders Pihl. 

  

161



 
 

jernaldernavnetyperne, mens der ofte omvendt kan konstateres tætte arkæologiske spor fra ældre 

jernalder på steder, hvor der ikke kan identificeres gamle stednavne. Denne tendens er mest markant 

for navnetypen -inge og særlig i området omkring Kalundborg Fjord samt langs Halleby Å, både 

vest og nordøst for Tissø. I disse områder kan der gennem arkæologi eller navne påvises høj 

aktivitet i senere perioder af oldtid og middelalder, hvilket kan have bevirket, at navnesystemet har 

ændret sig.  

 

Inge-navne og arkæologiske bebyggelsesmønstre  

Selvom navnene på -inge i regionen hænger dårligt sammen med de arkæologiske fundmønstre, er 

der belæg for at betragte disse navne som gamle.  

Alle navnene på -inge omkring Tissø følger princippet om indhold af forskellige ord for natur og 

topografi, men de synes også at betegne områder af udefinerbar afgrænsning. De nuværende 

navnebærere ligger alle i en vis afstand fra både søen og havet og grupperer sig groft i en nordlig og 

en sydlig gruppe. I den nordlige del finder vi Birkinge (1363 Byrchinge, i dag hovedgården 

Birkendegård), afledt af trænavnet 'birk', og Forsinge (1271 Forsing) afledt af glda. fors, 'strøm'. Det 

er formentlig Tranemose å, som løber gennem sognet, der har givet anledning til navnet. Den 

nutidige Viskinge by (1231 Wiskingy) ligger umiddelbart syd for et større moseområde omkring 

Bregninge Å, og dermed synes tolkningen som en afledning af ordet *wisk, 'eng, sump' rimelig 

(Olesen 2013:106-7). Bregninge (1370-80 Breghninggæ) er afledt af plantenavnet 'bregne'. Syd for 

Tissø ligger Høng (afskrift 1215-41 Høyng, 1316 Hyyngæ) og Helsinge (1370-1380 Helsinge), som 

i 1300-tallet blev delt hhv. i Vinde- og Kirke Helsinge. Høng er formentlig afledt af et adjektiv glda. 

*hō, der betyder 'høj'. Det nuværende Høng ligger ikke specielt højt, men navnet kan eventuelt sigte 

til nogle bakkedrag øst for byen. Helsinge er dannet som en afledning af ordet hals, ’smalt sted’, 

hvilket er navnet på det smalle landstykke Hals ud mod Reersø. Længere mod syd ligger Blæsinge 

(1387 Blæsinghæ), der formentlig indeholder verbet blæse. 

I den relative stednavnekronologi regnes inge-navnene for at være produktive frem til ca. 800 e. Kr. 

(Ståhle 1946:495). Flere af områdets inge-navne (Birkende, Helsinge, Høng og Blæsinge) er 

påvirkede af fænomenet i-omlyd, der i disse tilfælde alle skyldes navnenes morfologi9. Derfor må 

der være tale om den ældre i-omlyd, der var virksom indtil 500-tallet, og navne med denne omlyd 

må være dannet før dette tidspunkt (DS 14 under Birkende, Christensen og Kousgård Sørensen 

1972:166, Haugen 2012:19, 56).  

                                                 
9 Peder Gammeltoft pers. kommentar. 
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Der er altså lydhistoriske argumenter for at datere flere af inge-navnene til perioden før storgårdens 

grundlæggelse ved Tissø. Hvilken type lokaliteter navnene oprindeligt har betegnet, er dog dunkelt, 

og her kommer ikke megen arkæologi til hjælp. Ingen steder i undersøgelsesområdet er der 

foretaget væsentlige udgravninger af bebyggelse fra jernalderen i umiddelbar tilknytning til inge-

byernes nuværende lokaliseringer, og oftest skal man ud i en radius af 1-2 kilometer, før man støder 

man på jernalderspor. Det gælder dog for alle inge-byerne, at der er mange fund fra sten- og 

bronzealder i de nuværende bebyggelsers umiddelbare nærhed. Blæsinge ligger i et område med et 

markant oldtidspræg, tæt besat med gravhøje, hvoraf der i en enkelt, 1,5 km mod nordvest, er fundet 

skeletter fra germansk jernalder (SB 030208-17). Også omkring Birkendegård er der mange 

gravhøje. Her er imidlertid et decideret fravær af jernalderfund i en større omkreds. Dette kan ikke 

skyldes mangel på undersøgelser, da her er mange oldtidsfund generelt (f.eks. SB 030610-96, 106, 

107), og der er foretaget arkæologiske undersøgelser ved nedgravning af ledninger både nord og 

syd for hovedgården. Lige ved siden af hovedgården ligger en gravhøj med mange gravlæggelser og 

adskillige genstande fra bronzealderen, deriblandt seks seletøjsplader til en hest (SB 030610-75).  

Kun en enkelt inge-by har fund, der spænder over flere perioder af jernalderen nær den historiske 

bytomt. I et større moseområde lige syd for den nuværende Bregninge by er bl.a. fundet en 

guldhalsring med koniske endeknopper fra yngre førromersk jernalder (DNF 3/46), mosepotter fra 

ældre romertid, en bronzenøgle fra romersk jernalder og træsager fra yngre jernalder (NM1 

C24912-14). Disse fund vidner om tilbagevendende rituelle aktiviteter gennem jernalderen, og det 

kan foreslås, at denne mose har været et fast omdrejningspunkt for beboerne i Bregningeområdet. 

Flere fund fra bronzealder og stenalder i samme mose vidner om, at dette er en praksis, der går langt 

tilbage.  

Det arkæologiske billede omkring regionens inge-lokaliteter er forholdsvis diffust, og det er 

vanskeligt at udlede noget om bebyggelseskontinuitet eller at identificere oprindelige navnebærere. 

Dette kan dels skyldes, at det tilgængelige arkæologiske materiale ikke er repræsentativt, og dels, at 

ældre bebyggelser har flyttet sig i landskabet før fikseringen i sen jernalder eller vikingetid. En 

forklaring kan dog også være, at inge-navnene ikke nødvendigvis oprindeligt har betegnet punkter 

eller bebyggelse. Afledningsendelser kunne også danne navne på større landskabselementer som 

vandløb og fjorde. De kan dermed sekundært være blevet betegnelser for større områder omkring 

disse. Et godt eksempel er Helsinge, hvor begge byer i dag ligger godt inde i landet, men bærer et 

navn, der sigter til terrænet Hals, 3,5 km derfra. Navnet Helsinge må derfor oprindeligt have 
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omfattet hele det store sogns område (B. Jørgensen 2008:155). Navnet blev formentlig først fikseret 

på selve landsbyen i vikingetiden, eller ved sognedannelsen.  

Et andet eksempel er navnet Skippinge i undersøgelsesområdets nordlige udkant, dannet af et ord, 

*skipp, der betyder 'indsnit, udhulning', som oprindeligt må have betegnet en lille fjordarm i den nu 

inddæmmede Lammefjord (Olesen 2013:101). Dette inge-navn er sekundært blevet til navn på et 

meget lille herred omkring fjordarmen og navn på en landsby, der ligger uden for herredet. Måske 

ser vi i det lille Skippinge Herred en rest af en tidligere bygd, orienteret omkring fjordarmen, 

ligesom Helsinge kan have udgjort en lille bygd omkring Hals. Ifølge Bent Jørgensen må 

herrederne være indført i sen vikingetid eller tidlig middelalder som en opstramning og ensretning 

af en tidligere mere løs og inkonsistent organisationsform i bygder (B. Jørgensen 1980:38-39, 43-

44). Mange herredsnavne indeholder gamle områdenavne, og der er flere eksempler på herreder 

med inge-navne. Flere forhold peger derfor på, at inge-navnene kan have fungeret som bygdenavne. 

Det har som nævnt været diskuteret, om inge-navnene oprindeligt blev dannet som 

indbyggerbetegnelser (Vikstrand 2013:43). Det er muligt, at inge-navnene havde eller kunne få 

denne funktion: det er dog oftest umuligt at afgøre, om det først var en befolkningsgruppe eller et 

område, der blev navngivet. Tissøregionens inge-navne ligger alle med en vis indbyrdes afstand, 

adskilt fra hinanden af større vandløb eller bakkedrag, og de danner dermed hver sit mindre, 

topografisk afgrænsede bygdeområde. En sen fiksering af navnene på bebyggelser kan forklare, at 

inge-lokaliteterne har meget forskellig lokal status: nogle er sognebyer, nogle er hovedgårde, mens 

andre er sekundære bebyggelser i sogne med yngre navnetyper (jf. også Jakobsen 2011:189).  

Inge-navnenes perifere placeringer i forhold til storgårdens nærområde kan være produkt af en 

udvikling, hvor ældre inge-domæner overlevede i udkanten af storgårdens opland, mens 

nærområdet har haft en anden struktur, der måske udslettede eventuelle tidligere inge-bygder. I 

områderne langs kysten synes det snarere at være en reduktion i bebyggelsen og senere udbygning i 

sen vikingetid og middelalder, der har haft konsekvenser for mulige ældre navnelag. 

 

En anden lokalitetstype, -løse 

I undersøgelsens område er der blot to navne med efterleddet -løse, selvom denne navnetype har sin 

højeste koncentration på det vestlige Midtsjælland og antages at have sit udspring her (Elmevik 

2010). Jorløse og Ugerløse ligger begge inden for Tissøkompleksets nære landskabsrum. 

Ugerløse (1333 Vgerlosæ) er i dag en landsby i Rørby sogn. Forleddet er formentlig et gammelt 

ånavn *Wikur, eller et tilsvarende ord, der betegner et bøjet eller bugtet terræn. Landskabet er netop 
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6.9. Ældste bebyggelsesnavne og dynamik 

 

De ældste bebyggelsesnavnetyper -inge og -løse i forhold til bebyggelsesudviklingen fra førromersk 
og ældre romersk jernalder til og yngre romersk og ældre germansk jernalder. Det var nødvendigt 
at slå perioderne sammen, da materialet ellers blev for tyndt til analysen. Til højre vises 
lokaliteterne med prikker, mens navnenes placering angives med grå skygger. Det ses at inge-
navnene forekommer i yderzonen af storgårdens topografisk afgrænsede nærområde (jf. fig. 6.6.) 
Kort af Anders Pihl, data ved forfatteren. 

 

6.10. Stednavne på -lev og dynamik 

 

Navnetypen -lev og forholdet til udviklingen fra yngre romersk og ældre germansk jernalder til 
yngre germansk jernalder, jf. beskrivelsen af kortene ovenfor. Der er især tendens til sammenhæng 
med fund fra yngre romersk og ældre germansk jernalder. Kort af Anders Pihl, data ved forfatteren. 
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meget kuperet med vådområder og bakkedrag, der snor sig omkring hinanden og omringer det 

nuværende Ugerløse. Landsbyen ligger højt placeret, både i forhold til indlandsplateauet og kysten, 

og det kuperede terræn er tæt besat med megalitgrave og rundhøje. Langs moseområdet mod sydøst 

løber en markant højrække mellem Ugerløse og landsbyen Ubby. De mange monumenter vidner om 

en koncentreret aktivitet i området gennem de ældre forhistoriske perioder og vil have haft en 

betydning for jernalderens menneskers opfattelse af landskabet.  

Der er kun registreret få jernalderaktiviteter i Ugerløse, omend dette kan skyldes, at der har været få 

egentlige udgravninger. Ca. 800 m syd og sydøst for byen er undersøgt enkelte gruber og 

stolpehuller fra ældre jernalder, men ikke nok til at evaluere bebyggelsesbilledet i forhold til navnet. 

I en grusbanke 500 m nord for Ugerløse er fundet et par brandgrave fra bronzealder og ældre 

romersk jernalder. Løsfund fra samme sted af glasfragmenter, keramik og et skålspænde indikerer, 

at her også har været grave fra yngre romersk jernalder og vikingetid (SB 030104-58). Manglen på 

sagkyndig registrering og på fund fra de mellemliggende perioder gør det umuligt at afgøre, om der 

er tale om kontinuerlig brug eller genanvendelse af en gravplads.  

Jorløse har i Kong Valdemars Jordebog fra 1231 formen Jurløs, hvilket afslører, at forleddet er 

ordet *iūr, ’vildsvin’. Det kan oversættes som ’lysningen, hvor der er vildsvin’ (Olesen 2013:108). 

Jorløse ligger lige nord for Tissø på den vestlige side af Lille Åmose, der omgiver Halleby Å i en 

nord-sydgående strækning på ca. 5 km. I Lille Åmose er et større område, der har været centralt for 

moseofringer i stenalder og tidlig jernalder (SB 030202-197). I mosen umiddelbart øst for selve 

Jorløse landsby findes lokaliteter med lerkarskår fra førromersk og romersk jernalder samt en 

offerplads med dyreknogler og et menneskeskelet fra førromersk jernalder. Andre udaterede 

skeletter fundet i mosen kan ligeledes være fra jernalderen. Fire steder i selve mosen er fundet 

benspydspidser fra ældre jernalder. Skikken med at lægge våben i mosen synes at gå langt tilbage, 

idet Lille Åmose rummer mange fund af økser fra yngre stenalder, samt celte, økser, en pålstav, en 

dolk og en spydspids fra bronzealderen. 

Der er ikke gjort fund af genstande fra og med yngre romersk jernalder i selve Lille Åmose, men 

der er flere løsfund, primært af ildsten, fra yngre romersk jernalder og ældre germansk jernalder i 

landskabet syd for Jorløse, omkring Halleby Ås udløb i Tissø. Der findes grave fra yngre romersk 

jernalder i ca. 2-2,5 kilometers afstand af den historiske landsby, både mod sydøst, sydvest og 

nordvest Der er indtil videre ingen fund af bebyggelse fra jernalderen i Jorløse, men på markerne 

lige vest for byen har detektorførere i 2015 gjort fund af ligearmede fibler, en næbfibel, et trefliget 

spænde og en urnesfibel, samt flere genstande fra middelalderen. Her er en indikation på 
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bebyggelsens eventuelle tidligere beliggenhed i en fase fra yngre germansk jernalder til tidlig 

middelalder.  

Begge løse-navne befinder sig i meget kulturprægede landskaber med høj aktivitet i forhistorien, 

der virker ladet med symbolsk betydning. Der er dog ikke håndfaste indikationer på, at -løse som 

udgangspunkt fungerede som bebyggelsesbetegnende element, selvom navnene med tiden fik denne 

funktion.  

 

Overgangen til yngre jernalder og navne på -lev omkring Tissø  

Både -inge og -løse synes oprindeligt at have betegnet mere eller mindre udefinérbare lokaliteter 

eller områder. Mens -inge her foreslås at være en rest af en gammel bygdestruktur, der er fortrængt 

inden for storgårdens nærområde, er det sandsynligt, at navnene på -løse har betegnet lokaliteter på 

et lavere niveau og af en mere afgrænset art, måske som ordets etymologi antyder, oprindeligt 

lysninger eller åbninger i skov.  

Fra omkring år 300 e.Kr. kommer den nye tendens i stednavngivning, hvor personnavne eller 

personbetegnelser begynder at blive anvendt som forled, til at fylde væsentligt i Tissøområdets 

stednavnebillede (se også Brink 1988:64, Vikstrand 2002). Denne tendens er især repræsenteret i 

navne på -lev (og senere -torp). Indenfor godt 10 kilometers afstand af storgården ved Tissø findes 

syv lev-bebyggelser, mens der i hele det undersøgte område er i alt ti. For disse navnes 

vedkommende er der en vis generel sammenhæng med fund fra særlig yngre romersk eller 

germansk jernalder (fig. 6.10.). Flere af de nuværende lev-landsbyers lokaliseringer befinder sig i 

udkanten af et aktivitetsområde eller, som det ses på punktkortet, nær mindst et fund eller to fra 

disse perioder. Sammenhængen synes en smule mere udtalt for steder med fund fra yngre romersk 

og ældre germansk jernalder, hvor der er nedgang i aktiviteter frem mod yngre germansk jernalder. 

Arkæologien stemmer dermed nogenlunde med dateringen af navnetypen til perioden ca. 300-800 

e.Kr. (Hald 1971:9-10, Søndergaard 1972:154-156, Fridell 2010).  

Efterleddet er beslægtet med nudansk levn og betegner noget ’efterladt’ eller ’overladt’, men 

selvom betydningen er omdiskuteret, oversættes den oftest som 'arvegods' (DS 24:14, Søndergaard 

1972:133-40, Bjerrum 1974:7, B. Jørgensen 2008:176-77). Dette emne behandles detaljeret i 

kapitlet om lev-navne. Her refereres bl.a. til tanken om, at det gammeldanske ord kununglēf, som i 

kong Valdemars Jordebog synes at betegne kongeligt særgods, indikerer at forleddenes personer var 

modtagere af det overladte (Aakjær 1934, om kununglēf se også Andrén 1983:50-55). Dette 

argument anvender også den svenske personnavneforsker Lena Peterson, når hun foreslår, at forled, 
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der betegner f.eks. krigere eller kultfunktionærer kan henvise til en art embedsgods, som blev 

overdraget i forbindelse med funktioner eller beføjelser (Peterson 2010: 189-90). 

Blandt lev-navnene i undersøgelsesområdet finder vi flere personnavne, men også ord, der kan være 

oprindelige funktionsbetegnelser eller titler, og ved flere lev-navne kan der peges på interessante 

forhold, dog fra forskellige tidsperioder. 

Herslev, der ligger lige syd for Tissø, rummer ordet *harjaʀ, der betyder ’hærfører, kriger’, og som 

er et hyppigt efterled i jernalderens typiske sammensatte personnavne (Peterson 2004:27). Herslev 

er placeret ca. 3 km i fugleflugt fra Tissøs sydlige bred på et lille næs, omkranset af vådområderne 

Ellemosen og vandløbet Ellemose Rende. Netop nord for byen ligger den anselige Bavnehøj (med 

fund fra bronzealderen), der kan have fungeret som udsigtspunkt mod søen. Ved Herslev er i 2008 

prøvegravet et 76 ha stort areal i forbindelse med etablering af et stort elanlæg nord for byen (SB 

030204-130). I dette område har bl.a. ligget en helligkilde, hvor der blev holdt kildemarkeder frem 

til 1850 (Schmidt 1926: 25). I den meget korfattede beretning afgrænses et ”område I”, i den 

nordvestlige udkant af Herslev, med en mængde større gruber (Eskildsen 2009). Den 

dateringsmæssige hovedvægt ligger i overgangen mellem førromersk og ældre romersk jernalder 

med indslag fra yngre romersk jernalder (N. Hartmann, Museum Vestsjælland, skriftlig medd. 22/8 

2014). De bopladsindikerende fund fra ældre jernalder antyder, at der ikke nødvendigvis var tale om 

nyanlæggelse af bebyggelse i forbindelse med etablering af lev-navnet, medmindre der er tale om et 

brud efter yngre romersk jernalder. I en have i den sydlige kant af Herslev by er fundet en 

ormehovedring af guld fra yngre romersk jernalder (SB 030204-30) og udgravet en udateret brønd. 

Et sted syd for byen er også fundet et guldhængesmykke fra ældre germansk jernalder, der ikke er 

nærmere lokaliseret. Desuden har René Larsen og Flemming Nielsen indsamlet jernalderkeramik og 

metalgenstande fra tidlig middelalder syd for Herslev by. I denne forbindelse er også fundet et 

ornamenteret sværdskedebeslag fra yngre germansk jernalder (fig. 6.11.).  

Herslev er en af mellem fem og syv lev-navne i Danmark og Skåne, hvor forleddet er et 

usammensat *harjaʀ i enten singularis eller pluralis (Søndergaard 1972:75-76, B. Jørgensen 

2008:119, DS 8:148, DS 13:249). Navnene på Herlev/Herslev, dvs. ’krigerlev’, kan måske være 

dele af lokalitetsnetværk, der kontrollerede og overvågede tilgangen til stormandssæderne (jf. 

Ulriksen 2008). En gennemgang af Herlev/Herslev’erne har vist, at der ofte findes bebyggelsesspor 

fra ældre jernalder spredt på markerne omkring de nuværende landsbyer (Albris 2015a og kap. 9.). 

Detektorfund fra yngre jernalder er også hyppige, men de ligger gerne andre steder end den ældre 

bebyggelse. Flere af lev-navnene sammensat med *harjaʀ ligger inden for 10 km fra centrale 
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6.11. Genstande fra Herslev 

 

Diverse genstande fra yngre germansk jernalder, vikingetid og middelalder fundet med detektor 
omkring Herslev syd for Tissø. Afsøgningerne gik i gang i forbindelse med en dialog med 
detektorfører og museumstekniker Flemming Nielsen om hvilke lokaliteter, der var interessante ud 
fra navnematerialet. Der synes at være en rig hovedgård fra middelalderen i Herslev med ældre 
rødder. Nord for byen var der desuden en helligkilde (fotos: Flemming Nielsen). 
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lokaliteter fra jernalder eller vikingetid: Herslev ved Roskilde Fjord er 6 km fra Lejre og (Nørre) 

Herlev er ca. 8 km nordøst for offerpladserne Lærkefryd/Jørlunde i Nordsjælland (S.A. Sørensen 

2006). Herslev i Østjylland er ca. 8,5 km fra den vikingetidige befæstede gård ved Erritsø. Denne 

ligner i sin grundplan storgårdsanlægget ved Tissø (Holst et al. 2013:58). Også her vidner et 

stednavn om et muligt førkristent sakralt vådområde (L.E. Christensen 2016c). Omkring 6,5 

kilometer fra Herslev finder vi det sakrale stednavn Gudsø, der er sammensat af subst. gud og sø, 

formentlig oprindelig et navn for Gudsø Vig. Stednavnet Erritsø (1279 Hærægsogh) er sammensat 

af mandsnavnet Erik og subst. høj (DS 8:124). Dette mandsnavn går tilbage til et urnordisk 

appellativ *aina-rikiaʀ, ’ene-hersker’, der i den svenske forskningstradition opfattes som en 

oprindelig herskertitel (Peterson 2004:22, se oversigt hos L.E. Christensen 2010: 54). I Danmark er 

dette navn meget ualmindeligt i de ældste stednavne, men det optræder sammensat med -lev i 

Jerslev (1199 Erixleffue), ca. 4 km nordvest for storgården ved Tissø. I begge disse navne kan 

stednavneelementet formelt både være mandsnavnet og appellativet (L.E. Christensen 2016c: 62). 

En interessant detalje ved Jerslev er, at den nævnes blandt det gods, som Absalon, der tilhørte den 

ekstremt rige Hvidefamilie, testamenterede til Sorø kloster (Ulsig 2011:216-18). Jerslev udgør her 

en selvdrevet gårdsenhed, der må have været meget stor, idet Sorø siden ejede halvdelen af 

landsbyen. Jerslev ligger i kanten af den flade slette vest for Tissø, netop der hvor landskabet går 

over i brede, flade bakker. Ca. 1 km vest for den historiske Jerslev by er gennem flere 

undersøgelsesforløb udgravet et større område med bopladsspor fra sen førromersk jernalder 

(området ligger i Ubby sogn, bl.a. Poulsen 1977, Bican 2004, Nielsen 2005, SB 030109-224 232, 

247, 248). Der er både konstateret bebyggelse og omfattende stenlægninger med tilsyneladende 

deponeret keramik på en stor, flad bakke. Denne højde er omkranset af vådområder og mod sydvest 

afgrænset af et dobbelt oldtidigt grøfteforløb, der indikerer, at området var befæstet i jernalderen. I 

samme område er gjort løsfund fra sen vikingetid og tidlig middelalder. Nærmere Jerslevs bytomt er 

der to lokaliteter med fund fra ældre romersk jernalder, men særligt germansk jernalder er svagt 

repræsenteret. Muligvis har bebyggelsen før været koncentreret i ejerlavets nordlige del, hvor vi 

finder navnet Gamle Tofter på udskiftningskortet fra 1806. I denne del er dog kun en løsfundet 

ildsten fra yngre romersk/ældre germansk jernalder, og i Rishøj, lige nord for sognegrænsen, er 

fundet en spydspids og et jernsværd fra vikingetid, der muligvis stammer fra en grav (SB 030109-

55). Ved en anden rundhøj øst for Jerslev by er fundet frankiske mønter fra ca. 850 (SB 030201-81). 
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Det helt særlige (kongelige) personnavneforled, nærheden til et ældre jernalders voldanlæg og 

knytningen til Hvideslægten antyder, at Jerslev har været en vigtig del af det regionale netværk af 

lokaliteter over en lang tidsperiode.  

En anden lev-by, Værslev (1370-80 Veslef), ligger nord for bakkedraget bag Jerslev og dermed 

umiddelbart uden for Tissøresidensens nærmeste omgivelser. Forleddet her kan tolkes som subst. 

glda. wǣ, der betyder ’vi, helligdom’ (B. Jørgensen 2008:342). Da man har haft den opfattelse, at 

lev-navne skulle være sammensat med personbetegnelser, er et sammensat subst. *wǣr, der så vil 

betyde ’vipræst’ også foreslået (Kousgård Sørensen 1989: 15). Der er bopladsspor fra ældre 

jernalder på Værslevs marker samt et løsfund fra yngre romersk eller ældre germansk jernalder og 

et fra vikingetid. Desværre har der ikke været foretaget arkæologiske undersøgelser, der kunne 

afdække, om et eventuelt vi har befundet sig i Værslev. Nordvest for byen, nær Birkendegård, har 

Thorkild Ramskou undersøgt et anlæg med mulige koncentriske cirkler af stolper omkring en 

istidsaflejret bakke, der hæver sig over det omkringliggende landskab (fig. 6.12., Ramskou 1970). 

Anlægget blev aldrig færdigundersøgt, og det er blot en formodning, at der var tale om fulde 

koncentriske cirkler. Monumentet antages at være en woodhenge fra yngre stenalder, men ved en 

senere undersøgelse fandtes gruber med brændte sten og bålrester samt dårligt bevaret keramik, der 

vurderes at være fra yngre bronzealder eller ældre jernalder (Ramskou 1972). Det har i de senere år 

vist sig, at man også i yngre jernalder og vikingetid byggede monumentale rituelle anlæg af 

træstolper (Jörpeland et al. 2013). Selvom det er ren spekulation, kan det derfor ikke udelukkes, at 

det meget specielle anlæg er selvsamme vi, som navnet Værslev refererer til. I markbogen fra 1600-

tallet finder vi navnet Tinghøj, der ikke kan lokaliseres nærmere i Værslev. Der skal senere vendes 

tilbage til navneelementet ting i Tissøområdet. 

Det er ikke alle lev-byerne, hvor der kan peges på bebyggelse fra ældre jernalder. Umiddelbart syd 

for Tissø ligger tre lev-bebyggelser på hver deres territorium, snævert afgrænset fra hinanden af 

vådområder. Udover Herslev er der Hallenslev (1339 Halenslef), som antages at rumme et ellers 

ukendt personnavn, *Halin, og Gørlev (1311 Gerlefæ), hvor forleddet tolkes som et subst. ger, 

’spyd’ eller eventuelt mandsnavnet Gēr i stamform. Samme forled findes i Gerlev nær det fundrige 

jernaldermiljø i Boeslunde ved Slagelse (DS24:185). Som navneelement opfattes det ofte som 

topografisk beskrivende, men kunne det tænkes at hentyde til faktiske spyd, jf. de ovenfor nævnte 

’krigerlev’?  

Hallenslev er anlagt midt på en smal, høj tange mellem Duemose Rende, Ravnsmose og Bøstrup å. 

Inden for dette lille område er flere løsfund fra yngre germansk jernalder, vikingetid og 
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6.12. Birkendegård Overdrev 

 
Birkendegård Overdrev nær Værslev, hvor Thorkild Ramskou angiveligt fandt et anlæg med cirkler 
af træstolper eller sten, der var fjernet. Centralt på bakken fandtes gruber fra yngre bronzealder 
eller ældre jernalder. O1-kort 106-1861, © KMS. 
 
6.13. Gørlevstenene 

 
De to runesten i Gørlev kirke. Den ene sten er fra ældre vikingetid, rejst af en kvinde, Tjodvi, efter Odinkar, 
og indskriften rummer flere formler eller besværgelser, deriblandt en såkaldt Gørlev-formel, þmkiiissstttiiilll, 
’tidsel, mistelten, lille kiste’. Desuden byder indskriften ”nyd kumlet vel”. Den anden sten er fra yngre 
vikingetid og rejst efter Halvdan af Thorgot eller Thorgund. Den ældste sten lå som dørtærskel mens den 
yngre blev fundet i kirkens fundament (fotos: Roberto Fortuna).  
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middelalder, men ingen fund fra ældre jernalder. På et lille næs i Tissø, 2 km nord for byen, er 

udgravet en befæstet gård fra tidlig middelalder, formodentlig et herresæde, der tilhørte 

Hvideslægten (L. Pedersen 2003). Stedet kaldes i middelalderen Hallenslevlund (3/12 1284 

Halluænsleflund), hvilket indikerer en forbindelse til Hallenslev, skønt jordstykket hører under 

Sæby Sogn. 

Gørlev ligger vest for Hallenslev indgrænset af Ravnsmose og Helsinge Mose. Fra Gørlev 

foreligger nærmest ingen fund, men i byens kirke står to runesten (DR 239), der begge har været 

bygget ind i kirken, den ene fra år 800-850 e.Kr., den anden fra 970-1020 e.Kr. (Fig. 6.13). Den 

ældste Gørlevsten er særlig interessant, idet den indeholder opfordringen ”nyd kumlet vel” og 

formlen, Ϸistill mistill kistill. Desuden rummer den både ældre sproglige træk, men også sproglig 

nyskabelse. Dels et tidligt eksempel på vikingetidens 16-tegns-futhark, og dertil et meget tidligt 

eksempel på monoftongering, en sprogudvikling der sker i dansk i vikingetiden (der står risþi:stin i 

stedet for raisþi:stain, Stoklund 2004: 71). Hvor kumlet, mindesmærket, oprindelig har stået, vides 

ikke, men det er oplagt, at det har været ved en indfaldsvej til Tissøkomplekset, f.eks. nær Halleby 

Å (Olesen 2013:110). Et forslag kan være godt 2 km nord for Gørlev, hvor marknavnet Runebjerg 

(MB 1682, MK 1800 Runebiere) optræder på en bred forhøjning, ca. 10 m.o.h., syd for Halleby Å. 

En eventuel placering her ville knytte stenene til vikingetidsmiljøet i Bakkendrup (se længere 

fremme).  

Når der ikke ses ældre fund omkring Gørlev og Hallenslev, kan det skyldes manglende 

undersøgelser, men det kan også tænkes, at disse lokaliteter har en anden baggrund end de tidligere 

nævnte -lev og f.eks. er nyanlagte på et senere tidspunkt. Noget lignende kan gælde for Reerslev 

(1257 R[et]haeslef), bag de høje bakker øst for Tissø, der rummer samme mandsnavn, Rethar, som 

findes i navnet på halvøen Reersø (1231 Rethæsø), og hvor der ikke er sikre jernalderfund. Derimod 

er ved Gierslev (1158-77 Geesløffue) 7 km syd for søen, med mandsnavnet *Gesi i forleddet, 

fundet en kuglehalsring fra yngre førromersk jernalder (NM1 C29435), samt betalingsguld og en 

guldspiralfingerring fra yngre romersk eller ældre germansk jernalder (NM1 12362-63). På marker 

nordvest for byen er registreret keramik, sodsværtede ildskørnede sten, knogler og flintafslag fra 

ældre romersk jernalder. Nord herfor, i Råmosen, er fundet et depot med hele 428 romerske denarer 

fra perioderne år 14-37 og 161-180 e.Kr. (NM1 1782, Galster 1928:53).  

Som opsamling på lev-lokaliteterne omkring Tissø kan det konstateres, at der ofte forekommer spor 

af beboelse, der er ældre end lev-perioden, særlig fra perioden yngre førromersk jernalder til ældre 

romersk jernalder. I de lev-byer, hvor der er fundet guld eller andre højstatusindikerende fund fra 
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yngre romersk eller ældre germansk jernalder, optræder også ældre bebyggelsesspor. Det gælder 

også de navne, Herslev, Værslev og Jerslev, hvor forleddene formodes at være særligt 

centralitetsindikerende. Dette billede bliver endnu mere udtrykt, hvis vi inkluderer Særslev og 

Føllenslev, der ligger i Skippinge herred, i den nordlige udkant af undersøgelsesområdet. Ved 

Føllenslev (1319 Fillitzleff , 1370-80 [Fje]lenslef ), der indeholder et mandsnavn *Fialin (B. 

Jørgensen 2008:87), finder vi grave fra ældre og yngre romersk jernalder og løsfund fra yngre 

jernalder. Nord for nabobyen Særslev fortæller en mængde detektorfund med kontinuitet fra 

romersk jernalder til tidlig middelalder, at der gennem en lang periode må have ligget en landings- 

og handelsplads her, i bunden af Lammefjorden. Nær den historiske bytomt er der bopladsspor fra 

sen førromersk jernalder, og syd for byen finder vi desuden en rig grav fra yngre romersk jernalder 

med bl.a. en rosetfibel af sølv (NM1 Z587-596). Særslev (1291-99 Sæerslef) hører til den hyppigt 

forekommende lev-navnetype Særslev/Sjørslev/Särslöv, hvis forled fremhæves af Lena Peterson 

som en mulig funktionstitel, ’søkriger’ (Peterson 2004:31). Det tænkes sammensat af urn. *saiwa, 

’sø, hav’ og *harjaʀ, ’kriger’. To af disse ligger i det vestlige Skåne hhv. 5 og 19 km fra Uppåkra 

(jf. kap.9.).  

Særslev er endnu et eksempel på et muligt centralitetsrelateret forled knyttet til bopladsspor fra 

yngre førromersk jernalder, højstatusfund fra yngre romersk jernalder og detektorfund fra yngre 

jernalder.  

Hvis man sammenligner lev-byernes beliggenhed med inge-byernes, ligger flere -lev indenfor 

Tissøkompleksets nære landskabsrum, mens -inge som nævnt ligger på kanten eller udenfor dette. 

Dette kan ses som indikation på, at -lev som lokalitetstype spiller en rolle inden for den struktur 

eller orden, som eksisterer i storgårdens nærområde. Da der ofte er ældre bebyggelse nær lev-

navnene, kan denne navngivning ses som en ny definition af disse steder, måske noget, der er led i 

de processer, der også fører til storgårdens opførelse. At to lev-navne kan knyttes til adelsgods eller 

storgårde i tidlig middelalder, indikerer, at lev-lokaliteter kan have haft en særstatus over et langt 

tidsrum. 

 

Yngre jernalders og vikingetidens navnelag 

Traditionelt har man regnet med, at dannelsen af stednavne på -by og -toft begyndte i den ældre 

vikingetid, men som vist nedenfor kan nogle af disse navne eventuelt være blevet til allerede i yngre 

germansk jernalder. I landskabet ved Tissø forekommer stednavne med disse endelser især i et 

bælte mellem Tissø og Kalundborg Fjord (fig.6.14.). Netop dette bælte er også præget af vækst i 
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6.14. Navnetyperne -by og -toft med dynamik 

Navnetyperne -by og -toft, der begynder at dannes i sen yngre germansk jernalder eller vikingetid, 
set i forhold til udviklingen mellem yngre germansk jernalder og vikingetid. Der ses en tydelig 
vækst mod nordvest i det bælte, hvor navnene optræder. Muligvis foregår her landtransport mellem 
en produktions- og evt. landingsplads ved Melby i bunden af Kalundborg Fjord, og storgården ved 
Tissø. Ligeledes ses vækst langs Halleby å mod vest, hvilket indikerer at torpnavnene her kan være 
tidlige (jf. fig. 6.19). Kort af Anders Pihl, data ved forfatteren. 
 

6.15. Tofter Agre og Guld-Ager  

 
Navnet Tofter Agre øverst til venstre på O2-kortet fra 1811/1861 netop på storgårdens areal. 
Længere nede ses navnet Guld-Ager, der formentlig indikerer tidligere guldfund på det 
vikingetidige værkstedsområdet © KMS. 
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arkæologiske fund mellem yngre germansk jernalder og vikingetid. Den markante aktivitet i 

stednavne og arkæologi indikerer, at strækningen mellem Tissøresidensen og Kalundborg Fjord var 

et centralt strøg i perioden, måske for landtransport mellem storgården og landings- eller 

produktionspladser i bunden af fjorden.  

Navneleddet -toft kan allerede være begyndt at dannes i germansk jernalder (DS 17:2.2, 

Gammeltoft 2001:18-20), men vurderes generelt at være fra sen vikingetid og middelalder. De 

ældste eksempler på navnetypen mener Peder Dam dog må findes i Østdanmark (Dam 2015:82-83). 

I det undersøgte område er bebyggelsesnavne på -toft kun overleveret i middelalderlige skriftlige 

kilder i Gåsetofte (1320 Gasæthoft) nord for Kalundborg, og i Saltofte, der ligger i Ubby Sogn. 

Særlig Saltofte har interesse i forhold til stormandssædet ved Tissø, da forleddet sal formentlig har 

været samtidens ord for ’stormandsgård, hal’ eller evt. ’gudehus’ (B. Jørgensen 2008:244, L.E. 

Christensen 2010:87-89, se Carstens i denne bog). Saltofte, der ligger ca. 6,5 km nord for 

storgården, nævnes første gang i 1316 (Salthoftæ) og var tilsyneladende skiftevis i Kronens 

ejendom og på adelige hænder (Trap 1920:544). I Danmark er toft kommet til både at betegne en 

gårds bebyggede areal og de marker, der ligger op til gården eller byen (Holmberg 1946:104, 

Gammeltoft 2003:44, B. Jørgensen 2008:298). Derfor er det almindeligt i marknavne, uden 

nødvendigvis at indikere gammel bebyggelse. Hvis Toft/-toft optræder på steder, der ikke støder op 

til eksisterende bebyggelse, f.eks. på udskiftningskortene, kan det afspejle en erindring om nedlagte 

eller flyttede bebyggelser (DS 25:16). Til eksempel finder vi navnene Tofte Agre og Søe Tofter ved 

vestbredden af Tissø, på den strækning, hvor storgårdskomplekset lå i vikingetiden (fig. 6.15.). 

Særlig navnetypen Gammeltoft, der betyder 'det gamle gårdsareal', har vist sig at have en stor 

hyppighed af bopladsspor fra vikingetid og middelalder (Dalberg og Kousgård Sørensen 1979:34, 

Grøngaard Jeppesen 1984:164, Porsmose 1987:45, Nielsen og Tornbjerg 1987, Holmberg 1996:53). 

En Gammeltoft optræder som nævnt nord for Jerslev og desuden findes en hel gruppe af 

Gammeltoft’er på matrikelkortet fra 1790 i den sydlige udkant af Asmindrup ejerlav, ikke så langt 

fra Kærby by, hvor det måske fortæller om denne bebyggelses tidligere beliggenhed. 

 

Navneleddet -by og bebyggelsen i Tissøområdet 

Der er 13 middelalderligt overleverede stednavne med endelsen -by i det undersøgte område, hvoraf 

de fem er sognebyer. Ifølge Rikke S. Olesen har forleddene i områdets by-navne generelt 

vikingetidspræg (Olesen 2013:113). Den arkæologiske kildesituation er meget varierende, men 

indikerer enkelte steder en lidt tidligere dannelse. To by-lokaliteter, Vesterby (1354 Vesterby) og 
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6.16. Sæby 

 
 
Udbredelsen af fund omkring Sæby sydøst for Tissø indikerer, at aktiviteterne i området flyttede 
nærmere søbredden i yngre jernalder, hvor lokaliteterne fra ældre jernalder hovedsagelig optræder 
syd for Sæby by. Det kan formodes at navnet Sæby, ’byen ved søen’ er dannet i forbindelse med en 
ny anlæggelse af bebyggelse på søbredden. Baggrundskort, HMB © KMS. 
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Kulby (1202-1241 Colby) har ingen relevante fund. Andre, som Dalby (1339 Dalby) og Klovby 

(1319 Klaby, 1346 Kloubye) har ikke tilstrækkeligt fundmateriale til at give udsagn om 

bebyggelseshistorie. Marknavnet Gammel Byes Aas (MB 1682), der optræder på Osen, mellem 

havet og Halleby Å, er muligvis ikke et egentligt by-navn, men snarest en eventuel henvisning til 

forsvunden bebyggelse. Også ved Årby (1329 Arby) og (Ruds) Vedby (1191-1214 Wetby) er 

fundene fra jernalder og middelalder for geografisk og typemæssigt spredte til, at der kan gives 

bud på en udvikling. Omkring Halleby nordøst for Tissø er der mange løsfund og votivfund 

gennem jernalderen, men egentlig bebyggelse er først identificeret fra vikingetiden. I et område 

syd for Kærby by er der for nylig gjort detektorfund fra yngre germansk jernalder, vikingetid og 

middelalder. Disse fund er interessante i forhold til Jesper Hansens konklusion, at bebyggelser med 

-by kunne være navngivet allerede i perioden omkring år 600 e.Kr. (Hansen 2015:205ff.) At noget 

tilsvarende kan gælde for nogle af by-navnene ved Tissø, indikeres flere steder.  

Omkring Melby (1356 Methelby), Rørby (1231 Rørby) og Sæby (1302 Sæby) er der undersøgt 

bebyggelse fra ældre jernalder umiddelbart i tilknytning til de historiske bytomter, mens der i Årby 

og Ubby (1231 Vbby) er ældre bopladsspor ca. 5-800 m fra byerne. Ældre jernalders bebyggelses 

beliggenhed kan herudfra betragtes som mere eller mindre tilfældig i forhold til by-navnene. I 

Rørby og Sæby synes der at være klare ophold i aktiviteter mellem ældre romersk jernalder og 

yngre germansk jernalder eller vikingetid: i Rørby dukker løsfund fra vikingetid op på en boplads 

fra romersk jernalder, og i Sæby ligger ældre jernalders aktiviteter koncentreret sydvest for byen, 

mens spor fra yngre germansk jernalder, vikingetid og middelalder findes nærmere søen mod nord. 

Her ligger en mulig grubehusplads samt en formodet ryttergrav fra 800-tallet med nær rumlig 

tilknytning til den romanske kirke ved søens bred og et middelalderligt voldsted, der formentlig har 

tilhørt Hvideslægten (fig. 6.16., L. Jørgensen 1995:154-157, Trap 1920:490). En genanvendt 

træbjælke fra kirken er dateret til 1000-tallet og antages at være fra en tidligere trækirke, mens selve 

kirkerummet huser nogle meget tidlige kalkmalerier (Danmarks Kirker IV bd. 2 (1982):893-939). 

Da der altså både er en geografisk flytning og et kronologisk spring mellem aktiviteterne sydvest og 

nord for byen, må navnet Sæby, ’bebyggelsen ved søen’, formodes at være etableret i forbindelse 

med bebyggelsens anlæggelse ved søbredden i yngre germansk jernalder eller tidlig vikingetid.  

Kun i Ubby og Melby er der tilsyneladende områdekontinuitet fra ældre jernalder til middelalder. 

Der foreligger et stort antal lokaliteter fra ældre jernalder spredt i landskabet omkring Ubby, men 

ingen synes at have direkte relation til by-navnet, og flere ligger halvvejs til nabobyen, førnævnte 

Jerslev, hvor der også er fund fra vikingetid og tidlig middelalder. De omfattende bopladsspor fra 
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6.17. Ubby  

 
 
I ældre jernalder er fundlokaliteter spredt i landskabet omkring Ubby, mens de fra yngre germansk 
jernalder koncentrerer sig omkring selve Ubby. Et område mellem Ubby og nabobyen Jerslev synes 
at have kontinuitet mellem ældre og yngre jernalder. Her er bl.a. undersøgt et grøfteanlæg, der kan 
have haft formål i forbindelse med forsvar. Nordvest for Ubby findes noget, der ligner et 
navnemiljø, formentlig relateret til herredstingets beliggenhed i middelalderen. Baggrundskort, 
HMB © KMS. 
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sen førromersk jernalder ved Troldbjerg mellem Jerslev og Ubby er allerede nævnt (Poulsen 1977, 

Bican 2004, Nielsen 2005, SB 030109-224). Allerede fra yngre romersk jernalder og ældre 

germansk jernalder forekommer der løsfund øst og vest for Ubby, og fra ældre og yngre vikingetid 

nord for byen (fig. 6.17.). Forleddet i Ubby er det typiske vikingetidige mandsnavn Ubbe, hvilket er 

bemærkelsesværdigt, fordi personnavne er usædvanlige i danske navne på -by (Olesen 2013:112). 

Det kan foreslås, at dannelsen af navnet Ubby kan relateres til en fase i sen vikingetid og tidlig 

middelalder, hvor løsfund fortæller om aktiviteter nord for Ubby Kirke.  

Ubby har haft en vigtig position i begyndelsen af middelalderen. Den romanske kirke har 

usædvanligt store dimensioner, og 100 m øst for denne er fundet ruiner af et større middelalderligt 

bygningskompleks, formentlig en hovedgård, der nævnes i middelalderlige kilder (DK IV bd. 3 

(1986):1538, 1542). Noget tyder på, at der er en nær relation mellem Jerslev, hvor Absalon havde 

gods (Ulsig 1968:34-37), og Ubby, hvor broderen Esbern Snare havde en gård (Aakjær 1926-

1943:144). Både Sorø Kloster og kronen ejede gods i Ubby i middelalderen, og Ubby Kirke kan 

formentlig i lighed med Kalundborg og Sæbygård knyttes til Hvideslægten og Esbern Snare (ibid. s. 

1552).  

I lighed med Ubby har Melby nær Kalundborg et navn, der må være dannet sent i forhold til den 

langvarige områdekontinuitet. Navnet Melby (1356 Methelby) kan oversættes ’den mellemste by’, 

hvilket kan sigte til byen eller ejerlavets position mellem Årby og Østrup (senere Lerchenborg) 

Ejerlav (fig. 6.18.). Sådanne relationsbeskrivende forled bliver opfattet som relativt unge i 

navnebilledet (Olesen 2013:111). Melby er ellers tæt bebygget gennem hele jernalderen. 

Bopladsspor fra ældre jernalder, især i form af gruber og fyldskifter, samt enkelte huse er spredt på 

ca. 13 lokaliteter, der ligger tæt hele vejen rundt om den historiske bytomt, alle i en afstand af 

mellem 150-1000 m. Allerede i yngre romersk jernalder synes dette antal at reduceres til bare et par 

steder med bebyggelsesspor nord for byen. Nær højen Rykkerhøj er udgravet seks huse fra yngre 

romersk jernalder (SB 030110-439). Umiddelbart vest for den historiske by ligger et større område 

med bebyggelse fra yngre germansk jernalder og vikingetid, hvor der er foretaget to udgravninger 

(Bican 2009:75). I området var flere store dynger med brændte sten, som tyder på en omfattende 

produktion, måske af mad. Der fandtes også bopladsspor og en grav fra førromersk jernalder og 

ældre romersk jernalder. I dette område er efter udgravningen foretaget meget systematiske 

detektorafsøgninger af Kalundborg Arkæologiforening og gjort detektorfund fra perioden 200 e.Kr. 

og op til middelalder. Jernalderfundene ligger længere væk fra den historiske bytomt, mens fund fra 

middelalder ligger umiddelbart op mod byen (David Barry medd. 11/6 2014, 18/2 2015). Særlig 
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6.18. Melby 
 

 

Omkring Melby er der mange lokaliteter fra både ældre og yngre jernalder, der er undersøgt over 
en længere periode. I yngre jernalder ses her nogle store gruber, der kan være rester efter en art 
produktion. En gruppe aktive amatørarkæologer foretager omfattende surveyarbejde omkring byen, 
hvor aktiviteter som det ses, koncentreres i germansk jernalder og vikingetid. Hegn omkring 
Krydsbjerg midt i kortet indikerer at her lå en central gård i yngre jernalder, men her har Statoil et 
større anlæg. Nord for Melby ses Rykkerhøj, der muligvis har samme forled som Rynkevang, 
formentlig sammensat af subst. rink og -høj i pluralis. Sidstnævnte findes mod nordøst, netop uden 
for kortet. Det skal evt. ses i forbindelse med Saxos navngivning af Kalundborg Fjord som Hærvig. 
Baggrundskort, HMB © KMS. 
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fundene fra vikingetid og tidlig middelalder er af høj kvalitet og indikerer en højstatusbebyggelse i 

denne periode. Dette understøttes af flere hegnsforløb, der kan have omgærdet en mulig storgård på 

den store bakke Krydsbjerg, der desværre blev bortgravet i 1960’erne (se også Bican 2009:73-75).  

I to tilfælde ser det altså ud til at ældre bebyggelsesområder har fået nye by-navne i vikingetid eller 

tidlig middelalder. Begge områder synes at have en særlig status og at have huset storgårde i 

vikingetid og tidlig middelalder. 

 

Den store bebyggelsesekspansion: torp-dannelse  

Overgangen til kristendommen og middelalderen medførte en række omfattende ændringer i 

landskabet i Sydskandinavien (Dam 2015:7). Disse ændringer fremgår også tydeligt af stednavnene 

omkring Tissø. På kortet fig. 6.19. ses forholdet mellem arkæologiske fund og de navnetyper, der 

især dannes i sen vikingetid og middelalder. Det arkæologiske billede afspejler klart, hvordan der er 

et skift i aktivitetsfokus fra området omkring storgården til middelalderbyen Kalundborg. Men 

stednavnene viser, at der sker meget mere. Der ses en mængde nye, mindre bebyggelser, som 

afspejler en aktivitet, der ikke er identificeret arkæologisk. Mange af navnene dannes i områder, 

hvor der var tæt aktivitet i ældre jernalder, men som må betragtes som marginale i de 

mellemliggende perioder: der synes altså at ske en genkolonisering af kystnære områder og af 

skovene omkring Åmosen (Jf. Jakobsen 2013). Samtidig ses samme navnetyper i mere 

aktivitetstætte områder, hvor de snarere afspejler en fragmentering eller omstrukturering af 

bebyggelsen (jf. Lund 1984, Dam et al. 2003). 

I det undersøgte område omkring Tissø forekommer hele 46 torp-navne, der er overleveret fra 

middelalderen (før ca. 1500). Af disse ligger 17 inden for en radius af 10 km fra storgården, og 

heraf er to nedlagt og deres lokalisering ikke kendt i dag. Desuden er der en håndfuld marknavne i 

1682-matriklen, der kan indikere yderligere forsvundne torper.  

Materialet i forleddene er meget typisk for torp-navnene, idet hovedparten er kortere mandsnavne af 

en art, som er almindelige i vikingetiden, såsom Olaf i Olstrup (1370-80 Olefstorp) eller Ubbi i 

Ubberup (samme mandsnavn som i Ubby). Derudover er der dyrenavne som i Kattrup (1393 

Katethorp) eller topografiske beskrivelser som i Flinterup (1312 Flintorp). Bebyggelsen Frankerup 

ligger ca. 1,5 km nordvest for området i Ubby med fine vikingetidsfund og en stor middelaldergård. 

Forleddet er muligvis folkebetegnelsen franker (1388 Frankorp, B. Jørgensen 2008:82), og et 

tilsvarende navn findes nær det rige bebyggelsesmiljø ved Boeslunde på Sydvestsjælland. Disse to 

navne kan begge steder afspejle tilflyttede frankere eller personer, der har opholdt sig i eller haft 
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tilknytning til Frankerriget, noget der ikke kan udelukkes at have relation til de nærliggende 

centrale miljøer. Kongstrup på Røsnæs kan oversættes som ’kongens torp’ (u.d. (1551) 

Komindstrup, 1603 Kongstrup, B. Jørgensen 2008:163). Navnet kan eventuelt have forbindelse til, 

at skovene på Røsnæs er oplistet som kongelev i Kong Valdemars Jordebog (VJB:26). 

Ikke mange af torp-navnene har tilknytning til fund, der er senere end ældre jernalder, hvilket kan 

ses som en bekræftelse af, at mange torp-byer i dette område anlægges på ringere jord end den 

etablerede bebyggelse. Der sker nærmest en genkolonisering af ældre jernalders bebyggede 

områder. Nær storgården, som på en snor langs Halleby Å, finder vi dog de tre torp-bebyggelser, 

Bakkendrup, Tystrup og Ågerup, i et strøg med mange fund fra vikingetid og middelalder. Her ses 

allerede vækst i overgangen mellem yngre germansk jernalder og vikingetid, og det er muligt, at 

disse torper er dannet tidligere i vikingetiden (jf. Gammeltoft 2009). De indeholder alle 

mandsnavne: Api i Ågerup (1454 Avorpe), Tӯkir i Tystrup (1339 Thygestorp) og muligvis et navn 

Bakken i Bakkendrup, hvor der dog mangler et genitivsmarkerende s (B. Jørgensen 2008:29, 309, 

354). Nord for Bakkendrup er udgravet en gravplads fra 9. årh. med udstyr af generelt høj kvalitet 

(Albrethsen 2003:88). Omkring byen er i øvrigt mange løsfund fra vikingetid og middelalder, og 

nær kirken er undersøgt en gård med brolagt kælder fra middelalder, som muligvis er en hovedgård 

(L. Jørgensen 1995:102,SB 030201-61). Syd for Bakkendrup ses som nævnt marknavnet Runebjerg 

(MB 1682 Runebiere), der kan være et forslag til en tidligere placering af runestenene i Gørlev 

kirke.  

Ved Tystrup fortæller detektorfund, deriblandt en afbildning af Thor, der jager Loke i skikkelse af 

en laks, også om en mulig vikingetidsbebyggelse (Pedersen og Staal 2007:2). Ved Ågerup kendes 

derimod kun et ældre fund af en middelalderlig spore og et knivsblad (SB 030107-40). Midt mellem 

Tystrup og Ågerup er dog fundet tre svaneformede mankestolsbeslag fra vikingetiden (030106-85, 

NM1 9821). Fundet er gjort netop ved Skellebæk, som deler de to bebyggelsers ressourceområder. 

Der er ingen tvivl om, at bebyggelser og aktiviteter langs Halleby Å har været nøje kontrolleret af 

storgården ved Tissøs vestbred. Både kongelevet på Reersø og den mulige landingsplads ved Dalby 

hals har før været fremhævet i denne sammenhæng (L. Jørgensen 1995:103). Ligeledes stednavnet 

Ornum (1454 Ornomme), ’særjord’, nær åens udløb, hvor der er gjort løsfund af dels et enægget 

sværd fra yngre germansk jernalder (NM C 34476) og af en guldarmring fra tidlig vikingetid (NM 

C 5509). I området Osen, der danner en tange mellem havet og Halleby Å ud for Ornum, indikerer 

førnævnte marknavn (MB 1682) Gammel Byes Aas en mulig forsvunden bebyggelse. Det er dog en 

mærkelig placering her, ud mod havet, og der er ingen fund, der kan bekræfte formodningen. I 
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6.19. Torpdannelse, rydninger og dynamik 

Torp-navne og rydningsnavne, der især dannes i sen vikingetid og tidlig middelalder set i forhold til 
den arkæologiske lokalitetstæthed i hhv. vikingetid og middelalder. Her afspejler navnetyperne en 
aktivitet som næsten ikke kan læses i det arkæologiske materiale. Kort af Anders Pihl, data ved 
forfatteren. 
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Svallerup Sogn (1329 Swalæthorph) nord herfor indikerer marknavnene MB 1682 Nepelle Tou, 

Indb.1921 Nebeltoft en forsvunden bebyggelse, der kan have været navngivet med det 

gammeldanske appellativ *nybøl, der betyder ’ny bebyggelse’. Stednavne på Nybøl antages at være 

dannet i vikingetiden og betegner sandsynligvis nyskabelse i bebyggelsen af en særlig karakter 

(Albris 2015b). Det skal nævnes, at også torp-lokaliteten Avnsøtorp (1213 Anxiotorp) ved den øvre 

Halleby Å, i dag hovedgården Avnsøgård, var kongelev i middelalderen. 

Yderligere rekognosceringer og en udvidet kortlægning af de mange fund, der er gjort langs 

Halleby Å, vil i fremtiden give et bedre grundlag for at vurdere forholdet mellem fund og torp-

bebyggelserne langs åen. 

Som nævnt i kapitel 2. og kapitel 5. er en intensiv dannelse af torp-navne noget, som ses omkring 

flere storgårde eller centralområder såsom Tissø, Uppåkra, Järrestad, Boeslunde og Gudme (Albris 

2014b:111-113, 2014c:23-25, Anglert 2003:133, Callmer 2001:22-23).). Det kan opfattes som et 

udtryk for satellitbebyggelser i en solsystem-struktur, eller som en fragmentering af det domæne, 

disse centralpladser har rådet over (Callmer 2001, Lihammer 2003:80-99). Ved Tissø er det oplagt 

at se de tre torp-bebyggelser langs Halleby Å som satellitter med tidlig oprindelse og nær relation til 

storgården. Torpdannelsen ud mod kysten skal dog snarere ses som kolonisering af 

marginalområder. Johnny Jakobsen har vist, at et bælte på 2-3 km langs Nordvestsjællands kyst var 

skovklædt frem til 1200-tallet, formentlig af sikkerhedsmæssige årsager (Jakobsen 2013:124). 

Koloniseringen langs kysterne er derfor snarest sket på et senere tidspunkt - hovedsagelig efter ca. 

1200. Udflytning og fragmentering af bebyggelsen belyses yderligere af de rydningsnavne, vi finder 

i områderne nord og øst for søen.  

Rydningsnavne, bebyggelsesudvikling og skovdække 

Adskillige navne med endelserne -rød og -tved fortæller os, at der må have været en del skov i 

områderne omkring Åmosen ved udgangen af vikingetiden. Dette korresponderer til dels med 

nutidens skovdække og med billedet fra Videnskabernes Selskabs kort 1768-1805 (Dam 2015:132). 

Endelsen -rød er beslægtet med verbet at rydde og betegner et område, hvor der er ryddet decideret 

skov med henblik på bebyggelse. Derimod er -tved, som er den mest hyppige i området, beslægtet 

med et verbum, der betyder ’skære, hugge’ og vurderes også at kunne betegne fjernelse af småskov 

og buskadser. Begge vurderes overvejende at være dannet i sen vikingetid og tidlig middelalder 

(ibid.:130-139).  
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I lighed med torp-navnene synes rydningsnavnene at kolonisere områder, der har været bebygget i 

ældre jernalder. På kortet fig. 6.20. ses navnetyperne i forhold til bebyggelsesudviklingen mellem 

romersk jernalder og germansk jernalder. Her sker en nedgang i aktiviteter i netop de egne, hvor 

rydningsnavnene senere dannes, og det sandsynliggør, at skoven er genereret (eller regenereret) på 

overgangen mellem romersk og germansk jernalder.  

Desværre er det vanskeligt at finde gode pollendata for området. I sit ph.d.-projekt fra 2011 har 

Anthony Ruter udvundet og behandlet pollen fra en borekerne, taget midt i selve Tissø. Pollen fra 

en sø af denne størrelse kan imidlertid stamme fra et meget stort område. Da den subatlantiske 

pollensekvens i prøven endvidere er problematisk, kan undersøgelsen kun bruges som indikation på 

landskabets udvikling gennem jernalderen (Ruter 2011:35-37, 130-132). Ruter bemærker, at der 

sker nogle ændringer i søens aflejringsmiljø i jernalderen, der kan skyldes en reduceret vandstand i 

Storebælt, men han foreslår også, at der kan være sket en menneskelig bortfjernelse af aflejringer, 

for at lette navigation i åsystemerne (ibid. 81-83 ). Områdets bevoksning kan derfor kun beskrives 

meget overordnet: Generelt ses i jernalderen et fald i forskellige typer af træpollen i forhold til de 

forudgående perioder. Disse erstattes af en stigning i bøgepollen og en to- til firedobling i andre 

typer pollen, herunder en markant stigning i kornpollen (ibid. 127-28). Sammensætningen af pollen 

viser, at yngre jernalders økosystem i øvrigt var diverst, med omkring 50 % skovdække blandet 

med åbne enge, vådområder og dyrkede marker. 

Stigninger og fald i bøgepollen fra Tissø gennem jernalderen kan afspejle, at udviklingen her 

svarede nogenlunde til den proces, der kendes fra det øvrige Sjælland. Bøg stiger til 25 % af de 

registrerede pollen i tidlig førromersk jernalder og falder til 10 % mellem 200 f.Kr. og 200 e.Kr. 

Derefter genoprettes mængden af bøgepollen til ca. 25 % i germansk jernalder, hvilket kan 

korrespondere med de områder, hvor aktiviteten falder i fig. 6.19. og 6.20. Vi ser her to aspekter af 

en proces, der sandsynligvis har forårsaget nogle ældre navnes forsvinden, men også banet vejen for 

nye strukturer, herunder nye navnetyper som -lev. Herefter falder bøgepollen endnu en gang fra 

omkring 900 (ibid. 127-28 ). Dette kan korrespondere med torp- og rydningsnavnene, og mønsteret 

passer dermed godt med den bebyggelsesudvikling, der kan kortlægges i arkæologi og stednavne.  

 

Opsamling på bebyggelsesudviklingen 

I mine tidligere undersøgelser af Sydvestsjælland kunne opstilles nogle generelle tendenser i 

bebyggelsesudviklingen, der korresponderede overordnet med lignende iagttagelser for det østlige 

Sjælland, hvor man har undersøgt bebyggelsesstruktur i forhold til de historiske ejerlav 
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6.20. Rydningsnavne og udviklingen mellem romersk jernalder og germansk jernalder 

6.21. Henrettede mænd ved Halleby Å 

Udviklingen mellem romersk 
jernalder og germansk jernalder 
med -rød og -tved. Her ses en 
nedgang i bebyggelsen, der 
formentlig resulterer i at 
skovdækket regenererer og senere 
giver anledning til rydningsnavne. 

To halshuggede mænd begravet ved 
Bakkendrup nær et overgangssted 
over Halleby Å med hovederne 
mellem benene. Begravelserne er 
ikke udført samtidig. Tidligere 
troede man at de var fra 
vikingetiden, men på grund af den 
såkaldte resevoir-effekt skal de 
snarere placeres i første del af 
middelalderen. Her er placeringen 
nær herredsgrænsen mellem Ars og 
Løve Herreder interessant (foto: 
Gunnar Jørgensen). 
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(Christensen og Tornbjerg 2009:77-79, Albris 2014b:103-109). Bebyggelsesudviklingen ved Tissø 

korresponderer overordnet med disse tendenser, men har også sit eget særpræg. 

1. Ældre jernalder, særlig 2. årh. f.Kr. – 2. årh. e.Kr.: talrige bebyggelser, men ofte små og med 

spredt beliggenhed på høj grund. Også udbredt aktivitet ved kysterne, hvor der kan findes 

marksystemer. De stednavne, der kan have overlevet fra perioden, er sandsynligvis område- eller 

bygdenavne (inge-navnene), hvilket korresponderer med den spredte bebyggelsesstruktur. Kult og 

ritualer i vådområder, især Lille Åmose, men også mange mindre moser, såsom i Bregninge. 

2. I yngre romersk og ældre germansk jernalder, ca. 3.-6. årh. e.Kr. synes antallet og udbredelsen af 

bebyggelserne at reduceres og trækkes væk fra kysterne. Der er færre offerfund fra moser, dog 

enkelte ildsten og guldfund, der særlig ses i periferien af det undersøgte område. Der optræder 

enkelte rige gravfund, nogle i nærheden af lev-navne. Navnetypen -lev korresponderer især med 

aktiviteter fra denne periode og afspejler en ny måde at definere bebyggelser og at strukturere retten 

til jord og gods på. 

3. I yngre germansk jernalder og tidlig vikingetid fortsættes koncentrationen af bebyggelsen fra den 

forrige periode, men samtidig ses en kraftig vækst i aktiviteter, i et strøg mod vest og nordvest fra 

søen og storgården. Selvom navne på -by og -toft kan være dannet senere, korresponderer deres 

udbredelse med denne vækst, og mange er derfor sandsynligvis fra denne periode. Samtidig øges 

detektorfund på en række lokaliteter, flere med by-navne eller torp-navne, hvorfor nogle af de 

sidstnævnte kan være tidlige eksempler på navnetypen (Ubby, Melby, Sæby, Bakkendrup og 

Tystrup). Det skift, der sker her, skal måske ses i lyset af, at selve storgården flyttede mod syd 

omkring år 700. 

4. I sen vikingetid og tidlig middelalder bliver de centrale bebyggelsesområder ved Tissø og 

Halleby Å opgivet, mens der foregår en kraftig opsplitning og nyanlæggelser på lokaliteter, hvor der 

var bopladser i ældre jernalder. Her anlægges flere nye hovedgårde og herresæder, og opførelsen af 

kirker i relation til nogle af disse viser, at religionsudøvelsen var knyttet hertil (se Jakobsen 

2011:190-191 vedr. relationen mellem hovedgårde og kirkebyggeri). 

Særlig to perioder har påvirket det stednavnebillede, der er overleveret til i dag og har skabt den 

diskrepans, der i nogle perioder synes at være mellem arkæologien og navnematerialet: processen 

med reduktion og nytænkning i bebyggelsen i overgangsperioden mellem ældre og yngre jernalder, 

samt den opsplitning og omstrukturering, der sker på overgangen mellem vikingetid og middelalder.  
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Overgangen mellem vikingetid og middelalder: omstrukturering, opdeling, opløsning 

Bebyggelsen omkring Tissø synes i jernalder og vikingetid at have været orienteret mod de større 

vandløb som kommunikationsårer (jf. Schülkes artikel). Ved herredsdelingen opsplittes denne 

struktur, idet herredsgrænsen følger Halleby Å og opdeler storgårdens nærmeste landskabsrum i Ars 

Herred og Løve Herred. Jöran Sahlgren har påpeget noget tilsvarende for Skåne, hvor 

herredsgrænserne ofte følger åerne og virker kunstige eller pålagt "ovenfra" som en planlagt og 

administreret proces (Sahlgren 1925a). Som Ola Svensson har bemærket, er vandløb imidlertid, 

uanset deres samlende egenskaber, naturlige grænser i landskabet (Svensson 2015:254). Selvom 

herredsinddelingen ofte søges dateret til vikingetid eller tidligere, mener Bent Jørgensen, at flere 

indicier peger på, at den blev indført i sen vikingetid eller tidlig middelalder (B. Jørgensen 1980, 38, 

43-44). Erik Ulsig mener, at herrederne allerede fra begyndelsen i vikingetiden fungerede som 

retskredse eller tingsområder, men der er ingen skriftlige kilder hertil før landskabslovene (Ulsig 

2011:31). Ordet herred er sammensat af ordene hær og glda. *rāth, 'råd' og skal formentlig 

oversættes til 'magtområde' (B. Jørgensen 1980:19, se Svensson 2015: 27ff. for en oversigt over 

tolkning og datering af herrederne).  

Anna Lihammer beskriver overgangen til middelalderen i området omkring Uppåkra og Lund som 

et skift fra en gammel til en ny landskabsorden, hvor middelalderen bringer en ny strukturering, nye 

ideologier og nye fokuspunkter i landskabet, som dog forudsætter og bygger videre på det gamle 

landskab, der var organiseret omkring centralpladsen (Lihammer 2003:88-93). Lund mener hun 

ikke bør ses som en egentlig efterfølger til Uppåkra, men derimod et helt nyt fænomen i landskabet. 

Dog har Uppåkras eksistens været vigtig for lokaliseringen af den nye by. Også udviklingen i den 

almindelige agrare bebyggelse er vigtig i det nye landskab, hvor der sker en fiksering af de gamle 

landsbyer og en omfattende torpdannelse. Denne er særlig aktiv netop omkring Uppåkra, hvilket ses 

som led i en opsplitning af et omfattende ældre jernaldergods omkring centralpladsen (ibid. 78).  

Hvis herredsinddelingen, der opdeler storgårdens gamle område, sker i sen vikingetid, falder den 

sammen med, at aktiviteterne på storgårdsområdet ved Tissø klinger ud midt i 1000-tallet. I den 

ældre del af middelalderen er to henrettede mænd begravet nær vikingetidsbroen over åen (Fig. 

6.21. L. Jørgensen 2002:223, Pedersen et. al. 2006). Der er flere hovedgårde fra middelalderen i 

området, og det kan diskuteres, om storgårdens arvtager og efterfølger skal findes i f.eks. 

Bakkendrup, Sæbygård eller Hallenslevlund (f.eks. Jakobsen 2011: 186-187, L. Jørgensen 

1995:101-102, L. Pedersen 2003:103). Andre vigtige steder, som er fremhævet i denne tekst, er 

Ubby, Melby og Kalundborg. Det er slående, hvordan den status og de funktioner, der før har været 

189



 
 

koncentreret på storgården, synes at fordeles på flere lokaliteter i regionen, hvoraf flere, som vi har 

set, allerede har været virksomme i forudgående perioder (L. Jørgensen 1995:101-104). Nogle 

fungerede endda som mindre centre allerede i yngre jernalder eller vikingetid. En stor del af de nye 

stormandssæder fortsætter med at være fokuseret omkring søen, men der synes at ske en opsplitning 

i forhold til den gamle storgård, og der kan næsten ikke findes spor efter den i historiske 

dokumenter eller kort, noget, der ligner situationen i Järrestad i Skåne (Ridderspore 2002:144). 

 

Stednavne, samfundsforhold og det ideologiske landskab  

Tissøområdets stednavnestof er også blevet afsøgt med henblik på at identificere ordstof, der er 

relateret til samfundsorganisation og kan være rester af navnemiljøer. De tidligste eksempler på 

stednavne, der direkte betegner samfundsrelaterede koncepter, er lev-navnene, hvor særlig de 

mulige titler i forleddene i Herslev, ’krigerens lev’, Værslev, ’vi-præstens lev’, Jerslev, 

’eneherskerens/Eriks lev’ og Særslev, ’søkrigerens lev’ er fremhævet. Disse er dannet før ca. 800 og 

stammer altså fra en tid, før storgården blev anlagt eller fra dens tidlige faser.  

Inden for nærzonen i undersøgelsesområdet er markbøger og matrikelkort afsøgt for andre 

stednavne med indhold relateret til centralitet, og her kan peges på flere interessante lokaliteter og 

forhold, om end der ikke kan udpeges navnemiljøer efter svensk mønster (fig. 6.22.).  

Nord for Melby finder vi stednavnet Rynkevang, i bunden af Kalundborg Fjord (1324 Rinkæøughæ, 

1361 (1670-erne) Rinkøwe), der er interessant i forhold til en mulig storgård ved Melby. Det 

oprindelige efterled synes ikke at være ordet vang, men er sandsynligvis en forvanskning af subst. 

høj i pluralis. Mere påfaldende er dog, at forleddet sandsynligvis er et ord glda. *rink, ’mand, 

kriger’, som ofte forekommer i mellemsvenske navnemiljøer (L.E. Christensen 2010:86-87). Der er 

sandsynligvis en relation mellem Rynkevang, formodet opr. ”Rinkehøje” og det sent overleverede 

navn på den nærliggende Rykkerhøj ved Melby. Navnet har desværre ikke umilddelbar relation til 

fund fra yngre jernalder eller vikingetid, men ligger nær miljøerne omkring både Kalundborg og 

Melby. Tilstedeværelse af krigere udtrykkes også hos Saxo, hvor bunden af Kalundborg Fjord 

kaldes Hærvig (bog 7,8: in portum, qui Danice Herwig, Latine exercituum sinus dicitur, ”i havnen, 

som på dansk kaldes Hærvig, på latin hærenes vig”). 

Stednavneelementet sal, ’stormandsgård, hal, gudehus’, optræder flere steder, men nogle navne er 

mere sikre end andre (jf. L.E. Christensen 2010:87-89). Bebyggelsesnavnet Saltofte i Ubby Sogn, 

der tolkes som ’bebyggelsesarealet med stormandsgården eller gudehuset’ (B. Jørgensen 2008:244) 

er overleveret fra middelalderen, men de andre navne kan blot findes i markbøger og matrikelkort 
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6.22. Kort over centralitetsrelaterede navne på Tissøegnen 

Stednavne med centralpladsrelevans i regionen, der er udskilt fra DS, markbøger, matrikelkort og 
stednavneindberetninger. Især er der mange eksempler på navneelementet ting. Med undersøgelsen 
er det lykkedes at kortlægge et hidtil ubehandlet snekkenavn, Snekkedal, ved et mindre vandløb 
nord for den lille sø Bliden. Det kan tænkes at her har været en lille anløbs- eller reparationsplads, 
måske i relation til bebyggelsen ved Sæby.  
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fra historisk tid. I markbøgerne og på udskiftningskortene i Jorløse Sogn optræder et Saltofte Agre 

(MB 1682 Store/smaae Sal Tofft Agre, MK 1795 Saltofte Agre) og et Saltoftebjerg (MB 1682 

Saltoft Bierg, MK 1795 Saltoftebierg) nær hinanden, nordligt i sognet. Der er næsten 2 km mellem 

disse marknavne og Saltofte (i dag med suffikset -gård), og det er vanskeligt at afgøre, om disse 

markstykker har hørt under Saltoftegård, eller om navnene kan skyldes beliggenheden nær vejen 

mellem Jorløse og Saltofte, og for Saltoftebjergs vedkommende sigtbarhed til Saltofte. Eller kan de 

ligefrem antyde en tidligere beliggenhed for Saltofte? Der er desværre ingen fund nær hverken 

Saltoftegård, Saltoftager eller Saltoftebjerg. En gård nær Saltoftager, Brødresholm (MB 1682 Bryde 

Holm), kan indeholde subst. bryde, ’godsforvalter’, der tillægges eventuel centralpladsrelevans i 

Lisbeth Christensens liste over centralpladsrelaterede stednavneelementer (L.E. Christensen 

2010:51). Man kan forestille sig en bryde siddende her, der forvaltede jord, der hørte under Saltofte. 

Den sene overlevering, vanskeligheden ved at identificere ordstof entydigt og manglen på 

arkæologiske fund gør det dog vanskeligt at nå videre med disse navne.  

I markbogen 1682 nævnes i Lille Fugledes Lille Wang et Sael Agere, der muligvis rummer ordet 

sal. Navnet og dets lokalisering i sognet er meget usikre, men der er områder med mange 

detektorfund fra ældre germansk jernalder frem til middelalder umiddelbart omkring Lille Fuglede 

by, og navnet kan afspejle en erindring om et salshus på stedet. 

Ordet snekke, glda. snækkia, f., var i brug i vikingetiden og tidlig middelalder i betydningen ’skib’, 

og det har vist sig, at det som navneelement kan have været anvendt både om skibssætninger og om 

havne- og værkstedspladser for skibe, som endda er blevet foreslået koblet til ledingsflåden 

(Holmberg og Skamby Madsen 1998:213-2015, L.E. Christensen 2010, 93-94). I området er der tre 

marknavne, der indeholder ordet snekke (et fjerde navn, Snekkegård i Tjørnelunde, er kun kendt fra 

1921 og derfor sorteret fra). Snekkebrand (MB 1682 Snechebrans helle Aaes), nordøst for Tissø, har 

ligget et sted mellem Kattrup hovedgård og Torsø (MB 1682 Taasøe Aas, hvor forleddet formentlig 

er subst. tørv). Navnet kan muligvis sigte til en langdysse, som i eftertiden kan være tolket som 

skibsformet, men det kan ikke udelukkes, at det har relation til sejlads med mindre både på den øvre 

del af Halleby Å. I MB1682 optræder navnet Sneche Dals Holmb i Tinghuus Wang under 

Sæbygård Ejerlav. Navnet er her svært læseligt, men på et kort over landevejen mellem Sorø og 

Kalundborg, tegnet i 1799, optræder navnet Snekkedals Bro tydeligt. Broen krydser et mindre 

vandløb, der løber mellem to forhøjninger på Tissøs østlige bred nord for Sæbygård og den lille sø 

Bliden (kopi i NMs arkiv J.nr. Fo1657/76). Der kan have ligget et værft eller værksted for skibe, 

som man trak ind i Snekkedalen ad det lille vandløb. Imidlertid omtaler Løve Herreds Bog 1647 – 
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1785 også de høye Steene, i området nord for Bliden. Der kan derfor eventuelt være tale om en i dag 

forsvunden skibssætning, som navnet Snekkedal kan sigte til. Det tredje navn, Snekkedige, optræder 

i markbogen i Gørlevs Langejordsvang (MB 1682 Snechedie aas), og har dermed ligget omkring 

Søgård, vest for Helsinge Å, der mod nord løber ud i den nedre Halleby Å, vest for Tissø (jf. 

Schülke 2007:48). 

Et navneelement, der optræder hyppigt i marknavnematerialet, er ting, ’samlingsplads, plads for 

retsudøvelse’. Der er ingen navne, der indikerer, at der har ligget egentlige tingsteder på selve den 

aristokratiske residens ved Tissø, de er derimod spredt omkring i området. De er alle marknavne 

nedskrevet i det 17., 18., og 19. årh., og synes med deres grupperinger centralt i hhv. Ars og Løve 

Herreder snarest at afspejle lokaliseringer af middelalderens og nyere tids herredsting. Dette billede 

svarer til Ola Svenssons resultater for Skåne, hvor tings- og retsrelaterede stednavne klumper sig 

sammen centralt i middelalderens herreder (Svensson 2007:191f., 2012:398). Det var et krav til 

herredstingenes placering, at den skulle være central og bekvem for alle herredets beboere, og de 

fleste flyttede flere gange gennem historisk tid (Knudsen 1917:354). Dette kan forklare den 

forholdsvis store spredning af ting-stednavnene, men det kan også skyldes, at ting-navne blev givet 

på grund af en agers nærhed til tingvejen, en dysses lighed med et tingsted, eller at man kunne se 

tingstedet fra lokaliteten (L.E. Christensen 2010, 103-104). Ifølge Ola Svensson lå herredstinget 

oftest uden for herredsbyerne, placeret med udsigt over et stort område og gerne i et grænseområde 

mellem flere bebyggelser eller sogne (Svensson 2012:398-399). Ofte var det placeret i tilknytning 

til et særligt fortidsmindemiljø såsom store gravhøje eller et monumentalt landskabselement, der 

blev opfattet som centralt for den lokale historie og identitet, og stednavne og lokale sagn viser ofte, 

at området var mytologiseret i middelalder eller nyere tid. Et sådant interessant navne- og 

fortidsmindemiljø tegner sig omkring Ubby, hvor Ars Herreds tingsted formentlig har ligget 

nordvest for landsbyen, jf. Ubbyområdet (fig. 6.17., Aakjær 1926-1943:144). Dette ting afspejles i 

navnet Tinghøje, der betegner to gravhøje med adskillige gravfund fra ældre og yngre bronzealder 

(SB 030109-18-19, Kjær 1911:35). Disse høje ligger højt og monumentalt placeret ved landevejen 

på kanten af et højdedrag. De er del af en exceptionel koncentration af rundhøje, dysser og 

jættestuer, hvoraf flere indgår i en langstrakt højrække langs den nordlige kant af et plateau mellem 

Ubby og nabobyen Ugerløse mod nordvest (SB 7-17, Kjær 1911:9-10, Nylev 1938:59). Her finder 

vi stednavnene Kongehøj (MB 1682 Konge Heu) og Guldbjerg (MB 1682 Guld Bierrigs Aas) samt 

i den vestlige ende Børren, en form af ordet borg (Wohlert 1955, 41), hvor der er registreret et 

udateret voldsted på en tange omgivet af vand (SB 030104-47). Det antages at være fra historisk tid, 
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og lokale sagn fortæller, at borgen har fungeret som ting- og rettersted. Syd for højrækken, på 

plateauet umiddelbart vest for Ubby, ligger højen Hanghøj (MB 1682 Hang Eeu), der sandsynligvis 

henviser til en galgehøj. Her findes også marknavnet Drejager (MB 1682 Drenge Agre), der kan 

indeholde ordet dreng, som på vikingetidens runesten bruges om stormænd, evt. kongelige 

hirdmænd, om end det i senere tid har betydningen ’tjenestedreng’ (L.E. Christensen 2010, 132). 

Som tidligere nævnt ligger Ubby centralt i et område, hvor flere stednavne af ældre karakter, bl.a. 

Jerslev og Saltofte, antyder en særstatus, der kan gå længere tilbage. Ligeledes peger en del 

arkæologiske levn på særlige aktiviteter i området, deriblandt kunne den flade grøfteafgrænsede 

bakke med stenlægninger og deponeringer af keramik være en tidlig måltids- eller samlingsplads 

(SB 030109-224). Den romanske kirkes størrelse kan netop have noget at gøre med herredstingets 

beliggenhed her. Jerslev og Ubbys tidligere nævnte tilknytning til Hvideslægten, de mange 

interessante stednavne og samfundsfunktioner samt arkæologiske fund gør området omkring disse 

to byer til et spændende emne for fremtidige undersøgelser. Pladserne må have stået i nær relation 

til storgården ved Tissø og har spillet en vigtig rolle i det lokale netværk i dennes lokale opland. 

 

Storgården, tinget og forsamlingen 

Det er blevet foreslået, at de mange grubehuse, som findes omkring storgården ved Tissø, har 

fungeret som midlertidige boliger, når pladsen var vært for større folkesamlinger (Nørgård 

Jørgensen et al. 2011:103-108). Det anslås, at der kunne være samlet mennesker fra op til 2-300 

gårde i det umiddelbare område, og at andre grubehuspladser kan have haft lignende funktioner. 

Sådanne samlinger kan være foregået i sammenhæng med de helt store kultfester, der blev afholdt 

ved særlige religiøse lejligheder, som det bl.a. beskrives for de aristokratiske centre ved Uppsala og 

Lejre hos hhv. Adam af Bremen og Thietmar af Merseburg. Denne tanke kan støtte tolkningen af 

det ellers lidt dunkle stednavn Lejre som dannet af et ord glda. *lethær, som Sven Aakjær, der har 

stået for den grundigste behandling af navnet, tolker ud fra det nært beslægtede gotiske subst. 

hleiþra med betydningen ’hytte, telt’ (Aakjær 1934:55 f., DS 26:136).  

Der har imidlertid ikke nødvendigvis været tingsforsamlinger ved Tissø. Som nævnt i kapitel 2. er 

det uklart, hvordan relationen mellem jernalderens og vikingetidens stormandssæder og tingsteder i 

Skandinavien skal forstås (Sanmark 2011:100-101 ). Tingsforsamlingen var både tæt knyttet til 

kongers og aristokraters magt, men havde også sin egen autoritet og neutralitet (Iversen 2013a:7-8). 

Derfor var den gerne fysisk adskilt fra storgårde. Stormandssæder som Tissø og Lejre fungerede 

med stor sandsynlighed som vært for kollektive kultfester. I sin tidlige form indeholder 
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tingsforsamlingen både kultiske og militære elementer og er derfor vanskelig at skelne fra f.eks. 

religiøse samlinger (Iversen 2013a:10-14). Et system med mindre bygdeting i lokalområderne og 

overordnede ting, som de senere kendte landsting, mener Ulsig må have eksisteret i Danmark i 

vikingetiden (Ulsig 2011:18). To af landstingenes tilknytning til førkristne sakrale navne, Odense, 

’Odins helligdom’ og Viborg, ’bjerget/bakken med helligdommen’, afslører, at også landstingene 

havde forbindelse til religiøse samlinger.  

Ved Tissø har det førnævnte område omkring Ubby med tings- og restrelaterede stednavne 

formodentlig huset middelalderens herredsting, men flere specielle lokaliteter fra både ældre og 

yngre jernalder viser, at disse aktiviteter på stedet eventuelt kan have ældre rødder. På dette sted vil 

tingsforsamlinger være foregået indenfor Tissø-storgårdens sfære, men dog på mere neutral grund, 

udenfor dens nærmeste tofter. 

 

Navnet Tissø 

Navnet på søen Tissø er en vigtig nøgle til forståelsen af både storgårdens og søens position i det 

førkristne ideologiske landskab. Forleddet er sandsynligvis et ord, *tī m., der betyder ’gud’ eller et 

hermed tilsvarende navn *Tī, den gammeldanske form af navnet på den nordiske gud Tyr, som også 

indgår i ugedagen tirsdags navn (Holmberg 1986:115, B. Jørgensen 2008:297). Da efterleddet sø i 

Tissø (1452 Tisøe) begynder på ’s’, kan det ikke afgøres, hvilken form forleddet oprindeligt har 

haft, og det giver flere tolkningsmuligheder for navnet. Hvis forleddet ender på s, kan det være 

genitiv singularis af gudenavnet Tyr/*Tī eller det tilsvarende substantiv *tī, og tolkningen af navnet 

vil være ’Tyrs sø’ eller ’gudens sø’. Hvis forleddet derimod ikke ender på s, er der den tredje 

mulighed, at forleddet er genitiv pluralis af det nævnte substantiv *tī, svarende til bl.a. Tibirke i 

Nordsjælland, dvs. ’gudernes sø’ (Holmberg 1986:109). Tolkningen har betydning for, hvorvidt vi 

skal opfatte den sakrale lokalitet som viet til en enkelt, navngiven gud, eller om der snarere har 

været en samlehelligdom for flere eller alle guder.  

Skønt der er uvished om den præcise tolkning, er der noget nær vished for, at navnet Tissø er sakralt 

(B. Jørgensen 2008:297). Tissø hører dermed til en lille gruppe af jernalderens rigeste 

centralpladser, der kan kobles direkte til et sakralt stednavn. Her finder vi også Gudme og Helgö i 

det svenske Mälarområde (Zachrisson 2004). Disse navne styrker, og har været grundlag for, 

teorien om, at kontrol af kult og helligdomme var en vigtig faktor i yngre jernalder og vikingetidens 

magtudøvelse (cf. Andrén et al. 2006, L. Jørgensen 2009, Vikstrand 2011:318). Det er imidlertid 
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kompliceret at udrede den præcise kronologiske relation mellem stednavn, kulturlandskab, 

lokalitet(er) og de praksisser, der kan have været knyttet hertil. 

Ofringer og ritualer i og omkring Tissø 

Tissø og de omkringliggende mosebassiner udgør tilsammen et større offermosekompleks med fund 

fra yngre stenalder, bronzealder og flere dele af jernalderen, altså en tradition, der går mindst 7000 

år tilbage i tid (Fischer og Pedersen 2007:3). Søens sakrale status er altså urgammel, men hvornår 

kom det sakrale stednavn til? Hvis man ser på fordelingen af alle fund fra jernalder og vikingetid, 

der er registreret i databasen med tolkningen ”votiv”, ser man en forskel i fundudbredelsen mellem 

ældre og yngre jernalder (fig. 6.23.). En stor del af votivfundene fra hele den undersøgte periode er 

våbenfund, og hvis disse fund udskilles, fremgår det også tydeligt, at førromersk jernalders fund 

koncentreres omkring den nordøstlige søbred samt øvre Halleby Å og Lille Åmose, øst for Jorløse.  

Ældre jernalder 

Våbenfundene fra førromersk jernalder er næsten alle spydspidser af ben, der optræder enkeltvis 

eller i par. Disse er fundet flere steder i Lille Åmose, i Tissø og langs Halleby Ås øvre og nedre løb. 

Der er også enkelte stykker hesteudstyr: ved både udløb og indløb af åen på hver sin side af Tissø er 

der fundet bidselstænger af tak, og dertil er fundet et bidsel et ukendt sted i søen. I Lille Åmose øst 

og nord for Jorløse by synes rituelle aktiviteter at have været intense i den ældre jernalder. Øst for 

Jorløse finder man flere steder mosepotter, samt en plads med dyreknogler og et menneskeskelet, 

der er C-14 dateret til førromersk jernalder (030606-55). Der er andre udaterede menneskeskeletter i 

mosen, bl.a. et kranium med hugskader (030606-44), men skeletterne kan også stamme fra ældre 

perioder. Denne slags deponeringer i Lille Åmose synes at ophøre ved slutningen af ældre jernalder, 

og der er ikke fund fra senere perioder. Noget tyder på, at områdets mennesker i sidste del af ældre 

jernalder rettede et øget rituelt fokus på områderne omkring Tissøs vestbred. Fra perioden lige før år 

0 finder vi et par bemærkelsesværdige fund omkring den lille ø, hvor storgården senere blev anlagt. 

Ved søbredden her er fundet et la-Têne-sværd fra yngre førromersk jernalder, og ved åudløbet noget 

syd herfor er fremkommet en bronzefigur af en tyr med fiskehale, formentlig en opsats fra en 

keltisk kedel (NM C6546, fig. 6.24.). Havtyren var et mytologisk motiv i både keltisk og romersk 

kunst i århundrederne før Kr.f., og en figur af et lignende dyr kendes bl.a. fra Manching (Sievers 

2003:117). Disse to importerede enkeltfund peger på en særlig udvikling ved Tissøs vestbred i 

perioden omkring år 0. Dette understreges af keramik samt kranier og kraniedele fra førromersk og 
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6.23. Fund med tolkningen votiv fra Tissø og de omkringliggende moser 
 

 

Figuren viser at offerpladser i ældre jernalder fandtes flere steder i Åmosen og ved Tissøs nordlige 
bred. Der er også tidlige fund fra den vestlige bred og Halleby Ås nedre løb, men fra yngre 
førromersk jernalder kommer der et tydeligt fokus på det område, som også har intense aktiviteter i 
vikingetiden. Hvad der sker i de mellemliggende perioder er mere uklart. Fundene, der er placeret 
midt i søen er blot registreret som fundet i Tissø og kan ikke lokaliseres nærmere.  
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ældre romersk jernalder fundet i moseområdet Maderne vest for den lille ø (to kranier er C-14-

dateret til hhv. førromersk og ældre romersk jernalder, SB 030106-097, 030601-134). Også i selve 

Halleby Å nord og nordvest for Bakkendrup er flere steder fundet knogler, keramik og trækul fra 

samme periode (SB 030201-010, 030106-099, 030201-046). Foruden de førromerske benspidser er 

fundet et par jernspydspidser fra romersk jernalder, der viser, at traditionen med våbendeponeringer 

fortsatte. Aktiviteterne i denne periode er desværre ikke så velbelyste, men løsfunden keramik fra 

yngre førromersk jernalder og ældre romersk jernalder på markerne omkring Halleby Å nordøst for 

Bakkendrup indikerer beboelse i denne periode (SB 030201-053, 030201-019). Et par ældre 

gravfund og nyere detektorfund sandsynliggør desuden, at her ligger gravpladser fra ældre romertid. 

Trods et tidsmæssigt overlap indikerer det arkæologiske materiale således, at rituelle aktiviteter i 

århundrederne omkring Kr.f. gradvist skifter fokus fra den øvre mod den nedre Halleby Å, hvor vi i 

yngre jernalder og vikingetid finder storgården.  

 

Tiden mellem ældre jernalder og vikingetid 

Gennemgangen af registreringer og protokoller i forbindelse med denne undersøgelse har kortlagt 

lokaliteter, men det har ikke været muligt at lave et gennemsyn af alle de enkelte genstande fra 

søen. Så vidt det kan vurderes, er der dog ikke fundet våben i Tissø fra perioden yngre romersk 

jernalder og ældre germansk jernalder. Netop dette tidsrum er ellers kerneperioden for de såkaldte 

krigsbytteofferfund (L. Jørgensen et al. red. 2003). De mest spektakulære votiv- eller offerfund fra 

disse perioder findes i yderkanterne af det undersøgte område: Mod nordvest i Havnsø og 

Tømmerup er f.eks. deponeret kolbeformede guldringe, og i Råmosen ved Gierslev er fundet 428 

romerske denarer (Galster 1928).  

I og omkring Tissø er der en del løsfund af ildsten fra yngre romersk og ældre germansk jernalder. 

Disse ildsten var en del af de mandlige krigeres udstyr i periodens store våbenfund og måske 

tilknyttet et mandligt krigerideal, idet de synes beregnet på at gøre ild på ritualiseret vis og 

fungerede som statussymboler og amuletter (Monikander 2014:17-22). Ildstenene henviser således 

til den samme sfære som våbenfundene og kan vidne om en vis fortsat aktivitet i relation til Tissø. 

Af de 30 ildsten fra hele det undersøgte område stammer de otte fra Tissø eller de umiddelbare 

omgivelser. Halvdelen er fra vådområder, heraf tre fra selve Tissø, og to er desuden fundet ved 

dysser. Der er dog ikke påvist intense rituelle aktiviteter i relation til Tissø i yngre romersk og ældre 

germansk jernalder.  
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I yngre germansk jernalder anlægges den første fase af storgården ved Bulbrogård (Bican 2010, in 

press). Heller ikke fra denne periode foreligger markante deponeringer, men i Tissø, nær 

vestbredden, er fundet et ovalt spænde (C10025) og stejlen fra et uroksehorn (Fischer og Pedersen 

2007). Uroksen var på dette tidspunkt uddød i Danmark, og hornet må have haft en særlig symbolsk 

værdi. Sandsynligvis gemmer søen endnu på materiale fra disse perioder.  

 

Vikingetid og tidlig middelalder 

I vikingetiden tyder mange forskellige fund og strukturer på varierede og intense rituelle aktiviteter 

ved Tissøs vestbred, i Maderne og langs nedre Halleby Å. Der er klare tegn på, at rituelle aktiviteter 

fandt sted i selve halområdet, der var omhegnet af en palisade (L. Jørgensen 2009:339-344). Inden 

for denne fandtes en mindre indhegning tæt op til hallen, der omringede en lille bygning, som 

måske var et kulthus (fig. 6.5.). Således var adgangen til halområdet stærkt kontrolleret. Nær den 

lille indhegning er udgravet et par grubehuse med et særpræget indhold af knogler fra pattegris, kalv 

og lam, men også fra heste og specielle fugle som skestork, fiskeørn og trane. Desuden var der skår 

fra frankiske drikkeglas og flere metalgenstande. På grundlag af materialet tolkes disse grubehuse 

som mulige sejdhytter (Gotfredsen og Thomsen 2011).  

Det nordvestlige hjørne af palisaden synes også at have rituel betydning i forbindelse med 

specialiseret håndværk. Her lå bl.a. endnu et specielt grubehus, der indeholdt flere tusinde 

dyreknogler fra 41 forskellige dyrearter (ibid.). Der var også spor af metal- og tekstilhåndværk. Øst 

for grubehuset lå en bygning, der sandsynligvis var en smedje, og et tykt sort jordlag, der igen var 

fyldt op med dyreknogler, bl.a fra jagthunde og heste. Lagets øvrige indhold af perler, knive og 

andre genstande er for specielt til at være et almindeligt affaldslag. Laget var undersøgt i 1990’erne, 

men blev eftergravet af undertegnede i forbindelse med Kultpladsprojektet. Under laget lå der flere 

kalkbrændningsovne fra anden del af 800-tallet (Albris og Gotfredsen 2014). Der ser ud til at have 

været ritualer forbundet med ressourceudvinding og byggeri. Det ses muligvis også ved deponerede 

hesteknogler fra vikingetiden i moseområdet Maderne mod vest, hvor der er påvist opgravning af 

kildekalk (i samme område, hvor man fandt kraniedele fra ældre jernalder SB 030106-97). På det 

højeste punkt vest for halområdet fandtes desuden et system af lertagningsgruber, hvor der også var 

spor af måltidsritualer og nedlagt bl.a. små hestebilleder og en menneskeknogle (Bican 2013).  

På værkstedsarealerne mod syd er desuden fundet brøndlignende anlæg, der var fyldt op med 

knogler fra forskellige dyr, deriblandt heste (Gotfredsen et al. 2014). Overalt på både halområdet, 

markeds- og værkstedspladserne er der fundet smykker og amuletter med religiøse motiver i form af 
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6.24. Fiskehaletyr fra Tissø 

Tyrefigur fundet ved Tissøs vestbred. Tyren er keltisk og stammer sandsynligvis fra en kedel. Der er
tale om en hav- eller søtyr med fiskehale, som var et populært motiv både blandt keltere og romere 
omkring Kr.f. (foto: Roberto Fortuna). 

6.25. Amuletter fra Tissø 

Kvindefigurer fra vikingetid, fundet ved Tissø. Figuren til venstre har ligheder med afbildinger af 
Venus/Afrodite, der vasker sit hår og kan være en afbildning af Freja, mens de små bevæbnede 
kvinder kan tolkes som skjoldmøer eller valkyrier (foto: John Lee). 
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torshamre, miniaturer af våben og ildstål, samt smykkefigurer, der afspejler den nordiske 

gudeverden (fig. 6.25.).  

Langs søbredden ud for storgården er fundet omkring 50 genstande fra 800-1100-årene, heriblandt 

smykker og redskaber, men især økser, lanser og sværd (Skjelborg 1957, Behrend 1970, Jørgensen 

og Pedersen 1996:24, L. Pedersen 2003). Vikingetidsgenstandene i Tissø lader til at være kastet ud 

fra bredden i vifteform fra storgårdens placering, og det indikerer, at der skete en form for 

performance eller formaliserede handlinger her (Lund 2008:56). Der er også fundet våben og en 

deponeret kiste med smedeværktøj fra første del af 1000-tallet ved den bro eller vadested, der førte 

over Halleby Å syd for pladsen (Lund 2006:324, 331-333). Smedjen har en prominent placering på 

storgården, og deponeringen må have en tilknytning til smedens særlige betydning og rolle i 

vikingetiden.  

Der former sig et billede af et helt rituelt landskab omkring den lille holm eller ø, hvorpå storgården 

har ligget. Hertil skal det bemærkes, at der formelt er den mulighed, at efterleddet i navnet Tissø 

kan være ordet ø, der også kan betegne høj grund i våde eller sumpede områder (B. Jørgensen 

2008:345). Hvis forleddet ender på et genitiv-s, kan man nemlig ikke skelne mellem ordene sø og ø. 

Hvis navnet antages at have været snævert knyttet til øen, kan det senere være overført på søen ved 

metonymi, evt. efter residensens nedlæggelse. I dette tilfælde vil forleddet være i genitiv singularis, 

og tolkningen derfor lyde ’Tyrs ø’ eller ’gudens ø’. Jeg finder det mest sandsynligt, at navnet først 

og fremmest angår søen, men det skal nævnes, at denne tolkningsmulighed er til stede (dette 

begrundes yderligere i kap. 8.).  

 

Sakrale vådområder og det rituelle landskab  

Til trods for den arkæologiske evidens for rituelle aktiviteter flere steder i landskabet omkring 

storgården ved Tissø finder vi ikke en mængde lokale sakrale navne. Det kan dels skyldes, at mange 

navne, der kun har fungeret på helt lokalt niveau, er uddøde og forsvundet. Det kan også have 

spillet en rolle, at selve søens navn er sakralt og dermed - ligesom søen selv - har fungeret som et 

dominerende træk i det mentale landskab.  

Det eneste stednavn i det nærmeste landskab, der eventuelt kan referere til en art sakral lokalitet er 

Lunden, på et lille næs mellem storgården og Halleby Å. Her blev i tidlig middelalder opført et 

befæstet herresæde (L. Pedersen 2003). Næsset hører i 1682-matriklen mærkeligt nok under Sæby 

Sogn, på søens modsatte side. Ordet lund er som udgangspunkt ikke sakralt, men oversættes 

almindeligvis til ’lille skov’. Sammensat med gudenavne eller i usammensat form nær særlige 
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miljøer, såsom erkendte centralpladser eller storgårde, kan de somme tider tolkes som sakrale (se 

diskussion hos L.E. Christensen 2010: 80-81; Vasshus 2015). Ved det usammensatte Lunda i 

Södermanland, var en stenet bakkeknold nær en halbygning oversået med ildsteder og 

stensætninger med deponeringer af brændt materiale, genstande og knogler, der viste, at rituelle 

handlinger var foregået fra slutningen af romersk jernalder frem til tidlig vikingetid (G. Andersson 

2008:66-80, 99-102). I de forskellige overleveringer af navnet Lunden indgår ordet i forskellige 

sammensætninger, der synes at indikere, at der henvises til en specifik lund (1284 Halluænsleflund, 

1504 Lundegaardt, MB 1682 Lunden, en eng på hin side Thyssøe). Selvom det må betragtes som 

højst usikkert, er det derfor ikke umuligt, at den usammensatte form kan gå længere tilbage, og at 

her kan have ligget en lille offerlund forud for opførelsen af herresædet.  

Charlotte Fabech har bemærket, at det er påfaldende, at der ikke synes at være bevaret sakrale 

stednavne på moser og vådområder med store våbendeponeringer fra jernalderen såsom Illerup i 

Jylland eller Vimose på Fyn (Fabech 1992:144 ff., Vimose er et hyppigt navn på moser, som ikke 

indeholder ordet vi, ’helligdom’, men ordet vidje, se f.eks. DS25:53, 360). Hun har argumenteret 

for, at den rituelle brug af vådområder ophørte i løbet af 5.årh. og at der her skete et skift, hvor 

kulten blev flyttet fra (åbne) naturlokaliteter til konstruerede helligdomme, der blev kontrolleret af 

eliten (cf. Fabech 1999). Der er dog tale om en kompliceret proces, som foregår over et langt 

tidsrum, hvorfor det også flere steder er blevet påpeget, at deponeringer i vådområder fortsætter 

frem til vikingetid og tidlig middelalder (Henriksen 2010; Lund 2004; Vikstrand 2001:410-17). I 

vikingetiden er det en udbredt rituel praksis at kaste våben, værktøj, smykker, mønter og nøgler ud i 

vådområder, især ved åudløb, broer og nær søbredder (Lund 2004, Lund 2008:56). Det er dog 

sjældent, at der er store mængder fund på samme sted, som man ser ved de store samlede 

deponeringer fra romersk og ældre germansk jernalder.  

I flere af de store offermoser fra jernalderen fortsætter deponeringer i germansk jernalder og 

vikingetid, og de må have haft en vigtig position i den kollektive bevidsthed over meget lang tid 

(Ilkjær 2002:205). Det virker usandsynligt og uforklarligt, at deres langvarige brug ikke skulle 

resultere i navngivning. 

Hvis der ses mere bredt på landskaber og tidsperspektiver, kan man imidlertid godt finde paralleller 

til Tissø, hvor en langvarig offerpraksis kan knyttes til interessante navne og større mose- eller 

vandsystemer. Som tidligere nævnt er offerfund fra ældre jernalder koncentreret i Lille Åmose, nær 

landsbyen Jorløse. Forleddet, *iūr, ’vildsvin’ kan have haft eller udviklet et symbolsk indhold. 

Vildsvinet fik en særlig betydning i løbet af jernalderen og blev en vigtig komponent i den 
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germanske dyreornamentik, bl.a. på pragthjelme (f.eks. Hedeager 2004). Dette kan have været 

medvirkende til, at ordet *iūr i oldn. blev til jǫfurr, ’høvding, konge’, og indgik i mange 

sammensatte personnavne (Kruken og Stemshaug 1995:155). Ordet *iūr er ikke så almindeligt i 

danske stednavne, men det optræder også i navnet på landsbyen og herredet Jørlunde i 

Nordsjælland (1085 Iurlundaherathi). Her ligger dels Rappendam mose med ofringer af bl.a. 

vogndele fra ældre romersk jernalder (SB 010306-97), dels Jørlunde Sø med enkeltfund frem til 

vikingetid (SB 010306-103). På bakken Jørlunde Overdrev bag Rappendam Mose er fundet et 

område med bevidst ødelagte smykker og våbendele fra perioden yngre romersk jernalder og frem 

til og med vikingetid (S.A. Sørensen 2006). Her var også mange kogesten og usædvanlige 

anlægsspor (SB 010306-1). Efterleddet i navnet Jørlunde er subst. lund i pluralis, og navnet kan 

oversættes som ’lundene hvor der er vildsvin’ (B. Jørgensen 2008:148). Ordet kan som nævnt have 

en sakral betydning, ’offerlund’. I lighed med fundene fra Tissøområdet fortæller materialet fra 

Jørlunde, at der sker et skift i offerritualernes fokus i løbet af overgangen til yngre jernalder, der kan 

jævnføres med Charlotte Fabechs teori om en flytning af kulten fra vådområder til ”tørre 

offerpladser” i relation til stormandsmiljøer (f.eks. Fabech 2009).   

En anden mulig parallel kan findes i det nordøstlige Skåne. Der er store bopladser og 

gravmonumenter fra jernalderen både ved Vä, ’vi, helligdom’ og det nærliggende Färlöv, og her 

findes et kongelev i kong Valdemars jordebog (Helgesson 2003:331). I et større perspektiv var 

området strategisk vigtigt, bl.a. for kontakten fra Blekinge mod Østersøen. Der er en høj 

koncentration af lev-navne og flere befæstede stormandsgårde fra tidlig middelalder. Gennem 

området løber Helgeåen, ’den hellige å’, og der findes en gruppe søer: Hammar, Oppmanna, 

Råbelöv og Araslöv, hvor der som i Tissø er en usædvanlig høj koncentration af våbenfund (Lund 

2008:59-60). Helgeåen løber gennem søen Hammar, som tidligere hed Helge Sjö, og det er uvist, 

om det oprindeligt var åen, der gav navn til søen eller omvendt (ibid. 61). Halleby Å/Åmose Å har 

mistet sit oprindelige navn, men de mange fund langs både den øvre og nedre del tyder på, at det 

også her engang kan have været hele åens forløb, der havde en hellig status.  

 

Tissø – både gammel og ny sakral lokalitet 

Ved Tissø ser vi et sammenfald af en ældre, sakral naturlokalitet og et vikingetidigt stormandssæde 

med centrale kultfunktioner. Fundene fra søen og de omgivende vådområder afspejler en praksis, 

der foregik over en meget lang periode, men når en stor del af de deponerede sager grupperer sig 
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inden for hhv. sen førromersk/tidlig romersk jernalder eller vikingetid, må det anses for mest 

sandsynligt, at det sakrale navn er dannet i en af disse perioder.  

Ud fra det fundbillede vi på nuværende tidspunkt har, kan opstilles to hovedscenarier for dannelsen 

af stednavnet Tissø. Jeg mener, sønavnet har forbindelse til skiftet i offeraktiviteterne i 

århundrederne omkring Kr.f., hvor fokus skifter til søens vestbred, og der dukker nye eksotiske 

genstandstyper op. I det tilfælde, at sønavnet er fra sidst i den ældre jernalder, markerer dets 

overlevering en lang kontinuitet i den fælles opfattelse af landskabet, som ikke er så tydelig i det 

arkæologiske materiale. Det er sandsynligt, at stednavnet kan medvirke til bevaringen af sådan en 

sakral status, og hvis det har denne høje alder, var det formentlig en vigtig faktor for placeringen af 

storgården. Eliteresidensens tilstedeværelse og funktion kan på den anden side have været med til at 

sikre navnets fortsatte brug og overlevering ind i den kristne periode.  

Det er også muligt, at sønavnet blev dannet i forbindelse med den intensive rituelle praksis, der 

foregik omkring storgården i vikingetiden. En øget religiøs bevidsthed i denne periode ses f.eks. 

afspejlet i tilstedeværelsen af en mængde smykker og amuletter med religiøse motiver, som ikke 

findes på storgårdens tidligste fase ved Bulbrogård. 

Stednavnet Tissø er med sikkerhed førkristent, men derudover kan dets alder ikke afgøres sikkert. 

Den langvarige offerprakis i relation til Tissø vidner imidlertid om en særlig status i fællesskabets 

bevidsthed over et meget langt tidsrum, og ud fra en overordnet vurdering finder jeg det mest 

sandsynligt, at stednavnet er gammelt og dannet før vikingetiden.  

Udover de strategiske fordele ved placeringen på søbredden er storgårdens beliggenhed formentlig 

udtryk for en bevidst appropriering af områdets vigtigste sakrale landskabselement, og dermed det 

sakrale navn. Eliteresidensen har gennem intense rituelle aktiviteter antaget, fortolket og forstærket 

stedets sakrale status. Denne appropriering har haft en betydning for stednavnet – enten for 

dannelsen eller for navnets videre eksistens ud over jernalderen og vikingetiden.  
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7. Strøby Toftegård - skiftende strukturer i landskabet på Stevns gennem 1. 

årtusind10  

 

Stevns er en halvø på det sydøstlige Sjælland, der danner en afrundet bue i Øresund, og som i den 

nordlige del afgrænses fra det øvrige Sjælland af vandløbene Stevns Å og Tryggevælde Å (fig.7.1.). 

Det meste af halvøen er ret flad og består af fed og let tilgængelig landbrugsjord. Mod øst hæves 

landskabet dog ud mod Stevns Klint, der danner et brat og dramatisk fald ned mod havet. 

Stevns var tæt beboet gennem oldtiden og er arkæologisk set bemærkelsesværdig gennem flere 

perioder af 1. årtusind. Fra 2. og 3. årh. er der en opsigtsvækkende koncentration af rige gravfund, 

især i og omkring Himlingøje vest for Tryggevælde Å, med bl.a. romersk import og 

specialfremstillede guldringe (fig. 7.2., Lund Hansen et al. 1995). Bopladsmaterialet fra disse 

århundreder er sparsomt, men flere vejanlæg og broer over åerne mellem Stevns og det øvrige 

Sjælland vidner om transport på tværs af åerne gennem jernalderen (Hansen og Nielsen 1979). 

Himlingøjegravene er dog et fænomen, der kun varer et par generationer, og det er endnu ikke 

lykkedes at lokalisere en tilhørende elitær bebyggelse. Den sidste rige grav i området er fundet i 

Varpelev og er fra første del af 300-tallet (Grane 2013a: 143). 

 

Bebyggelsen ved Strøby Toftegård 

Strøby Toftegård er udgravet i flere omgange fra 1995 til 2013 (Beck in press, Tornbjerg 1998). 

Den rige bebyggelse, der var anlagt med godt udsyn over landskabet, var aktiv i yngre germansk 

jernalder og vikingetid ca. 600 – ca. 1000 og er dermed samtidig med Tissø. Den indtager en 

særposition på det nordlige Stevns, nordøst for Tryggevælde Å, der har været sejlbar for mindre 

pramme eller skibe. 

Bebyggelsen består af flere faser, hvor et stort langhus (36 – 39,5 m) lå centralt omgivet af ni 

gårdenheder, der dog ikke var samtidige (fig. 7.3., Beck in press). De udenomliggende gårde har 

tegn på agrar produktion. Det store langhus havde derimod ingen staldende og kun få tilknyttede 

småhuse, hvoraf nogle er lukket inde bag et hegn. Området omkring den centrale gård er på flere 

                                                 
10 Dette afsnit er baseret på de to artikler:  
Bebyggelsesnavne og marknavne omkring Strøby Toftegård i vikingetiden. Kapitel til publikation om Strøby Toftegård, 
Kultpladsprojektet. 
 
Ideologi og organisation i landskabet på Stevns i 1. årtusind - belyst ud fra en komparativ diskussion af stednavne og 
arkæologi. Kapitel til publikation om Strøby Toftegård, Kultpladsprojektet. 
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7.1. Videnskabernes Selskabs kort over Stevns (KMS).
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måder specielt, bl.a. var det afgrænset fra de øvrige huse af et bælte med kogegruber, og her var 

desuden de fineste fund og spor af rituelle aktiviteter (ibid.). Bebyggelsen tolkes som en 

stormandsgård, omgivet af selvstændige gårdenheder.  

Fundmaterialet afspejler en rig bebyggelse med guldgubber, fine importgenstande, våben og 

rytterudstyr, spor af handel og flere typer håndværk, men Strøby Toftegård synes alligevel at ligge 

på et lidt lavere socialt niveau end Tissø.  

Generelt er der mange bebyggelsesspor på Stevns og især langs Tryggevælde Å fra samme periode, 

der kan have relationer til denne bebyggelse. Anne C. Sørensen fremhæver bl.a. en mulig 

anløbsplads ved udløbet af Tryggevælde Å, et muligt værft ved Snekkemosen, en agrar plads med 

anløbsplads og værft ved Vallø Toftegård, en mulig markedsplads ved Kastanjehøj, en større agrar 

bebyggelse, Bøgelund, ved Varpelev, den store gravhøj Hothershøj ved Hårlev og runestenen fra 

Tryggevælde (Schulz in press, Sørensen 2008:272-73). 

Gravene i Himlingøje og storgården ved Strøby Toftegård er på hver sin måde udtryk for 

koncentrationer af magt. Der er dog ingen umiddelbare tegn på kontinuitet eller nær forbindelse 

mellem yngre romertids rige grave og Strøby Toftegårds opkomst i yngre germansk jernalder. 

Selvom enkelte fund og anlæg i området er fra ældre germansk jernalder, er materialet for sparsomt 

til at give et klart billede af, hvad der sker i denne periode (Sørensen 2008: 269). Formålet med 

denne gennemgang er at inddrage stednavnematerialet og dets forhold til det arkæologiske materiale 

med henblik på at bidrage til forståelsen af udviklingen i landskab og bebyggelse på Stevns gennem 

første årtusind e.Kr.  

Sørensen har med udgangspunktet i Brinks model for et centralpladskompleks set Strøby Toftegård 

som kernen i et netværk af ovennævnte lokaliteter, der udgør et centralt område (Sørensen 2008: 

257). Disse lokaliteter er alle relevante i forhold til Strøby Toftegård, der uden tvivl har været en 

nøglelokalitet på Stevns. Idéen om et organiseret lokalitetsnetværk omkring et center kan dog ikke 

direkte bekræftes ud fra stednavnene i området. Stednavnematerialet giver os i glimt et mere 

komplekst indblik i regionens tidligere organisering, hvor det imidlertid er vanskeligt at udskille en 

klar kronologi.  

Flere forskere, der har arbejdet med jernalderens magtlandskaber, har anvendt Stevns som eksempel 

på den fremherskende tanke, at der omkring bestemte lokaliteter kan have været en lang 

magtkontinuitet gennem jernalderen frem til middelalderens kongs- og storgods (L. Jørgensen 1995; 

Nissen Jaubert 2005; Randsborg 2011). Anne Nissen Jaubert bemærker i sine analyser af Stevns 

gennem perioden 3. – 13. årh., at der er en bemærkelsesværdig koncentration af udtryk for magt 
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7.2. Gravfund fra Himlingøje 

Venstre: Romerske glas, deriblandt et unikt rødt drikkehorn, sølvfad og germanske guldringe. 
Højre: Sølvbægre fra Valløby bagerst og Himlingøje forrest (i midten et tilsvarende bæger fra 
Nordrup udenfor undersøgelsesområdet) (fotos: Lennart Larsen) 

7.3. Storgården ved Strøby Toftegård 

Udgravningsfelter med markering af huse og de formodede gårdenheder. Figur af Anna S. Beck. 
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gennem flere forskellige perioder, særligt koncentreret omkring Tryggevælde Å. Hun kombinerer 

forskellige typer kilder og fremhæver bl.a. de rige romertidsgravfund, lev-navne samt 

middelalderens aristokratiske godser og romanske kirker, såvel som områdets usædvanlig store 

landsbyer. Hun mener, at billedet ikke kun er et produkt af tilfælde eller udgravningsaktiviteter, 

men må være tegn på en lang kontinuitet indenfor eliterne i dette område (Nissen Jaubert 2005: 227, 

233; 2007:145). Selvom vi konstant får bedre kendskab til magtcentres udbredelse og organisering i 

Sydskandinavien, er vores forståelse af forholdet mellem stormandsgårde og deres nærmeste opland 

endnu meget på hypoteseniveau (L. Jørgensen 2001, jf. kap. 2.). Stednavnenes perspektiv bliver 

dermed vigtigt for spørgsmålet, om udviklingen i århundrederne efter Himlingøjegravene, omkring 

Strøby Toftegårds anlæggelse og opblomstring og ved overgangen til middelalderen.  

I det følgende gives et overordnet indblik i bebyggelsesudviklingen og forholdet mellem stednavne 

og arkæologi i makroperspektiv på Stevns gennem første årtusind. Herefter forsøges stednavnene 

anvendt til at belyse områdets samfundsorganisation gennem jernalderen, suppleret af relevante 

arkæologiske forhold. Først kommer artiklen nærmere ind på udvalgte stednavne og 

stednavnegrupper, der kan afspejle forhold forud for Strøby Toftegårds grundlæggelse. Dernæst 

diskuteres forhold, som kan være samtidige med Strøby Toftegård. Stednavne og 

bebyggelsesforhold i perioden omkring storgårdens opløsning behandles til sidst.  

 

Undersøgelsesområde 

Afgrænsningen af det relevante område for undersøgelsen er blevet foretaget med udgangspunkt i 

topografiske forhold, der for jernalderens og vikingetiden må rekonstrueres ud fra bl.a. 

kortlægninger fra tidlig moderne tid og geologiske forhold (Schulz in press, Rindel 2001:187). Der 

er udvalgt et mindre kerneområde til detailanalyse nær Strøby Toftegård, mens hele Stevns er 

inddraget i en mere overordnet analyse (fig.7.4.). Kerneområdet følger landskabet langs 

Tryggevælde Å og Stevns Å på begge sider i et område med mange broer fra jernalderen og er 

baseret på beskrivelser og analyser hos Vagner Hansen og Helge Nielsen 1979, Anne C. Sørensen 

2008 samt Tom Christensen og Svend Åge Tornbjerg 2009.  

Undersøgelsen omfatter hele Stevns, men det udvalgte nærområde omkring Strøby 

Toftegårdbebyggelsen er Magleby Sogn, Hellested EL, Tryggevælde EL, Hårlev EL, Ammerup EL, 

Ll. Tårnby EL, Lystrup EL, Varpelev Sogn, Strøby Sogn, St. Tårnby Sogn og Vallø Sogn.  

Det skal også her understreges, at områdeafgrænsningen er hypotetisk, og at storgårdens 

magtområde kan have været både større og mindre, bl.a. afhængig af tidspunkt og 
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7.4. Undersøgelsesområde og topografi 

Stevns Å og Tryggevælde Å adskiller det nordlige Stevns fra det øvrige Sjælland. Landskabet på 
Stevns er fladt, men hæver sig mod øst, ud mod Stevns Klint. Kort udarbejdet af Anders Pihl. 
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7.5. Udbredelse af bebyggelsesnavnetyper på Stevns

Øverst: Udbredelsen af det 
ældre, førvikingetidige, 
navnelag. 
Nederst: navnelaget fra 
vikingetid og middelalder 
t.h. Kort udarbejdet af
Anders Pihl, data ved
forfatteren.
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indflydelsessfære, men at der er udvalgt en region med en størrelse, der er hensigtsmæssig for 

undersøgelsens omfang.  

 

Bebyggelsesnavne og bebyggelsesudvikling på Stevns 

De fleste bebyggelsesnavne i området er tolket af Lis Weise i bind 16 af Danmarks Stednavne, der 

omhandler navnene i det gamle Præstø Amt.  

Stednavnesituationen på Stevns er speciel, idet her findes en meget tæt koncentration af ældre 

bebyggelsesnavne, fortrinsvis endelsestyperne -lev og -inge, men også et enkelt på -sted og et på -

hēm (hvorimod -løse slet ikke er repræsenteret). Her er også mange navne med endelsen -høj, der 

ifølge Lis Weise har et ældre præg (DS 16: XXIV). Derimod er her ikke en tilsvarende 

koncentration af yngre stednavnetyper, set i forhold til det generelle billede (se f.eks. 

bebyggelseskortene hos Dam 2015: 73, 78). Mange steder i det danske landskab ses en 

overrepræsentation af yngre navnetyper, men i undersøgelsesområdet er der omtrent lige så mange 

stednavne fra de ældre navnelag som fra de yngre. Her er relativt få torp-navne sammenlignet med 

det øvrige Sjælland, og rydningsendelserne -tved og -rød er næsten fraværende. Det tyder på, at 

bebyggelsesstrukturen var veludviklet i sen jernalder, og at der kun skete en mindre grad af 

udstykning og udflytning på overgangen til middelalderen. Mens arkæologien tyder på, at der er et 

brud mellem ældre og yngre jernalder, tyder stednavnene altså på kontinuitet.  

På figur 7.5. ses udbredelsen af hhv. det førvikingetidige stednavnelag og navnetyper, der dateres til 

vikingetid og middelalder. I modsætning til det generelle danske billede, hvor de yngre stednavne 

dominerer, har Stevns en nogenlunde lige stor mængde ældre og yngre stednavne. I forhold til den 

øvrige sydøstsjællandske region er der på Stevns og omkring Tryggevælde Å og Stevns Å en 

markant koncentration af ældre stednavne, med afløbere til de omkringliggende Bjæverskov og 

Fakse herreder (DS 16:X). Mod vest er der et mere tomt bælte, ind mod midten af Sjælland. 

Endelsen -løse, der ellers optræder i stort tal på Sjælland, forekommer slet ikke i Stevns og 

Bjæverskov Herreder. Til gengæld finder vi her de to eneste repræsentanter for efterleddene -hēm 

og -sted indenfor hele det gamle Præstø Amt, nemlig Hellested og selve navnet Stevns (ibid.). De 

dominerende ældre navnetyper er -inge (seks navne) og -lev (11 navne) samt -høj (otte navne). 

Stevns har således både den største koncentration og den største variation i de ældste navnetyper i 

den sydøstsjællandske region.  
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7.6. Ældre navnetyper og topografi 
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Den stærke tilstedeværelse af gammelt navnestof indikerer en vis kontinuitet i navnenes 

brugerkredse, dvs. en slags kommunikationskontinuitet over lang tid og dermed også mulighed for 

en vis strukturel kontinuitet på Stevns.  

Interessant nok mangler de ældste navnetyper netop i nord omkring Strøby Toftegård. Stednavne af 

jernaldertype koncentrerer sig i den sydlige del af dette område, hvor de især ligger langs åerne, 

samt ud mod nærområdets grænser (fig. 7.6.). De tre lev-navne Vallø, Hårlev og Varpelev og en 

enkelt sted-bebyggelse, Hellested, befinder sig på øst- og vestbredderne af åløbet, mens navne på -

inge, hvoraf kun Klippinge er indenfor nærområdet, ligger på det indre Stevns, længere fra åer og 

kyst. Der er dermed et område på det nordlige Stevns, hvor de ældste bebyggelsesnavne ikke 

optræder indenfor en radius på ca. 3,5 km omkring Strøby Toftegård. Her finder vi en lille gruppe 

stednavne med endelsen -by, hvilket antyder muligheden for brud i kontinuitet eller markante 

strukturelle ændringer i yngre germansk jernalder eller vikingetid. Det kan måske afspejle nogle 

forhold, der kan have med storgårdens beliggenhed at gøre. Da her ikke er fundtomt forud for 

vikingetiden, kan navne på ældre bebyggelser være forsvundet, sandsynligvis i forbindelse med 

omlægninger eller nye etableringer af bebyggelsen. Navne på -torp og rydningsnavne, der især 

tilskrives en ekspansiv bebyggelsesudvikling i sen vikingetid og tidlig middelalder, ligger især i 

periferien ud mod kysten og ind mod midtsjællandske skovområder. 

 

Bebyggelse på Stevns gennem første årtusind – et langtids-makroperspektiv 

En vurdering af forholdet mellem et stednavn og den enkelte bebyggelse kræver som nævnt 

omfattende arkæologisk udgravning og dokumentation af reel bebyggelse. Sådanne forhold findes 

kun enkelte steder i det undersøgte område. Kortlægningen af bebyggelsesudviklingen i 

makroperspektiv viser os dog nogle tendenser i arkæologi og stednavne. På figur 7.7. ses en 

fremstilling af udviklingen i arkæologisk lokalitetsdensitet i Stevnsområdet gennem 1. årtusind 

e.Kr. Kortene viser forandringer i beboelsesintensiteten til sammenligning med stednavnetypernes 

udbredelse. (jf. kap. 4.).  

Her er de registrerede ændringer i densitet vist i fire overordnede kronologiske spring. Overgangene 

kunne være anlagt anderledes, men de overordnede tendenser i densitetsudviklingen ville være de 

samme: oversigten figur 7.7. viser især en voldsom intensitet i antallet af fund fra yngre romersk og 

ældre germansk jernalder set i forhold til perioderne før og efter. Dette skyldes især de mange 

gravfund fra første del af perioden, der er en særlig omstændighed for Stevns. Efterfølgende er der 

en generel nedgang i densitet i yngre germansk jernalder, der synes voldsom ved første øjekast, men 
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7.7. Densitetsudvikling i arkæologi 

Udviklingen i densiteten af arkæologiske lokaliteter gennem perioden -500 – 1200, fordelt på de 
overordnede arkæologiske perioder. Rød markerer en stigning i antal lokaliteter, mens blå 
markerer nedgang. Kort udarbejdet af Anders Pihl, data ved forfatteren. 

215



 
 

der er faktisk fortsat mange lokaliteter, hvilket er vist med prikker på kortene. Blot synes aktiviteter 

at koncentreres på færre steder, der gerne er trukket lidt ind i landet. Kun centralt, omkring 

Hellested, er der en relativ stigning i fund i yngre germansk jernalder. I vikingetid ses vækst i antal 

fund især omkring Tryggevælde Å i nord ved Strøby Toftegård og Valløby, og i mindre grad langs 

den østlige og sydlige kyst. Denne tendens synes at fortsætte ind i middelalderen, hvor fundbilledet 

imidlertid er for tyndt til at udlede andre konklusioner, end at aktiviteterne på Strøby Toftegård 

ophører, og fokus flyttes mod vest, til det historiske Strøby. En overvægt af lokaliteter på det 

nordlige Stevns i forhold til den centrale og sydlige del af halvøen skyldes sandsynligvis 

systematiske museale rekognosceringer. 

Det lange tidsperspektiv på bebyggelsen tydeliggør, hvordan landskabet og menneskenes aktiviteter 

i det konstant forandres gennem processer, der bl.a. omfatter demografisk udvikling og ny 

teknologi, såvel som ændringer i magtforhold. Inddragelse af bebyggelsesnavne kan være med til at 

nuancere synet på disse bebyggelsestendenser.  

 

De ældste stednavne og mulige ældre bygdeområder  

Når de ældste navnetyper kortlægges i forhold til udviklingen i arkæologiske fund, er det tydeligt, at 

udbredelsesmønstrene er forskellige (fig. 7.8.). De fleste stednavne på -inge på Stevns befinder sig i 

en lille sydøstlig gruppe. Flere af de historiske landsbyer med inge-navne ligger i udkanten af 

områder, der er fundintensive i yngre romersk/ældre germansk jernalder. Der er dog ingen nær 

topografisk forbindelse med arkæologisk fundtæthed i sammenligning med f.eks. -lev og -høj. Der 

kan altså ikke etableres en direkte rumlig relation mellem udbredelsen af inge-navne og markant 

fundintensitet eller udgravede bebyggelser fra jernalderen. Ingen steder i undersøgelsesområdet er 

der foretaget væsentlige udgravninger af jernalderbebyggelse i umiddelbar tilknytning til inge-

byernes nuværende lokaliseringer, og oftest skal man ud i en radius af en til to kilometer, før man 

støder på sådanne jernalderspor. Dette kan skyldes, at inge-navnene ikke oprindeligt var 

bebyggelsesbetegnende og måske kan tænkes at have dækket over spredt bebyggelse i et område. 

At navnene kunne dække over mange kvadratkilometer, kan bl.a. sandsynliggøres i Helsinge nær 

Tissø på Vestsjælland (jf. kap.6.). Også de to Heddinge-navne på Stevns antyder, at navnet 

Heddinge oprindeligt dækkede et større område. 

De fleste navne på -inge følger det typiske mønster ved at være dannet af ord for topografi eller 

natur. På Stevns finder vi Klippinge (1395 Klyppyngæ) muligvis dannet til et subst. glda. *klip(p), 

'klump', der formentlig sigter til Klippinge Bjerge, Store og Lille Heddinge (1256 Heddingemakele, 
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7.8. Densitet og de ældste navnetyper 

Ældre stednavnetyper og fundudviklingen fra førromersk og ældre romersk jernalder til yngre 
romersk og ældre germansk jernalder. Rød markerer en stigning i antal lokaliteter, mens blå 
markerer nedgang. Kort udarbejdet af Anders Pihl, data ved forfatteren. 

Ordet høj bruges også i nudansk, og navneelementet -høj kan således endnu dannes i dag. De fleste 
stednavne på -høj i Stevnsområdet har dog et ældre præg.  

217



 
 

1259 Hæddinghæ Litlæ), der måske er afledt af subst. glda. *had(d), 'hovedhår på kvinde', der også 

kan være navn på planten kæruld. Desuden har vi Skørpinge (1177-1201 Skyrpinge), der er afledt af 

*skurp, en sideform til subst. skorpe, 'det skorpede (sted) og Renge (1337 Ræthingæ), afledt af 

subst. glda. *rath 'række'. I Karise Sogn, vest for Tryggevælde Å, ligger Pebringe (1383 Pebering), 

afledt af glda. * pipr-, der er beslægtet med roden i verbet pible.  

Navnedannelser med -inge regnes for at være produktive frem til ca. 800 e. Kr. (Ståhle 1946:495), 

omend enkelte kan være yngre (Dam 2015:56). Forekomst af i-omlyd, der var virksom indtil 500-

tallet, sandsynliggør, at i hvert fald Heddinge, Skørpinge og Renge, der ligger meget nær hinanden, 

må være dannet før dette tidspunkt (Christensen og Kousgård Sørensen 1972:166; Haugen 2012:19, 

56). Der er altså lydhistoriske argumenter for at datere flere af inge-navnene til perioden før 

anlæggelsen af Strøby Toftegård.  

Hvilken type lokaliteter, navnene oprindeligt har betegnet, er dog dunkelt. Det er muligt, at nogle af 

navnene har betegnet bygder. I så fald har nogle senere mistet status i navnebilledet, noget der 

sandsynligvis er sket, efter at de blev fikseret på konkrete bebyggelser. Ved sognedannelsen (1100-

tallet) er Klippinge, Skørpinge og Pebringe blevet underordnet bebyggelser med relativt yngre 

navnetyper. Renge ligger i St. Heddinge Sogn, hvor der var købstad, kongsgård og kongelev i 

middelalderen (Ulsig 2009: 207, VJB 1231). Landsbyerne St. og Ll. Heddinge er begge sognebyer 

og var i middelalderen to helt separate bebyggelser. Det må antages, at der er sket en opdeling af et 

oprindeligt navn, Heddinge, måske i forbindelse med, at en bebyggelse udspaltede sig herfra. 

Navnet Heddinge kan derfor også have betegnet et meget stort område. Johan Callmer har 

sammenlignet med landsbygruppen Kyrkheddinge, Koddheddinge og Mossheddinge, der ligger 

sydøst for Uppåkra (Callmer 2001:118). Her synes også at være sket en opdeling. Opdelingen kan 

være sket i yngre jernalder/vikingetid, hvorfra der er udgravet bopladsspor nord for landsbytoften i 

Ll. Heddinge (SB 050606-14). Ll. Heddinge ligger nærmest klemt mellem nabobyerne Skørpinge 

og Renge, og særligt landsbyen Renges beliggenhed mellem de to Heddingebyer giver indtryk af 

måske at være sekundær. Ca. 1,5-2 km vest for det historiske Renge er der udgravet mindst 10 

langhuse fra ældre germansk jernalder, der lå på rækker (SB 050610-56). Det er atypisk i 

Østdanmark, så vidt vi ved, og derfor er det nærliggende at forbinde denne lokalitet med navnet. 

Renge er jo afledt af *rath, ’række’, og på grund af i-omlyd sandsynligvis dannet senest i 500-tallet. 

Det åbner for muligheden, at enkelte inge-navne kan være beskrivelser af den egentlige bebyggelses 

udformning. Lignende kan bemærkes for det forsvundne navn Bellinge i Ølby (uden for det 

undersøgte område), hvor der er udgravet en gruppe gårde fra 3.-7. årh. beliggende i en for Sjælland 
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atypisk ”klump” (Christensen og Tornbjerg 2009: 74-75). Navnet er afledt af subst. ball, der har 

grundbetydningen ’bold, kugle’, men i landskabssammenhæng opfattes som ’klump’ (Fritzner, B. 

Jørgensen 2009: 96). Flere eksempler af denne art kunne måske tilføre en ny mulighed til 

tolkningen af inge-navnene, så at de også kan fungere som beskrivelser af bebyggelsens form eller 

særtræk.  

På nær kongelevet i St. Heddinge har inge-byerne ikke en fremtrædende status på Stevns, selvom de 

lader til at være af høj alder. Det er en mulighed, at inge-navnene skal ses som rester af en ældre 

navngivning af småbygder eller domæner, der har overlevet ved at blive hæftet på bebyggelser, men 

hvis status er fortrængt af omstruktureringer, der medførte nye navnetyper. Deres usædvanlig tætte 

beliggenhed på det sydøstlige Stevns må betragtes som bemærkelsesværdig i denne sammenhæng, 

men vi kan ikke ellers definere disse mulige bygders omfang eller struktur. 

 

Navnet Stevns – rest af en førvikingetidig bygdestruktur? 

Områdenavnet Stevns kan også dække over en ældre bygd eller et bopladsområde, måske af en mere 

overordnet karakter. Formen i Kong Valdemars Jordebog fra 1231, Stethyumsheret, afslører, at der 

er tale om et gammelt hēm-navn, som optræder som forled i herredsnavet (Hald 1942: 96 f.). 

Stevnsegnen ligger langt fra det midt- og nordjyske kerneområde for bebyggelsesnavne, der har 

efterledsdannelser med -hēm, og der kan ikke identificeres en egentlig bebyggelse, som har båret 

dette navn. Ordet hēm kan dog også betyde 'område, egn, bygd' i germanske sprog, og det er måske 

sådan, det skal opfattes her (B. Jørgensen 1980:45). Forleddet synes at være et subst. glda. stæth, n., 

eller stæthi, m. 'ambolt', der kan sigte til formen på Stevns Klint, og navnet kan dermed have 

betegnet hele eller en større del af halvøen. *Stæth-hēm kan dermed hypotetisk have dækket et af de 

områder, der henvises til i navnet Tryggevælde (1261 Thrygiwælla). Her kan efterleddet være subst. 

glda. waldi 'magtområde', mens forleddet er talordet tre i genitiv flertal (Jørgensen1980:24). Den 

foreslåede tolkning er ’De tre magtområders (underforstået mødested)’, idet Tryggevælde ligger 

der, hvor Stevns, Fakse og Bjæverskov herreder mødes. Disse tre herreder var før 1660 samlet 

under Tryggevælde len. Navnet kan alternativt indeholde ordet væld og sigte til åernes sammenløb 

her. Bent Jørgensen finder dog, at et genitivisk ånavn, der kun er overleveret som sekundært navn, 

er usandsynligt (ibid. 26). Det er uvist, om navnet Tryggevælde og de tre vælder, det muligvis viser 

hen til, kan være ældre end herredsdannelsen. Som tidligere nævnt er ordet herred sandsynligvis 

sammensat af ordene hær og glda. *rāth, 'råd' og skal formentlig oversættes til 'magtområde' (B. 

Jørgensen 1980: 19, Svensson 2015: 27ff.). Ordet optræder først i Knud den Helliges gavebrev fra 
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1085, og institutionen må følgelig være ældre. Erik Ulsig mener, at herrederne blev etableret i 

vikingetiden, hvor de allerede fungerede som retskredse eller tingsområder (Ulsig 2011: 31). 

Hyppigheden af ældre stednavnetyper på -inge, -hēm og -lev i herredsnavnene indikerer, at 

herrederne blev dannet på grundlag af nogle allerede etablerede, førvikingetidige 

bebyggelsesstrukturer (se f.eks. Hansen 2015: 179ff.). Bent Jørgensen mener derfor, at 

herredsdannelsen blev indført som en opstramning og ensretning af en tidligere mere 

inkonsistent bygdeorganisation (B. Jørgensen 1980: 38, 43-44). Stednavnene Stevns og inge-

navnene afspejler måske rester af en sådan ældre struktur, hvor de tætliggende inge-navne eventuelt 

kan opfattes som underordnede i forhold til hēm-navnet.  

 

Stednavne og samfundsforhold i overgangsperioden mellem ældre og yngre jernalder 

Som nævnt har vi i Sydskandinavien den særlige stednavnetype med endelsen -lev/-löv, der fra 

omkring år 300 e.Kr. repræsenterer en tendens med personnavne eller personbetegnelser i 

stednavngivning (se også Brink 1988:64, Søndergaard 1972,Vikstrand 2002). Stevnsegnen er et af 

de områder, der har absolut flest eksempler på lev-navne, med hele 11 i det her undersøgte område. 

Efterleddet har en høj relevans for forståelsen af jernalderens samfundsorganisation (B. Jørgensen 

2008: 176-77). Man mener, som også tidligere nævnt, at -lev dannes fra sidste del af yngre romertid, 

ca. år 300 og frem til ca. 800 e.Kr. Der kan iagttages et vist sammenfald mellem -lev og yngre 

romertids rige grave både på Stevns og f.eks. på Fyn (Albrectsen 1971b, Nielsen 1977). Navnetypen 

kunne dog blive dannet gennem hele yngre jernalder, og der behøver ikke at være direkte relation 

mellem stednavne og bestemte typer gravfund. I et langt tidsperspektiv kan lev-navne og 

romertidens rige grave imidlertid være produkter af relaterede samfundsprocesser.  

Efterleddets betydning, noget ’efterladt’ eller ’overladt’ oversættes gerne som 'arv', ’arvegods’, men 

omhandler grundlæggende blot rettigheder til og overdragelse af ejendom (jf. kap. 9. og DS 24:14, 

Søndergaard 1972:133-40, Bjerrum 1974:7, B. Jørgensen 2008:176-77).  

Blandt Stevnsområdets lev-navne er der seks med sikre personnavneforled: Gjorslev (1314 

Giordslow), mandsn. Gyrth, Endeslev (1256 Iatnæslef) mandsn. *Iatnir, Sigerslev (1261 

Siggærslæwæ), mandsn. Sighar, Lyderslev (1346 Løthærsløf), mandsn. Liuthar, Alslev (1231 

Alaslef), mandsn. Alf og Havnelev (1177-1201 Hawneløff), mandsn. Hoghni. Desuden indeholder 

Jørslev (1261 lurslæwæ) et muligt mandsn. *Iūr, der dog er identisk med glda. *iūr, ’vildsvin’ og 

dermed også kan være dyrenavnet. Tre navne er usikkert tolket, men indeholder mulige 

landskabsbeskrivende appellativer, hvilket er relativt usædvanligt for lev-navne (Søndergaard 1972: 
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7.9. Densitet med -lev og -sted  

Stednavnetyperne -lev og -sted vist med den arkæologiske funddensitet mellem yngre romersk -
ældre germansk og yngre germansk jernalder. Rød markerer en stigning i antal lokaliteter, mens 
blå markerer nedgang. Kort udarbejdet af Anders Pihl, data ved forfatteren. 
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146): Forleddet i Varpelev (1261 Warppælewæ), kan være et subst. der betyder kast, og kan tolkes 

som ’kasteren' eller ’kastestedet’, Hårlev (1256 Horlef) kan indeholde subst. horn, 'hjørne' og 

forleddet i Vallø (1318 Waleue) er evt. subst. wall, ‘slette, græsgang’. Disse tre navne ligger langs 

den nordlige del af Tryggevælde Å, alle omkring 3-4 km fra Himlingøje, og kan alle knyttes til 

markante gravfund, dog med forskellige dateringer. En rig grav fra Valløby (-by er en senere 

tilføjelse) er samtidig med Himlingøje, mens der i Varpelev også er fundet en samtidig gravplads, 

hvor den rigeste grav sandsynligvis er anlagt i første halvdel af. 4. årh. efter gravlæggelserne i 

Himlingøje (Grane 2013a: 143). En meget stor gravhøj i Hårlev er for nylig C14-dateret til 5. eller 

tidligt 6. årh. (Peter Steen Henriksen, NM, mundtl. medd.). Det er muligvis tilfældigt, at de tre lev-

navne med atypiske forled forekommer umiddelbart rundt om Himlingøje. Rent hypotetisk kan det 

dog foreslås, at der f.eks. kan være tale om tidlige dannelser, hvor navngivning endnu primært lånte 

fra topografien eller at navnene indeholder spor af tidligere stednavne. 

Frøslev (1291 Fræslef) på det centrale Stevns indeholder et ord, glda. *frø̄, der svarer til gotisk 

frauja ’herre’, og som er identisk med guden Frejs navn (DS 16:77; Søndergaard 1972:62). 

Forleddet kan derfor teoretisk set både være gudenavnet Frø̄ eller betydningen 'herre', både her og i 

de to andre Frøslevnavne hhv. i Sønderjylland og på Mors samt i Frøs Herred i Sønderjylland (se 

også Vikstrand 2001: 64). Navnet rummer således en indikation på magtforhold eller endda 

religion. I Frøslev er fundet et depot med guldgenstande og et par polske sølvarmringe fra 

overgangen mellem ældre og yngre romersk jernalder, der også har nær forbindelse til 

genstandsmaterialet i Himlingøje (Liversage 1980:56, Lund Hansen 2011:224). 

Jeg argumenterer senere i afhandlingen for, at visse lev-navne afspejler gods, der var tilknyttet 

bestemte embeder- eller funktioner, såsom Herslev, med forleddet hær, ’kriger’, der optræder nær 

både Tissø og Lejre (Albris 2015a: 24-26). Denne teori har udgangspunkt i den svenske 

personnavneforsker Lena Petersons forslag, at forled, der betegner krigere, kultfunktionærer eller 

herskere, kan være titler eller funktionsbetegnelser, og sammensat med -lev kan afspejle 

embedsgods, overdraget i forbindelse med funktioner eller beføjelser (Peterson 2010: 189-90, se 

kap. 9. for detaljer). En vigtig støtte herfor er, at det gammeldanske ord kununglēf, kongelev, i kong 

Valdemars Jordebog synes at betegne kongeligt særgods (Aakjær 1934, om kununglēf se også 

Andrén 1983:50-55). Sammensætninger af -lev med f.eks. ordene *frø̄ og jarl kan ses som 

indikation på, at der har været andre appellativiske paralleller til kongelev (Hansen 2015: 178; DS 

14: 98). Frøslev kan ud fra denne teori oversættes som ’gods tilhørende en herre/hersker’. I denne 
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optik er Frøslevs beliggenhed som naboby til kongelevet St. Heddinge interessant. Muligvis udgør 

dette kongelev sammen med Frøslev en rest af et gammelt hersker-særgods. 

 

Lev-navne og jernalderens samfundsorganisation på Stevns 

I de svenske navnemiljøer tolkes krigerbetegnelser, såsom rink, der er sammensat med efterleddet -

by, som såkaldte comitatus-stednavne, efter Tacitus’ betegnelse for forholdet mellem en germansk 

høvding og hans følge af krigere (Vikstrand 2013:101). I kraft af de mulige kriger- og herskertitler i 

forleddene kan mange lev-navne også tolkes som en afspejling af et bestemt samfundslag. 

I kapitel 9 foreslår jeg, på baggrund af de mulige titler i forleddene og med inspiration fra frankiske 

og angelsaksiske systemer, at -lev kan have været led i aristokratiske personalliancer, hvor konger 

eller stormænd som modydelse for troskab og tjeneste donerede jord til trofaste mænd og hirdfolk 

(jf. også Albris 2015a). Således kan lokaliteter med endelsen -lev ses som politiske enheder, der var 

en del af det gavegivningssystem, yngre jernalders samfund var bygget op om (jf. Mauss 1923; L. 

Jørgensen 1995: 104-107; Hedeager 2002:6; Helgesson 2004). Personnavnene kan repræsentere et 

niveau af større gårdbesiddere, som ydede tribut og/eller (krigs)tjenester til en overordnet 

konge/stormand/leder i en art æresrelation mellem frie mænd, men havde fået egne rettigheder over 

et mindre område. De lev-navne, der har mulige titelforled, kan endda have været mere systematisk 

tilknyttet bestemte funktioner, jf. de angelsaksiske Kingstons (Brookes 2016). 

Ser man på forholdet mellem de nuværende lev-bebyggelsers historiske beliggenhed på Stevns og 

de arkæologiske fundmønstre i perioden yngre romertid/ældre germanertid til yngre germanertid, 

som bør være kerneperioden for lev-navnenes dannelse, synes navnetypen især knyttet til vækst i de 

første perioder (fig. 7.8. og 7.9.). En opdeling af lokaliteterne i grave, udgravede bebyggelser og 

løsfund af guld, sølv og mønter fra yngre romersk og ældre germansk jernalder viser, at der 

nærmest er bedre sammenhæng mellem lev-navne og gravfund end med bebyggelse (fig. 7.10.). Der 

optræder grave fra yngre romersk jernalder med import eller andre statusgenstande nær Vallø, 

Varpelev, Alslev, Havnelev og Lyderslev. I Gjorslev er fundet en guldring, der evt. kan stamme fra 

en grav. Sammenfaldene er ikke nødvendigvis ensbetydende med samtidighed, men en rig grav kan 

være udtryk for, at nogle forhold var til stede, der senere var med til at udløse et lev-navn. Der 

optræder mere jævnt udstyrede grave fra yngre romertid i Hårlev, Varpelev, Gjorslev, Lyderslev og 

Havnelev. De jævne grave synes ofte at optræde ca. 1 km fra de rige gravfund, hvilket tyder på en 

social opdeling. Grave fra yngre romertid er dog ikke eksklusivt knyttet til lev-navne og ses f.eks. 

også nær Renge og Skørpinge (foruden Himlingøje). Antallet af erkendte bebyggelser fra perioden 
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7.10. Lokalitetstyper og -lev 

Kort over fundtyperne grave, udgravede bebyggelser og guldfund fra perioden  yngre romersk til 
yngre germansk jernalder.  
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svarer generelt ikke til antallet og udbredelsen af grave. Dette gælder også for den nordlige del af 

Stevns, som er bedre rekognosceret end den sydlige. Der findes bebyggelsesspor i form af 

undersøgte huse dateret til yngre romersk eller ældre germansk jernalder indenfor en afstand af ca. 1 

km fra Gjorslev, Sigerslev, Lyderslev, Jørslev, Hårlev og Varpelev. Disse bopladsspor virker helt 

uden systematik i forhold til de historiske ejerlavsgrænser, hvorfor man må formode, at disse ikke 

var etableret endnu (jf. Christensen og Tornbjerg 2009:77; Hansen 2015: 126ff.). Den største 

koncentration af bopladsfund fra 2.–6. årh. ses i området omkring St. Heddinge og ud mod Stevns 

Klint. De undersøgte bopladsfund omkring selve de historiske landsbyer går oftest ikke længere 

tilbage end til vikingetid, men det kan skyldes den oftest begrænsede undersøgelsesgrad. F.eks. er 

der i Frøslev fundet metalgenstande fra yngre germansk jernalder og vikingetid (Ulriksen et.al. 

2015: 106), og i Gjorslev er fundet en brønd med et hestekranium dateret til ca. 700 (Hedeager 

1982).  

Kun Varpelev Sogn og ejerlav er så grundigt rekognosceret, at man mener at have overblik over 

bebyggelsens udvikling (Christensen og Tornbjerg 2009:46-51). Udover flere grave i sognet og vej- 

og broforløb over Tryggevælde Å er der flere bebyggelser fra ældre romersk jernalder nord, syd og 

øst for Varpelev by (fig. 7.11.). Senere koncentreres bopladsfundene i området syd for Varpelev. 

Bebyggelsen Bøgelund ca. 500 m syd for Varpelev by fra yngre germansk jernalder og vikingetid 

består af 4 – 5 gårde, der formentlig ikke alle er samtidige. Det yngste hus her er et trelleborghus fra 

omkring 1000, men på pladsen fandtes keramik fra ældre og yngre romertid, samt ældre og yngre 

germansk jernalder. Fra og med yngre jernalder og vikingetid er der kun en enkelt bebyggelse 

centralt beliggende i ejerlavet, og selvom bebyggelsen flyttede sidst i vikingetiden, synes denne 

tidligere placering og ejerlavets overordnede afgrænsning at være sammenknyttet. Sporene fra selve 

landsbyen er ikke ældre end år 1000, og vest for kirken er fundet et stenhus fra tidlig middelalder.  

Et centralt beliggende Helligsted? 

Arkæologen Maja Kildetoft Schulz har i forbindelse med Kultpladsprojektet udarbejdet en 

landskabsanalyse af Stevns, hvor hun foreslår, at der i Hårlev, nær Tryggevælde Hovedgård, har 

ligget en mulig stormandsresidens (jf. førnævnte gravhøj). Hertil kunne Strøby Toftegård være en 

satellitbebyggelse med kontrol af adgang til havet (Schulz in press). Som nævnt antyder også 

navnet Tryggevælde, at dette område var centralt for regionen. Også stednavnet Hellested øst for 

åløbene overfor Tryggevælde Hovedgård og lige syd for Hårlev må fremhæves. Hvis man ser på det 

generelle arkæologiske fundbillede, er det kun omkring Hellested, at der er registreret vækst i antal 
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7.11. Fundmønster i Varpelev 

7.12. Broer over åen 

Bebyggelsen i Varpelev Ejerlav er 
godt rekognosceret og synes at være 
koncentreret omkring pladsen 
Bøgelund syd for landsbyen frem til 
sen vikingetid (efter Christensen og 
Tornbjerg 2009, fig. 12) 

De mange registrerede vejforløb og broer 
fra oldtiden over Tryggevælde og Stevns Å 
viser et stort behov for transport mellem 
Himlingøje, Tryggevælde og Hårlev mod 
vest og Varpelev og Hellested mod øst. 
(efter Hansen og Nielsen 1979). 
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arkæologiske lokaliteter mellem yngre romersk/ældre germansk og yngre germansk jernalder, 

hvilket skyldes både løsfund og udgravninger (fig. 7.9.). Bebyggelsesnavne på -sted dateres til 

perioden ca. 400-900 og vurderes overvejende at være førvikingetidige (Dam 2015:49; Kousgård 

Sørensen 1958). Hellested (1291 Hælgæ[stæth]æ) er det eneste stednavn med denne endelse i det 

undersøgte område. Forleddet kan være mandsnavnet Helge, glda. Hælghi, men John Kousgård 

Sørensen anser en bestemt form af adj. glda. hēlaghær 'hellig' for mest sandsynlig (Kousgård 

Sørensen 1958: 77). Hans argumenter er imidlertid især ekstralingvistiske, og han fremhæver bl.a. 

Hellesteds placering ved overgangsstedet til Stevns, idet en central beliggenhed formodes vigtig for 

helligdomme. Beliggenheden, der hvor tre herreder mødes, kan fremhæves som speciel for både 

Hellested, Hårlev og Tryggevælde (jf. ovenfor). Stedet udgør også et trafikalt knudepunkt, idet 

Tryggevælde Å løber sammen med Stevns Å og vandløbene Sandbæk og Krogebæk her. Der var i 

førkristen tid flere veje og overgange både ved Varpelev og Hårlev nord for Tryggevælde/Hellested 

og syd herfor ved Elverhøj (fig. 7.12., SB 050304-25; Hansen og Nielsen 1979). Fra 6.og 7. årh. er 

der påvist risveje i engene mellem Hellested og Tryggevælde (ibid. 109). I engene langs åen nævnes 

her et område med gamle tørvegrave samt dyre- og menneskeknogler, muligvis offerpladser fra 

jernalderen (ibid. 95; KØM j.nr. 400).  

Kousgård Sørensen nævner også, at der kan have været et tingsted i Hellested, hvilket fremgår af 

marknavnene MB 1682 Ting-Høys Stumpe, Tinghøes Agre. Denne tinghøj kan ikke lokaliseres 

nærmere end til Hellested Nørremark, men Peder Syv, der var videnskabsmand og sognepræst i 

Hellested, nævner i 1667 ”Ting-højene hvor formedags skal være holded ting og rettergang“ (citat i 

DS 16:70). Tingstedet for Stevns Herred skal ifølge Trap (1953-72: 176) være flyttet fra St. 

Heddinge til Kidtshøj uden for Kongskovs Grøft i Hellested i 1609. Da der ikke er topografisk 

forbindelse mellem Hellested Nørremark og Kongeskoven, mener Lis Weise ikke, at de ovenfor 

nævnte marknavne henviser til Stevns Herredsting (DS 16:70). Peder Syv må også formodes at 

have kendt herredstingets beliggenhed i 1600-tallet, hvorfor tinghøj-navnene i Nørremarken må 

henvise til et andet tingsted af uvis alder. Ifølge Ola Svensson lå herredstingsteder gerne i et 

grænseområde mellem flere bebyggelser eller sogne (Svensson 2012:398-399), så hvis der lå et 

tingsted her, nær grænsen mellem de tre magtområder, kan det tænkes at have udgjort et 

overregionalt mødested. På åens modsatte side, på markerne syd for Tryggevælde Hovedgård, 

optræder desuden en række marknavne med ordet tinghus (MK 1808 Tinghuus Mark, 

Tinghuuset), der er relaterede til tinghuset, som lå ved landevejskrydset her. Substantivet 

tinghus er ikke belagt før 1600-tallet, mens skikken med at opføre bygninger til retsudøvelse 
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7.13. Hellestedringen 

Den store guldring fra marken nord for Hellested (foto: Roberto Fortuna). 

7.14. Luftfoto, Hellested

Luftfoto af området nord for Hellested By, der hvor guldringen er fundet. Her ses aftegninger i 
kornet der kan stamme fra huse og gruber. Luftfotoet er stillet til rådighed af COWI. 

228



 
 

kendes fra de tidlige 1500-år (Holmberg 1974:35-38; L.E. Christensen 2010:220). Der er ikke 

belæg for, at lokaliseringen af tingsfunktioner syd for Tryggevælde er sket før sen middelalder. 

Stednavnenes tolkninger må selvfølgelig tages med visse forbehold. Adjektivet hellig synes i 

førkristen tid både at kunne betyde ’fredhellig’ eller hellig i sakral forstand (L.E. Christensen 2010: 

64-65). I svenske stednavne forekommer sammensætningen helig og -stad i flere Helgestad-navne, 

og det har været foreslået, at nogle af disse kan være dannet af et appellativ *helghæstadher med 

betydningen ’hellig plads’ (Vikstrand 2001: 250-51). Der er arkæologiske forhold, der måske kan 

støtte en tilsvarende opfattelse af Hellested. Netop i markerne nord for landsbyen er i 1800-tallet 

fundet en stor ring af sølvholdigt guld med en diameter på ca. 31 cm (fig. 7.13., NM 6487; 

Jørgensen og Petersen 1998: 119-20). Ringen er vanskelig at datere, skønt et par lignende ringe er 

fundet ved Vittene i Västergötland, på et bopladsområde med kontinuitet fra førromersk jernalder til 

yngre germansk jernalder (Fors 2008:11-19). Her tolkes de som ringe til gudestatuer. En torques og 

en ormehovedring, ligeledes af guld, fra samme område dateres hhv. til førromersk og ældre 

romersk jernalder, og ”statueringene” gives en tilsvarende datering, trods manglende paralleller. Det 

er endda uvist, om ringe af denne type er fremstillet i Skandinavien. Desværre er både Vittene-

ringenes og Hellestedringens præcise kontekst ukendt, men på samme mark nord for Hellested er 

der for nylig gjort detektorfund af en romersk denar, samt fibler fra yngre germansk jernalder (SB 

050603-44, -53). På et luftfoto fra 2012 ses i dette område mørke aftegninger af mulige hustomter 

og grubehuse (fig. 7.14.). Omkring selve Hellested bytomt er der derudover fund fra perioden yngre 

germansk jernalder til middelalder (SB 050603-29, -43, -44; se også Ulriksen et. al. 2015: 108, 

110), og der er fundet bebyggelsesspor fra yngre jernalder og vikingetid øst for byen (SB 050603-

37).  

Ca. 1 km mod øst, mellem Arnøje og Hellested, finder vi marknavnet MB 1682 Sal Agre, MK 1796 

Salagre, hvor et muligt tolkningsforslag for forleddet er subst. sal, med betydningen 

'stormandsgård’ eller ’gudehus' (L.E. Christensen 2010: 36-37, 87-89). Omtrent samme sted er 

fundet en næbfibel fra yngre germansk jernalder (SB 050603-28), men her er endnu ingen fund, der 

fortæller om stedets brug eller status. 

Der er flere andre elementer, der afspejler, at området omkring Tryggevælde, Hårlev og Hellested 

må have haft en særlig status i førkristen og/eller tidlig kristen tid. Den meget markante Hothershøj 

ved Hårlev kirke er som nævnt opført i 5.-6. årh., og Tryggevælde-runestenen fra første del af 900-

tallet omtaler både en høj og et skaiþ, som muligvis skal forstås som en skibssætning (DR 230; 

Olesen 2014). Stenens oprindelige placering er ukendt, men den antyder tilstedeværelsen af et 
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monumentalt gravmiljø lig f.eks. Gl. Lejre eller Jelling. Hovedgården Tryggevælde er derudover 

registreret som krongods i 1200-tallet. De forskellige elementer er ikke samtidige, men peger 

tilsammen i retning af et uopdaget center i området, der kan have fungeret over lang tid. Det er værd 

at bemærke, at indikationerne på helligsted og tingsted befinder sig på den østlige side af åen og 

således afgrænset fra de andre lokaliteter. Hellested er det eneste mulige sakrale stednavne på 

Stevns (forleddet i Frøslev tolkes her i betydningen ’herre’). Det nærmeste andet stednavn med 

sakralt indhold er Vivede (1380 Wiuede), der er sammensat af subst. vi, ’helligdom’ og ved, ’skov’, 

i Fakse Herred ca. 9,5 km mod sydvest. Dette navn betegner muligvis en (skov)helligdom af mere 

perifer eller afsidesliggende art (jf. Vikstrand 2001: 20-24). Ud fra det fremlagte materiale kan 

fremsættes en forsigtig hypotese om, at Hellested kan have haft karakter af central samlehelligdom 

for Stevnsområdet, men der kræves yderligere arkæologisk materiale for evt. at underbygge en 

sådan teori.  

Guldringen fra Hellested kan i kraft af sin størrelse opfattes som en genstand med stærk symbolik, 

eventuelt dekoration til et gudebillede, som det foreslås for Vittene-ringene. Der kan også være tale 

om en særlig ring til edsaflæggelse eller andre ceremonielle formål, som det bl.a. tænkes for den 

store guldring fundet på stormandsresidensen ved Tissø (Hårdh i tryk). Hellestedringen antages at 

være fremstillet i ældre romersk jernalder, men kan i teorien have haft en lang brugstid, før den 

endte i jorden.  

Marknavnene med ting og sal skal betragtes som usikre, da de først er overleveret efter 

middelalderen. Gennem middelalderen og tidlig moderne tid har der været skiftende retskredse i 

form af både birker og herreder, og derfor kan der have været ukendte tingsteder mange steder. Ud 

fra flere kildetyper opstilles dog en hypotese om, at Hellested i førkristen tid har været en hellig 

eller fredhellig lokalitet, muligvis et centralt offer- og samlingssted for hele Stevnsregionen, 

eventuelt med tingstedsfunktion på den ikke-lokaliserede Tinghøj. Der findes dog også indikationer 

på et andet tidligt tingsted.  

 

Høj-navne og mulighed for retsudøvelse i Himlingøje  

Der optræder flere potentielt meget gamle høj-navne i Stevnsområdet. De er overleveret fra 

middelalderen og har uigennemskuelige og alderdommelige forled og forvanskede efterled, men 

kan ikke dateres præcist (DS16: XXIV). Flere af navnene synes på densitetskortet at have relation 

til yngre romersk/ældre germansk jernalder, hvilket kan skyldes, at navnene netop betegner nogle af 

de høje, hvor der er begravelser fra denne periode (jf. fig. 7.8.). Stednavnene Arnøje (1261 
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7.15. Kort over Himlingøje 

På O2 kortet ses en fin fremstilling af de oprindelige høje i Himlingøje, hvor de små høje danner en 
halvcirkel om de store © KMS. 

7.16. Densitet og by-navne 

Navnetyperne -by og -toft vist med densitetsudviklingen i arkæologiske fund mellem yngre 
germansk jernalder og vikingetid. Rød markerer en stigning i antal lokaliteter, mens blå markerer 
nedgang. Kort udarbejdet af Anders Pihl, data ved forfatteren. 
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Arnhogh) og Torøje (1344 Torendhæ) kan indeholde dyrenavnet ørn og personnavnet Tore, mens 

Gevnø (1387 Geffnøwæ), Holtug (1261 Holtohæ), Egøje (1366 Egwe) og Åshøje (1262 Asum) 

indeholder naturbetegnelser. Navnet Himlingøje (1356 Hymlynghøw) skiller sig ud. Forleddets 

oprindelse er usikker, men tolkes både af Lis Weise og af Bent Jørgensen som et appellativ, glda. 

*hēmling, dannet til verb. glda. hēm(b)læ, ’hjemle‘, oldn. heimila, 'overdrage, sikre en noget som 

hans retsmæssige besiddelse‘, jf. subst. hjemmel (DS 16: 48; B. Jørgensen 2008: 121). En form af 

verbet hjemle med i, himlæ/himble, optræder særlig i østdanske dokumenter, deriblandt i et 

dokument fra Bjæverskov 24/5 1425 ”arffuinge at fry oc himlæ” (se seddelsamling i GDO: hemle). 

Hjemmel er et begreb, der har med juridisk bemyndigelse at gøre, og man kan derfor se navnet 

Himlingøje som knyttet til en form for retsudøvelse. Ud fra denne tolkning er det muligt, at en eller 

flere af højene på et tidspunkt kan have været anvendt som tinghøje. Som det ses på O2-kortet, har 

de to østligste høje, den ene ved navn Baunehøj, været meget store, mens de øvrige mindre høje lå i 

en halvkreds omkring disse, hvilket skaber en art scene med god visibilitet højene imellem (fig. 

7.15.). Hverken navnet eller den mulige tingstedsfunktion kan være ældre end højenes opførelse. Da 

gravpladsen er totaludgravet, er den dateret sikkert til yngre romersk jernalder (Lund Hansen et. al. 

1995). Det eventuelle tingsted kan dog være senere og har ikke nødvendigvis forbindelse til 

gravlæggelserne.  

Som det nu er med tolkninger af gammelt navnestof, er forklaringen af hjemmel ikke 100 procent 

sikker. Et andet forslag, som ofte antages af både arkæologer og lægfolk er, at forleddet er et ellers 

forsvundet inge-navn, enten en indbyggerbetegnelse eller et bebyggelsesnavn. I så fald kan navnet 

både være afledt af insektbetegnelsen humle ‘humlebi’, mandsn. glda. Humli eller et subst. glda. 

*humal, svarende til svensk dialekt hummel ‘knold, bjergknold’ (jf. DS 17:94, Humlum og DS 21: 

Hummelhede samt Sahlgren 1935). Sidstnævnte mulighed ville passe nogenlunde med landskabet 

omkring Himlingøje, der er relativt knoldet, og højene vil have forstærket denne effekt.  

Imidlertid er det altså ordet hjemmel, der fremstilles i navneforskningen som den mest sandsynlige 

forklaring på navnet Himlingøje. Et argument for, at Himlingøje indeholder dette ord, er, at 

tingsteder i forbindelse med monumentale gravhøje og landskabselementer kendes fra flere steder, 

f.eks. fra Anundshög og Gl. Uppsala i Mellemsverige (f.eks. Svensson 2012:398-399; Sanmark og 

Semple 2013b). Derudover er det gravmiljø, der findes i Himlingøje, af en helt exceptionel karakter 

indenfor Skandinavien og Nordeuropa. Himlingøje-gravene dannede centrum i et netværk af grave 

med romersk import spredt på hele Stevns, som det vil være for omfattende at behandle her. Det 

kan blot nævnes, at den allerede omtalte grav i Valløby indeholdt et par sølvbægre svarende til et 
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par fra den store Baunehøj i Himlingøje, hvilket afspejler, at der var nær kontakt lokaliteterne 

imellem (Lund Hansen 1987:413). Det tyder på, at Himlingøje har været central for distribution af 

luksusvarer og kontakt til det romerske område gennem hele 3. årh. (Lund Hansen et.al. 1995:374 

ff; Grane 2013a: 142). Gravpladsen er blevet tolket som udtryk for centret i en tidlig dansk 

rigsdannelse (f.eks. Storgaard 2001) - en tolkning, der er blevet karakteriseret som for vidtgående 

(bl.a. Näsman 2002, 2006). Det er ikke en diskussion, der skal gås i dybden med her, men uanset 

den grundlæggende opfattelse er de rige høje i Himlingøje vidne om en høvdingeslægt med stærk 

lokal gennemslagskraft og nære kontakter til Romerriget. Det virker sandsynligt, at en sådan status 

har fået en form for efterklang, hvor stedet indtog en vigtig rolle i lokalområdet. På lokaliteten 

Nytofte nord for den nuværende landsby og øst for højene ligger et større område med detektorfund 

fra ældre jernalder frem til middelalder, der måske kan afspejle en tilhørende bebyggelse (SB 

050105 -25 og -29). Her kan også evt. have foregået aktiviteter relateret til markeder eller 

tingsafholdelse. Fundene er fortrinsvis fra yngre jernalder, flere af god kvalitet (Sørensen 2008: 

273). Det skal også nævnes, at der under den nuværende kirke i Himlingøje er fundet rester af en 

romansk rundkirke fra ca. 1100, hvis specielle form understreger stedets særpræg (DK: 339-344). 

Hvis der både har været tingsted i Himlingøje og Hellested, må det formodes, at de har fungeret på 

forskellige niveauer eller i forskellige perioder.  

 

Stednavne og arkæologisk dynamik i vikingetid og middelalder 

På det nordlige Stevns er der som nævnt et område med fravær af de ældre jernaldernavne og nogle 

meget store by-enheder netop omkring Strøby Toftegård (fig. 7.5.). Udbredelsen af de ældre 

navnetyper versus de yngre er interessant. Generelt ser man i Danmark mange lokaliteter med yngre 

navnetyper modsat få med de ældste navnetyper, hvilket kan give opfattelsen af en gradvist 

ekspanderende bebyggelse i landskabet, der voksede fra få til mange (f.eks. Brink 1988: 69, 

Vikstrand 2013: 7-11). På Stevns er der imidlertid næsten lige mange ældre og yngre stednavne. 

Mens stednavnetyperne fra vikingetid og middelalder har en stærk koncentration på det centrale 

Sjælland, er der relativt færre på Stevns (DS 16 XI). Koncentrationen af stednavne på -by på det 

nordlige Stevns synes at korrespondere med en stigning i antallet af arkæologiske lokaliteter i 

vikingetiden (fig. 7.16.). Der er dog ikke indtil videre indikationer på, at by-lokaliteterne her skal 

føres tilbage til omkring år 600, som der argumenteres for andre steder (Dam 2015: 65-72; Hansen 

2015:124-26). Undersøgelser i flere af byerne har frembragt materiale fra 1000-tallet, men ikke 

ældre (Christensen og Tornbjerg 2009: 52; Hedeager 1982). Det ser faktisk ud til, at en 
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bebyggelsesstruktur med enkelte bopladser/landsbyer centralt beliggende i tilhørende ejerlav har 

rødder i yngre germansk jernalder. Dog er en del først etableret på deres middelalderlige 

beliggenhed sent i 1000-tallet, hvor et tidligere bebyggelsesområde opgives - det gælder, som vi 

skal se, f.eks. Strøby og Varpelev (Christensen og Tornbjerg 2009:77-78). Nogle ældre stednavne, 

f.eks. selve navnet på bebyggelsen ved Strøby Toftegård, kan antages at være forsvundet i 

sammenhæng med sådanne flytninger.  

Torpnavne ligger tæt i de vestlige dele af Bjæverskov og Fakse herreder, men på Stevns og langs 

åerne ses kun enkelte torp-navne henover midten af Stevns og helt ud mod kysten (fig. 7.17.). Det 

arkæologiske fundbillede i middelalderen synes nu mere sparsomt set i forhold til forudgående 

perioder.  

 

Stednavne på -by  

Som nævnt er der i området på det nordlige Stevns, umiddelbart omkring Strøby Toftegård, ingen af 

de ældste bebyggelsesnavnetyper. Dette område udfyldes af en lille gruppe på fem 

bebyggelsesnavne med endelsen -by (fig. 7.18.). Overleveringen af navne på -by i Stevns og 

Bjæverskov herreder er generelt tidligere end i den sydlige del af Præstø Amt, hvor mange først er 

overleveret efter middelalderen (DS16: XIII). Skønt de er overleveret i middelalderen, er to af de 

fem sekundære. Den nordligste, Valløby, har fået by-endelsen sidst i middelalderen for at skelne 

bebyggelsen fra hovedgården med lev-navnet Vallø. Den sydligste, Ll. Tårnby (1256 Thornby 

paruum) i Hårlev Sogn, er blevet til i middelalderen ved en udflytning af gårde fra nabosognebyen 

St. Tårnby. Dermed har vi tre by-navne, der er overleveret i middelalderen og kan være ældre: 

Strøby, St. Tårnby og Magleby. Overfor hinanden på hver side af Tryggevælde Å ligger (St.) 

Tårnby, (1135 Thornby), med forleddet subst. torn, 'tjørn' og Strøby (1336 Strøby) subst. glda. 

*strø̄, f. 'strøm, kilde'. Der er en del løsfund og grave fra romersk jernalder på markerne omkring 

Tårnby, men ingen bebyggelse er undersøgt fra yngre jernalder eller vikingetid. Ca. 1 km syd for 

Tårnby er der fundet en sølvskat fra vikingetiden (SB 050110-10). Forleddet i Strøby må henvise til 

åen og har karakter af at være gammelt ordstof (DS 16: XXI). Også uden for Strøby By er der fund 

fra ældre jernalder på markerne. Fra selve landsbyen er der et løsfund fra vikingetid eller tidlig 

middelalder og lidt bebyggelse med keramik fra tidlig middelalder (SB 050612-77 og 95). St. 

Tårnby Sogn og Strøby Sogn udgør begge et enkelt ejerlav, Strøby endda et meget stort sogn og 

ejerlav. Øst for Strøby ligger Magleby (1346 Maglæby) med ejerlavene Klippinge og Sørup 

(Søholm). Forleddet er adj. glda. makla 'store'. Magleby på Stevns er ikke områdets største by på 
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matriklens tid (DS 16: XXI), men navnet afspejler sandsynligvis, at den på et tidspunkt har været 

relativt stor i forhold til omkringliggende bebyggelser. Klippinge er navnetypologisk ældre end 

Magleby og kan foreslås at afspejle en ældre bygd eller bebyggelsesområde, der ved 

sognedannelsen blev indlemmet under den navnetypologisk yngre sogneby. Også omkring Magleby 

er der spredte fund fra romertid på markerne, men i landsbyen er fundet keramik fra vikingetid og 

tidlig middelalder (SB 050608-127). 

Lidt længere fra nærområdet finder vi flere by-navne. Sydøst for Magleby ligger Råby (1363 Raby), 

der indeholder subst. glda. ra, f. 'rå, grænsepæl' eller dyrenavnet rå, 'rådyr'. I selve landsbyen er 

fundet østersøkeramik (SB 050604-89). Råby ligger i Holtug (1261 Holtohæ), 'skovhøje' Sogn, hvor 

også hovedgården Gjorslev befinder sig. Mod syd, på hver sin side af Stevns Å, ligger Gammelby 

(1358 Gamblæby), 'den ældre bebyggelse' og Valby (1256 Wolby), hvor forleddet er subst. wall, 

'slette, græsgang'. Begge disse stednavne vidner om senere omlægninger. Implicit i navnet 

Gammelby ligger, at den er relativt ældre, muligvis i forhold til sognebyen Karise (DS 16:86), men 

der er ingen fund fra området omkring byen. Landsbyen Valby blev nedlagt før 1686 og gav også 

tidligere navn til hovedgården Valdbygaard, senere Juellinge (DS 16:70-71). Der er vikingetidsfund 

ved Stevns Å 500 m nord for hovedgården, hvor der er et middelalderligt voldsted. 

Forleddene i de behandlede by-navne har et ganske typisk indhold, der ikke afslører meget om 

absolut alder eller samfundsforhold. Blot må det formodes, at Magleby på et tidspunkt har været 

forholdsvis stor.  

Både fraværet af jernaldernavne og de store by-enheder tyder på sammenlægninger eller 

koncentreringer af bebyggelsen ad flere omgange i området omkring Strøby Toftegård. Et bud er, at 

jernaldernavnene er forsvundet i forbindelse med opbygningen af en slags gods eller centralområde 

omkring selve storgården. Dernæst synes der at ske en generel omlægning med by-navnene Tårnby, 

Strøby, Magleby, Råby og Valdby. Der er dog ikke indtil videre indikationer på, at nogen af disse 

by-lokaliteter skal føres tilbage til omkring 600, som der er tegn på andre steder. Snarere har 

undersøgelser i byerne frembragt materiale fra 1000-tallet, men ikke ældre (Hedeager 1982; 

Christensen og Tornbjerg 2009: 52). De forholdsvis simple forled i by-navnene, der dannes i et 

allerede avanceret navnelandskab, antyder, at selve betegnelsen -by henviser til en form for 

karakteristisk bebyggelsestype, der må have skilt sig ud fra de øvrige eksisterende bosættelser. 
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Yngre bebyggelsesnavne: torpdannelse  

Som nævnt dannes stednavne på -torp hovedsagelig i perioden ca. 900-1200 (Dam 2015: 77). 

Torpdannelsen på Stevns er ikke markant. Dette til trods for, at -torp er blandt de hyppigste 

stednavnetyper på Sjælland og var del af en væsentlig og omfattende bebyggelsesudvikling i den 

sene vikingetid. På det nordlige Stevns, omkring selve Strøby Toftegård, er "torpificeringen" 

nærmest ikke eksisterende, men der findes enkelte torp-navne i udkanten af storgårdens nærområde 

(fig. 7.18.): ca. 4 km mod øst, nær den middelalderlige hovedgård Søholm, har ligget en torp-

bebyggelse ved navn Sørup (1346 Syøthorp), 'udflytterbebyggelsen ved søen'. Fund fra tidlig 

middelalder på markerne øst for Søholm kan evt. forbindes med denne torp (SB 050608-126). Et 

udgravet gårdanlæg fra ældre jernalder kan ses som et eksempel på, at mange torp-byer nærmest 

genkoloniserer ældre jernalders bebyggede områder (SB 050608-108, jf. Albris 2014a: 105).  

Omtrent 5,5 km syd for Strøby Toftegård ligger Tåstrup (1386/1391 Thorsterp), 'Thorstens 

udflytterbebyggelse' i Hellested Sogn og længere østpå, nær St. Heddinge finder vi Bjelkerup (1366 

Byerkorp), hvor forleddet er trænavnet birk. Vest for Tryggevælde Å, i Hårlev Sogn, ligger desuden 

Ammerup (1256 Ammæthorp) og Lystrup (1256 Lyutstorp), der indeholder personnavnene Ammi og 

Liut. 

Længere ude, mere perifert i forhold til Strøby Toftegård, finder vi lidt flere torp-navne, hvoraf 

hovedparten i lighed med de nævnte torper indeholder personnavneforled eller tilnavne (se 

tolkninger i katalog 3.). Næsten på stribe langs den sydøstlige kyst på Stevns ligger Tommestrup 

(1387 Tomestorp), Højrup (1370-80 Høghethorp), den forsvundne Ullerup (1279 Vglæthorp), der 

allerede i 1400 nævnes som "eet ødhe thorp" og Højstrup (1356 Høghstrøp). 

De fleste af torperne befinder sig dog ind mod det centrale Sjælland, vest for åerne og Stevns 

Herreds grænse: langs herredsgrænsen fra syd mod nord ligger Snekkelstrup (1472 Sneckelstrop), 

Skuderup (1503 Skwrrwp) og Spjellerup (1302 Spiællerop) i Vemmetofte Sogn, Tågerup (c. 1400 

Toghorp) i Alslev Sogn og helt mod vest i Karise Sogn finder vi Totterup (1423 Tottorp) og Olstrup 

(1492 Olstorp). Øst for åerne finder vi sognebyen Smerup (1310 Smiththorp), 'smedens 

udflytterbebyggelse' og Barup (1256 Barnæthorp), ’børnenes udflytterbebyggelse’ samt førnævnte 

Tåstrup i Hellested Sogn. 

Helt i den nordvestlige udkant af undersøgelsesområdet er der også en gruppe torpnavne: 

Klemmenstrup (1351-66 Clemestorp), Hadstrup (1350 Hastørp), den forsvundne Olstrup (1366 

Olefztorp), Gunderup (1421 Gunnorp), Herfølge Torp (1484 Hærføglæ torp), Søllerup (1351-66 
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7.17. Torp-navne på Stevns og densitet 

Torpdannelsen på Stevns set i forhold til den arkæologiske densitet mellem vikingetid og 
middelalder. Rød markerer en stigning i antal lokaliteter, mens blå markerer nedgang. Kort 
udarbejdet af Anders Pihl, data ved forfatteren. 
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Søllerop) og den forsvundne Søllerup Torp (1498 Søluerupz torp) i Herfølge Sogn. Desuden 

Poulstrup (1478 Pouelstrop) og Aggerup (1256 Aggæthorp) i Endeslev Sogn. 

Set i forhold til Strøby Toftegård befinder de fleste torpnavne sig i nogen afstand, enten presset helt 

ud mod den sydøstlige kyst eller på den modsatte (vestlige) side af Stevns Å og Tryggevælde Å, ind 

mod Midtsjælland, hvor mange sogne er opdelt i flere små ejerlav. Dette mønster svarer til en 

traditionel opfattelse om torpbebyggelser, at de grundet en voksende befolkning ofte blev trængt ud 

på de mest marginale jorder (Lund 1984; Dam et al. 2003).  

Vest for Stevns fortæller bl.a. skovindikerende stednavne og rydningsnavne, i kombination med 

nutidens skovdække og Videnskabernes Selskabs kort 1768-1805, at der har været et vist 

skovdække ved vikingetidens slutning (Dam 2015: 129, 132, 142). På Stevns vidner heller ikke 

andre navnetyper om en kraftig bebyggelsesekspansion omkring 900-1200. Rydningsnavne med 

endelserne -rød og -tved er nærmest fraværende på selve Stevns. I det undersøgte område optræder 

blot et enkelt stednavn Bonderød (1358 Bondæruth) i Alslev Sogn, vest for Stevns Å. Der findes 

også kun enkelte eksempler på andre navnetyper fra sen vikingetid og middelalder: Tessebølle 

(1342 Testebola) i Herfølge Sogn og den forsvundne landsby Bassebol (1389 Basse boell) i Smerup 

Sogn. Det skyldes formentlig, at Stevns allerede tidligt var fuldt udbygget og udnyttet (Beck in 

press). 

Tilsammen giver stednavnene fra sen vikingetid og middelalder på Stevns et indtryk af, at 

udflytning, udbygning og udstykning i perioden ca. 900-1200 ikke var helt så intensiv her som 

andre steder på Sjælland. Noget tyder endvidere på, at en del torpnavne er dannet sent i perioden: 

Tommerup på det yderste østlige Stevns samt Klemmenstrup og Poulstrup i Bjæverskov Herred 

indeholder alle kristne personnavne. Også personnavnet Olaf, der optræder i Olstrup i Karise Sogn 

og i den forsvundne Olstrup i Herfølge Sogn, bruges først i dansk i middelalderen (B. Jørgensen 

2009: 97). Navnet på den forsvundne bebyggelse Søllerup Torp kan også betragtes som en sen 

betegnelse, der har tjent til at adskille bondebyen fra Søllerupgård (B. Jørgensen 2009: 100). 

 

Storgården og torpdannelsen 

Som nævnt er der et større område nordligt på Stevns, omkring Strøby Toftegård, hvor der ikke 

optræder ældre bebyggelsesnavne. Indenfor dette område er heller ikke bevaret ældre naturnavne i 

funktion som bebyggelsesnavne, og her er næsten ingen torp-navne. De få eksisterende 

navnebærere udgør til gengæld nogle meget store enheder. Ejerlavene er særlig på det nordlige 

Stevns meget store, og flere enkelte sogne udgør egne, store ejerlav, deriblandt Strøby Sogn, hvor 
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Strøby Toftegård-bebyggelsen lå i germansk jernalder og vikingetid (Christensen og Tornbjerg 

2009: 51-52). De store, nærmest uopdelte områder indikerer, at der gjaldt nogle særlige forhold her 

langs det nordlige stræk af Stevns' kyst og østbredden af Tryggevælde Å. Der kan være tale om et 

gammelt domæne, der har omfattet både stormandgården og den historiske landsby, eller endda alle 

tre by-enheder (men ejerlavene på Stevns er generelt store). Fraværet af ældre bebyggelsesnavne i 

Strøby Toftegårds nærområde stemmer godt overens med billedet omkring andre storgårde og 

centralpladsområder. Også Gudme på Fyn og Boeslunde på det vestlige Sjælland har et fravær af 

førvikingetidige bebyggelsesnavnetyper indenfor en vis radius (Albris 2014a: 98-113, 2014b: 21-

24). Omkring Strøby Toftegård er dette et mindre område, men for Gudmes vedkommende er der 

tale om en radius på hele 8 km. En tolkningsmulighed er, at dette kan afspejle, at en større 

bebyggelse eller gårdanlæg i en afgørende periode har lagt beslag på et vist domæne, hvorved ældre 

navnetyper er blevet udslettet.  

Strøby Toftegård og Stevns adskiller sig dog fra andre storgårdsdomæner ved en (forholdsvis) ringe 

og sen grad af udflytning og udstykning, som ellers ses i bl.a. torp-navnene andre steder (Albris 

2014a: 111-113, Albris 2014b: 23-25, Anglert 2003: 133, Callmer 2001: 113-120). Det ser ud til, at 

der på selve Stevns ikke er sket en tilsvarende opsplitning og udstykning af de centrale 

bebyggelsesområder, men blot en sen anlæggelse af udflytterbebyggelser på de mest marginale 

beliggenheder. Det vil sige, at da bebyggelsen ved Strøby Toftegård blev nedlagt eller flyttet i 11. 

årh., var det ikke forbundet med en så markant opdeling af området som indikeret andre steder. Der 

synes at ske en omlægning af bebyggelsen, hvilket formentlig kan forbindes med by-navnet, men 

dens grundlæggende domæne eller ressourceområde synes at være mere intakt.  

Billedet af en ringe grad af opsplitning og/eller udflytning på Stevns i forhold til det centrale og 

vestlige Sjælland støttes af landsbyernes størrelse i 1688-matriklen, hvor skatten vurderes i tdr. 

hartkorn. Peder Dam har udregnet, at en bebyggelse i 1688 landsgennemsnitligt består af 4,7 gårde 

med 28,9 tdr. hartkorn, men at Stevns Herred har landets højeste gennemsnit med 16,4 gårde og 

135,0 tdr. hartkorn i gennemsnit (Dam 2015:17-18). Dette kan skyldes, at bebyggelsen på Stevns, 

med den frugtbare og let tilgængelige landbrugsjord, har været veletableret og -udbygget på et 

tidligt tidspunkt. Stevns skiller sig i øvrigt ud i forhold til det øvrige gamle Præstø Amt ved, at 

arealet for bebyggelser på både -by og -torp er meget store, (DS16: XV). Selvom torp-

bebyggelserne på Stevns er relativt mindre end de ældre navnetypers landsbyer, er de store i forhold 

til torp-bebyggelserne i det øvrige Præstø Amt og det generelle landsgennemsnit. 
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En omstrukturering af bebyggelsen er dog snarere afspejlet i by-navnene. De meget store by-ejerlav 

indikerer, at disse stednavne ikke repræsenterer sene nyanlæggelser eller udspaltninger, i lighed 

med f.eks. mange torp-navne. Snarere skal de måske ses som afspejling af en ny bebyggelsesfase: 

Bent Jørgensen mener, at navne på -by skal opfattes som en form for opstramning af 

bebyggelsessituationen, såsom sammen- eller omflytninger, der har resulteret i nye navne (B. 

Jørgensen 2009: 94-96). En sådan situation synes sandsynlig her. Navnene Tårnby, Strøby, 

Magleby, Råby og Valdby kan således afspejle sammen- eller omflytninger i 1000-tallet, der har 

resulteret i disse ret simple nye navnedannelser (ibid. s. 96). Hjælp til at belyse, hvornår og hvordan 

omlægninger er foregået, kan eventuelt fås gennem marknavnematerialet. 

 

Navneleddet -toft og mulige ældre bebyggelser 

En god indikator på forsvundne ældre bebyggelser er marknavne, der indeholder 

stednavneelementet -toft. Navneleddet -toft vurderes, ud fra sprogligt indhold og førkristne 

personnavne i forleddene, at være blevet aktivt som stednavneelement allerede i germansk jernalder 

(DS 17: 2.2, Gammeltoft 2001: 18-20). Peder Dams statistiske analyser indikerer dog, at -toft 

generelt er fra sen vikingetid og middelalder, men at de ældste bebyggelser indenfor navnetypen 

findes i Østdanmark (Dam 2015: 82-83).  

På det sydvestlige Stevns optræder to bebyggelsesnavne, der er overleveret fra middelalderen, med 

endelsen -toft, hvor forleddene er personnavne med et ældre præg: Vemmetofte, (1356 Væmætoftæ), 

gen. af mandsn. glda. Wǣmund og Lejestofte i (1387 Legestofftæ), mandsn. glda. *Lēkir. Desuden 

er der flere steder tofte-navne, der først er overleveret efter middelalderen og ofte må være 

marknavnemateriale, der er kommet til at fungere som gårdnavne: i Endeslev ligger Bastofte, i St. 

Heddinge ligger Bækketofte og Bytofte, i Havnelev ligger en lokalitet, Boestofte, samt i Lyderslev 

det specielle navn Kongetofte, MB 1682 Kongens Tofft, der simpelthen må skyldes, at toften har 

været kongelig ejendom.  

Betydningen af toft både som ord og i stednavne er overordnet ’areal til bebyggelse’. I Danmark 

kan det både betegne en gårds bebyggede areal og marker, der ligger i umiddelbar nærhed af gården 

eller byen (Holmberg 1946: 104; Gammeltoft 2003: 44; B. Jørgensen 2008: 298). Derfor er det 

almindeligt i marknavne, og elementet er ekstremt hyppigt i marknavnene på Stevns, både i 

markbøgerne og på udskiftningskortene. I forbindelse med denne undersøgelse er foretaget en 

gennemlæsning af navnematerialet i markbøgerne fra 1682 og på O1-kortene fra sent 1700-tal og 

tidligt 1800-tal. Marknavnestoffet i disse kilder vurderes generelt at gå tilbage til middelalderen (B. 
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7.18. Topografi med torp- og by-navne 
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Jørgensen 1980). Det er derfor begrænset, hvor mange informationer det kan indeholde om forhold, 

der er ældre. Marknavnene kan ofte rumme indikationer på forsvunden bebyggelse, men fortæller 

ikke nødvendigvis, hvad bebyggelsen har heddet.  

Marknavne, der indeholder -toft, indikerer ikke nødvendigvis gammel bebyggelse, men hvis de 

optræder på steder, der ikke støder op til eksisterende bebyggelse, kan det afspejle en erindring om 

nedlagte eller flyttede bebyggelser (DS 25: 16). I Himlingøje er der f.eks. på Nytofte fundet en 

detektorlokalitet med genstande fra yngre jernalder, vikingetid og middelalder (SB-050105-25). 

Det er dog særligt navnetypen Gammeltoft, 'det gamle gårdsareal', der har vist sig at have en stor 

hyppighed af bopladsspor fra germansk jernalder, vikingetid og middelalder (Dalberg og Kousgård 

Sørensen 1979: 34; Grøngaard Jeppesen 1984: 164; Porsmose 1987: 45; Holmberg 1996: 53; 

Nielsen og Tornbjerg 1987). Gammeltofterne rummer således en lokal erindring om nedlagt 

bebyggelse, der er overleveret gennem stednavnene. 

I undersøgelsen er ikke dukket gammeltoft-navne op i selve Strøby ejerlav, men der ses enkelte 

andre gammeltofter i nærliggende sogne. I Magleby by nævnes i MB1682 Gamble Toffter i 

Warpeløf Marcken. Da den ikke ses på udskiftningskortene, er den imidlertid svær at lokalisere 

nærmere. 

I Varpelev Sogn, Helstemarcken, optræder i markbogen to Gamle Toffte, på MK 1799 Gammel 

Toft. På baggrund af dette navn har man fundet og undersøgt et større bopladsområde med 

bebyggelse fra dels romersk jernalder, men især fra vikingetid (Christensen og Tornbjerg 2009: 49). 

I selve Varpelev by er der undersøgt bebyggelse fra tidlig middelalder, men her er ikke fundet 

keramik, der var ældre end 1000-tallet. I Varpelev finder vi desuden også en Torpenhøj, MK 1799 

Torpen Høy Agre, der kan vidne om en forsvunden torpbebyggelse her. Også i Hellested Sogn i 

Tåstrup Bys lillemarck optræder en Gammeltoft i MB 1682.  

Marknavnematerialet for sognene i Strøby Toftegårds nærområde støtter altså formodningen om 

bebyggelsesændringer. Gammeltoftnavne kan være udtryk for omlægninger af bebyggelse fra 

germansk jernalder eller vikingetid – eller de kan afspejle nedlagte gårde fra ældre middelalder. I 

selve Strøby Sogn er der ikke identificeret nogen gammeltofter, men navnet Toftegård er et 

eksempel på, at også andre tofte-navne kan være med til at udpege tidligere bebyggelse.  

 

Navnesituationen i Strøby Sogn og ejerlav  

Strøby Sogn er som nævnt et stort sogn, der samtidig udgør et enkelt ejerlav. Strøby by er den 

eneste historisk kendte bebyggelse i ejerlavet, men der er flere arkæologiske lokaliteter fra både 
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ældre og yngre jernalder samt vikingetid. I modsætning til det generelle billede i midt- og 

østsjællandske ejerlav er der i Strøby flere samtidige bebyggelser i yngre jernalder (Christensen og 

Tornbjerg 2009: 51-52): Strøby Toftegård er aktiv fra 5./6. årh. - sent 10. årh., og på Kastaniehøj 

lidt vest herfor er der detektorfund fra 6.årh. – 14./15. årh. Derudover er der gjort løsfund i den 

nordlige del af sognet ved Garderhøj og nær kysten, og der er spor af en mulig anløbsplads ved 

udløbet af Tryggevælde Å. Ved prøvegravninger i landsbyen Strøby er fremkommet fund fra 1000- 

og 1100-tallet, mens ældre materiale ikke er erkendt (Christensen og Tornbjerg 2009: 52).  

Hvordan passer dette billede med stednavnesituationen? Som nævnt er forleddet i stednavnet Strøby 

et subst. gl.da. *strø̄, 'strøm, kilde', < germ. *strauiō. Ordet er her formentlig et tidligere navn på 

åen, eller blot et appellativ, der refererer til Tryggevælde Å (DS 16, 67). Navnet 'byen ved 

strømmen' passer derfor godt til den historiske landsbys beliggenhed nær åløbet, mens det ikke 

stemmer så godt med lokaliteterne Strøby Toftegård eller Kastaniehøj. Det er derfor ikke 

sandsynligt, at dette navn har været hæftet på selve storgården ved Toftegård, der ligger adskilt fra 

landsbyen mod øst (fig. 7.19.). Denne har til gengæld en central placering i ejerlavet/sognet. 

Herudfra må man antage, at navnet Strøby må være dannet i forbindelse med en 

bebyggelsesanlæggelse nær åen i 1000-tallet.  

At den arkæologiske lokalitet har fået navnet Strøby Toftegård, skal alene ses som en administrativ 

navngivelse. 

Det kan ikke afgøres, hvad den præcise relation er mellem Strøby Toftegård og landsbyen med 

navnet Strøby. Dog er det bemærkelsesværdigt, at Strøby ejerlav tilsyneladende er dannet med 

Strøby Toftegård som center (Hansen 2015: fig. 62). 

For at afklare, om der kan hæftes stednavnemateriale på bopladsområderne ved Strøby Toftegård og 

Kastaniehøj, er sognets marknavnemateriale blevet undersøgt grundigt. På stedet, hvor Strøby 

Toftegård er udgravet, optræder marknavnet Toftehøj (fig. 7.20.) (MB 1682 Lille/Store Toffthøys 

Agers Aas, MK 1797 Toft Høys Agre), (jf. selve navnet Toftegård, der er afledt heraf). 

Navneelementet toft må som sagt opfattes som bebyggelsesindikerende, når det optræder 

uafhængigt af kendt bebyggelse (DS 25: 16; Gammeltoft 2003: 44; B. Jørgensen 2009: 102), og det 

var bl.a. dette marknavn, der oprindeligt ledte til rekognosceringer i området. 

På hver sin side af Toftehøj optræder nogle interessante marknavne. Nordvest for Toftehøj/Strøby 

Toftegård ses navnet Salebjerg/Ølsalebjerg (MB 1682 Ølsalbiere Aas, MK 1797 Ul Sale Biere, MK 

u.å. Ulsalebierg). Dette marknavn er baggrund for det nuværende navn Salebjerg, der også har givet 

navn til en markvej på stedet. Navnet kunne teoretisk set indeholde elementet sal, 'stormandsgård, 

243



7.19. Fundbillede Strøby 

7.20. Marknavnene Toft Høy og Sale Brand 

Toft Høys Agre til venstre ligger der, hvor storgårdsbebyggelsen er fundet, mens Sale Brand 
forekommer på markstykket øst herfor. MK 1809 © KMS. 

Bebyggelsen i Strøby Sogn og Ejerlav 
med Toftegård midt i 
ressourceområdet. Bebyggelsen synes 
at være flyttet nærmere åen sidst i 
vikingetiden (efter Christensen og 
Tornbjerg 2009, fig. 14). 
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gudehus', der er et nøgleord i forbindelse med halbebyggelser og centralitetsrelaterede 

navnedannelser (L.E. Christensen 2010, især s. 87). Dette navn er dog snarere en forvanskning af 

ordet ulvshale, der formentlig har fungeret landskabsbeskrivende. Anderledes forholder det sig med 

navnet Salebrand, der ligger øst for Toftehøj, (MB1682 Sallebrands Aas, MK 1797 Sale Brand). 

Dette navn kan godt indeholde ordet sal (Bent Jørgensen, pers. komm.). Efterleddet er subst. brand, 

der kan have betydningen ‘ild, blus’ (ODS I. Brand 1) eller betydningen ‘stok, stolpe’ (ODS II. 

Brand 2). Samme efterled indgår i navnet Snekkebrand på den østlige side af Tissø (Holmberg og 

Skamby Madsen 1998). Brand kan som navnelement indikere et signalbål eller varslingssted (L.E. 

Christensen 2010:116). 

Nord for Strøby Toftegård, på markerne op mod Øresund, findes også et marknavn, der indeholder 

ordet snekke, glda. snækkia, f. (fig.7.21.). Dette blev brugt i vikingetid og tidlig middelalder i 

betydningen ’skib’, og som navneelement kan det have været anvendt om såvel skibssætninger som 

havne- og værkstedspladser for skibe. Nogle har foreslået en kobling af snekke-navne til 

ledingsflåden (Holmberg og Skamby Madsen 1998: 213-2015: L.E. Christensen 2010: 93-94). I 

Strøby refererer navnene MB 1682 Sneche Mose Aas, MK 1797 Snekke Mose Agre til Snekkemose 

nær kysten nordligt i sognet, der ved højere vandstand kan have været anvendt som en mindre havn 

eller optrækningsplads for skibe (Schultz in press). 

 

Opsamling: Bebyggelsesdynamik og magtstrukturer på Stevns gennem 1. årtusind e. Kr. 

Det ældste navnemateriale i Stevnsområdet indeholder på flere måder informationer om 

bebyggelsesstruktur, magtforhold og samfundsorganisation i sen førkristen og tidlig kristen tid. 

Stednavnematerialet fremstår som en masse fragmenter, der kan give inspiration til anskuelsen af 

det arkæologiske materiale. Samlet viser stednavne og de arkæologiske kilder, at udviklingen på 

Stevns henover første årtusind var mere kompleks end man aner ved første øjekast. Man efterlades 

med indtrykket af, at der endnu mangler væsentlige brikker til forståelsen af denne udvikling. Dog 

kan der tegnes nogle hovedtræk:  

De mange stednavne af ældre typer på Stevns tyder på en lang kontinuitet i den grundlæggende 

opfattelse af og kommunikation om landskabet. Det gamle hēm-navn Stevns og inge-navnene kan 

f.eks. være rester af områdeinddelinger, der går langt tilbage. En lang kontinuitet kommer til udtryk 

på mange måder. Det, at mange ejerlav på Stevns er meget store, samt den relativt ringe mængde af 

yngre stednavne er med til at give det indtryk, at Stevns generelt ikke har oplevet opbrydninger og 

omstruktureringer i samme grad, som mængderne af torp-navne synes afspejle omkring Tissø, 
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7.21. Snekkemosen

Navnet Snekke Mose Agre på MK 1809 er næsten ikke til at få øje på midt i billedet. © KMS. 
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Uppåkra, Boeslunde og endda Gudme (Albris 2014b:111-113, Lihammer 2003:80-49). Desværre 

kender vi ikke meget til godsstrukturer og ejerskabsforhold på Stevns eller i Danmark før midten af 

middelalderen. Erik Ulsig påpeger, at der er et abnormt stort antal selvejere på Stevns ved 

slutningen af middelalderen (20 %), og at dette må afspejle forhold, der går langt tilbage (Ulsig 

2009: 200-204). Disse selvejere stod i direkte relation til kongen og kan have været organiseret 

omkring det kongelige center i St. Heddinge, der lå centralt i herredet (ibid. 207-08, 231). Desuden 

fortæller de sparsomme kilder fra 13. og 14 årh., at der tidligere i middelalderen var en markant 

tilstedeværelse af lavadel på Stevns, der fortrængtes af de store godser omkring 1400 (ibid. 209-10, 

227). Både selvejerne og lavadelen kan tænkes at have rødder i et socialt mellemniveau, der f.eks. 

kan have siddet på lev-lokaliteterne i yngre jernalder og vikingetid. Dog er der endnu ikke påvist en 

kobling mellem lev-navne og et fremvoksende aristokrati, og der er endnu langt mellem romertidens 

rige gravfund, lev-navne og middelalderens adelige og lavadelige godser.  

 

To magtområder på Stevns? 

I 4. årh., efter Varpelevgravpladsen, ophører de rige gravlæggelser på Stevns. Selvom her ikke er 

guldmængder på niveau med Gudme på Fyn, er der dog mange guldfund fra 5.-6. årh. i området, 

som indikerer en fortsat velstand ind i de følgende århundreder (Grane 2013b: 366). Blandt 

guldfundene er en skat med en brakteat fra ældre germansk jernalder fundet i Sigerslev ejerlav og 

en anden brakteat fundet ved kysten på det sydlige Stevns, begge med runer. Både guldfund, lev-

navne og yngre romertids gravfund virker spredt nogenlunde jævnt ud i regionen. Dog er der andre 

forhold, der gør, at jeg anser det nordvestlige Stevns som helt eller delvist afgrænset fra det 

sydøstlige før herredsdannelsen. På densitetskortene (fig. 7.8., 7.9., og 7.10.) synes 

fundkoncentrationerne at fordele sig på to områder med et kraftigt nord-nordvestligt fokus omkring 

Tryggevælde Å, Himlingøje og Strøby Toftegård, men også et syd-sydøstligt med centrum i St. 

Heddinge og Frøslev. De arkæologiske mønstre kan skyldes forskelle i rekognosceringsniveauet. 

Imidlertid giver en inddeling i sådanne to områder også mening ud fra Videnskabernes Selskabs 

kort fra 1770, hvor de afgrænses fra hinanden af udbredelsen af skov (fig. 7.1.). Der er forskelle på 

stednavnematerialet i de to områder: i det nordøstlige område dominerer lev-navne med 

appellativiske forled, mens de i det sydøstlige næsten alle har personnavneforled. Derudover har 

navne på -inge en markant tyngde i sydøst, mens navne på -by har vægt i nord. Torpnavne ligger 

langs periferien af disse to foreslåede sydøstlige og nordvestlige kerneområder. De forskellige 
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udtryk i stednavnematerialet afspejler formentlig variationer i områdernes udvikling gennem 

jernalderen og vikingetiden. 

Det er altså både ud fra en generel betragtning af stednavne og arkæologi, at jeg foreslår, at 

jernalderens og vikingetidens Stevns var delt overordnet i et nordligt- nordvestligt og et centralt og 

sydøstligt område. I kernen af det nordlige område finder vi tre lev-navne med topografiske 

appellativer, som det er foreslået kan være dannet tidligt. De tre navne er beliggende i en kreds, der 

hypotetisk danner en lille enklave omkring Himlingøje med højstatusgrave og et muligt senere 

tingsted.  

Det er også her, omkring den nordlige del af Tryggevælde Å, med tyngden lidt længere mod øst, at 

vi ser en markant dannelse af stednavne med endelsen -by. Rækken af navne på -by netop i den 

nordlige del af Stevns, omkring Strøby Toftegård, indikerer, at her er sket en grad af omlægninger 

eller egentlige brud, idet nye navne både kan henvise til helt nyanlagt bebyggelse eller til ældre 

lokaliteter, der ændrer karakter i folks opfattelse. Store ejerlav ses i midten af det nordlige 

ressource- eller magtområde, mens de få torpnavne og mindre ejerlav ligger langs udkanten.  

På det centrale og sydøstlige Stevns har vi en koncentration af i-omlydte inge-navne og lev-navne 

med personnavneforled omkring de store og centralt beliggende enheder St. Heddinge og Frøslev, 

og igen ligger torpnavne og mindre ejerlav langs udkanten. De mange inge-navne i den sydøstlige 

del kan være produkt af en udvikling, hvor ældre inge-domæner har overlevet i udkanterne, men 

blev presset ned i hierarkiet af nye strukturer med nye navnetyper. Det sydøstlige område kan 

foreslås at være det oprindelige *Stæth-hēm. Hvis man antager et tredje magtområde i Fakse Herred 

mod sydvest, stort set uden for undersøgelsens område, kan billedet korrespondere med tre 

magtområder, som navnet Tryggevælde sigter til. Området omkring Tryggevælde, Hellested og 

Hårlev skal i denne optik ses som et bindeled mellem disse magtområder og Stevnsområdets 

egentlige center. Her mødes både vandløb og grænser, og der er stærke indikationer på en sakral 

lokalitet, et monumentalt gravmiljø og muligvis også en storgård - en sådan mangler dog endnu at 

blive identificeret arkæologisk. Dette sted kan have fungeret som samlende punkt og evt. fælles 

helligdom for de områder, der mødtes her. Regionens eneste navn på -sted indtager her en 

særposition, både fordi det ligger helt centralt på grænsen mellem forskellige magtområder, men 

også på grund af den mulige sakrale betydning. Også arkæologien peger mod området omkring 

Hellested, Tryggevælde og Hårlev som regionalt centralområde. Beliggenheden ved herredsgrænser 

og åløb minder om storgården ved Tissø, der ligger ved Halleby Å på grænsen mellem Ars og Løve 
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Herreder. Ud fra dette billede bliver Strøby Toftegård et subcenter med adgang til havet, der måske 

kan sammenlignes med den rige lokalitet Melby nær Kalundborg Fjord i forhold til Tissø. 

Magtområderne synes dermed at have haft en lidt anden udformning før herredsdannelsen. I den 

foreslåede opdeling fungerer åsystemerne, der krydses af flere broer, som samlende elementer i 

landskabet (jf. Sahlgren 1925a). Hvis herredsinddelingen sker i sen vikingetid, falder den sammen 

med, at aktiviteterne ophører på pladser som Toftegård og Tissø, hvor vi altså ser en forandret 

organisering af landskabet (jf. Lihammer 2003).  

Stednavnematerialet fra sen vikingetid og middelalder på Stevns giver indtryk af, at udflytning, 

udbygning og udstykning i ca. 900-1200 ikke var lige så intensiv her som andre steder på Sjælland. 

Anlæggelsen af by-bebyggelserne synes i Stevnsområdet at ske i sen vikingetid og evt. tidlig 

middelalder, hvilket falder sammen med, at Strøby Toftegård opgives, mens en del af torpdannelsen 

først synes at være sket sent (fra 1200).  

De her fremførte forslag er blot hypoteser dannet på baggrund af materiale, der til tider er meget 

tyndt, både for de arkæologiske kilder og stednavnenes vedkommende, og skal derfor også forstås 

som et bud på, hvordan man kan tilgå Stevnsområdet i fremtidig forskning. 
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8. Hvilke processer ligger bag det sakrale stednavn? En diskussion af to 

førkristne stednavne Gudme og Tissø og deres materielle miljø11 

 

Hvad skaber et sakralt stednavn, og hvilken rolle har de i menneskers sociale og kognitive 

landskab? Formålet med dette afsnit er at forsøge at se på de to sakrale førkristne stednavne, der 

optræder i dette projekt, som del af sociale processer. I Skandinavien findes en lang række 

stednavne, der indeholder referencer til den førkristne nordiske religion (bl.a. Kousgård Sørensen 

1992, Vikstrand 2001). Interessen for disse navne går langt tilbage i skandinavisk onomastik (se 

f.eks. Dalberg og Kousgård Sørensen 1979: 117-120). Der er tale om en forskelligartet og kompleks 

gruppe, og det kan diskuteres, hvornår et stednavn ud fra etymologi og navnetypologi er fuldgyldigt 

sakralt. Selvom der kan peges på mønstre, hvor f.eks. teofore navne optræder i par eller i 

kombination med bestemte typer efterled, er der stor variation i det skandinaviske sakrale 

navnemateriale, og det kan være vanskeligt at finde faste strukturer eller navngivningsmotiver 

(Brink 2007a, Dalberg og Kousgård Sørensen 1979 134). 

Sakrale stednavne blev i ældre forskning især opfattet som navne på kultpladser (Vikstrand 2011: 

315). Dog har moderne forskning stillet spørgsmål ved denne forståelse (Brink 2011, Sonne 2011, 

260). Argumentet er, at de sakrale navne kan dække et bredt spektrum af både centrale og 

afsidesliggende steder, der kan være knyttet til religion på forskellige måder (Vikstrand 2001: 410-

17, 2011: 315-16). Mens nogle kunne være centrale for kultpraksis, kan andre have været forbundet 

med myter eller forestillinger, uden at egentlige ritualer blev udført på stedet. For de fleste sakrale 

stednavnes vedkommende har vi kun lidt eller ingen viden om, hvordan lokaliteten og de religiøse 

forhold, der lå bag navngivningen, har taget sig ud. Dermed kan vi kun sige lidt om forholdet 

mellem det faktiske sted og stedets rolle i samtidens kognitive landskab. Vi har oftest ikke konkrete 

forklaringer på, hvilke opfattelser og oplevelser der ligger til grund for stednavnene.  

Arkæologiske fund i direkte relation til sakrale navne har hidtil været sparsomme, og der har været 

uvished om den førkristne kults fysiske rammer, f.eks. hvorvidt der fandtes faktiske kultbygninger 

                                                 
11 Dette afsnit er en dansk version af artiklen: What processes lie behind the sacral place-name? A discussion of the two 
pre-Christian Danish place-names Gudme and Tissø and their material environment. Oversat af Gillian Fellows-Jensen. 
Publiceres i rapport fra Cognitive Toponymy Symposium 2. Christianisation and Standardisation, Place-Names and 
Perception. Glasgow University. Redigeret af Carole Hough og Peder Gammeltoft. 

Nogle af ideerne i teksten blev også fremlagt i artiklen: Turen går til gudernes hjem. Om en køretur med Bent Jørgensen 
og nogle overvejelser om organiseringen af Gudmes landskab. I Birgit Eggert, Peder Gammeltoft og Rikke Steenholt 
Olesen (red.), På Sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. (Navnestudier 42.) 
København: Museum Tusculanums Forlag. pp. 17-32. 
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(noget, der blev afvist helt af Olaf Olsen i 1966). Mens den førkristne nordiske religions mytestof er 

kendt fra middelalderens skriftlige kilder, fortæller disse kun lidt om, hvor og hvordan religionen 

blev dyrket (Olsen 1966, 1995). Arkæologi blev på grund af det materielle kildemateriale tidligere 

opfattet som en disciplin, der kun vanskeligt kunne arbejde med religion (Hawkes 1954). I moderne 

forskning studeres fortidens religiøse liv imidlertid ud fra det materielle engagement og ritualer som 

praksis (Bourdieu 1977, Malafouris 2007, Pauketat 2001: 87, Fogelin 2007). Gennem de sidste 20 

år har udgravninger og forskning givet et nyt, arkæologisk funderet kendskab til religionens 

udøvelse og organisering, og synet på det førkristne landskab har udviklet sig meget (se oversigter 

hos Fabech og Näsman 2013; L. Jørgensen 2009 og f.eks. Carlie 2004, Fabech 1999, 2009, 

Henriksen 2010, Lund 2004, Pauli Jensen 2009, Vikstrand 2001: 410-17).  

I de senere år er udgravet flere anlæg og strukturer, der kan tolkes som forbundne til kulthandlinger, 

visse i relation til sakrale navne (Fabech og Näsman 2013, L. Jørgensen 2009). To gode eksempler 

er de svenske Götavi og Lille Ullevi, hvor konstruktioner til kulthandlinger er dukket op nær 

navneelementet vi, ’helligdom’ (Vikstrand 2010). Både fund, stednavne og skriftlige kilder giver 

det overordnede billede, at det førkristne religiøse landskab var varieret og komplekst: religionen 

indgik i alle aspekter af livet og blev udøvet i landskabet, samt på og ved bebyggelser. Der synes 

både at have været egentlige kultbygninger, men også diverse konstruktioner i landskabet (flere 

fremlagt i Andrén et. al. red. 2006, von Freeden et. al. red 2009). Fokus i forskningen har derfor 

været at fastslå og belyse variationen og kompleksiteten i det førkristne sakrale landskab (se f.eks. 

Andrén 2002).  

En anden arkæologisk landvinding i de senere årtier, der har stor relevans for de sakrale navne, er, 

at der er skabt et bedre kendskab til bebyggelsens niveaudelte struktur i Skandinaviens yngre 

jernalder og vikingetid. De rigdomscentre og aristokratiske stormandssæder, der dukker op fra 

omkring 2. årh. og frem, fik en vigtig rolle i samfundets kult. De store festhaller og dertil hørende 

bygninger synes at have været midtpunkt for større sociale samlinger som markeder, fester og 

fejringer og som en vigtig del heraf for kult og religion (L. Jørgensen 2009). Enkelte af storgårdene 

har en nær tilknytning til sakrale stednavne. Et eksempel er bebyggelsen på Helgö, ’den hellige ø’ i 

Mellemsverige, der både har fungeret som specialiseret håndværksplads og rituelt center 

(Zachrisson 2004). Navnet kan måske afspejle, at pladsen var omgærdet af en særlig fredhellighed 

(Vikstrand 2001, 252). Her beskæftiger vi os dog med de to sydskandinaviske rigdomscentre med 

sakrale navne, nemlig Gudme, ’Gudernes hjem’ på Fyn, og Tissø, ’gudens/guden Tyrs sø’ på 

Vestsjælland (jf. kapitel 5. og kapitel 7.).  
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Kousgård Sørensens præcise tolkning af gudhem-navnene lagde vægt på gudedyrkelsen: ”stedet, 

hvor guderne opholder sig, hvor de har hjemme og hvor de bliver gjort til genstand for en særlig 

kult” (1985:136). Stefan Brink derimod har indvendt, at betegnelsen Gudhēm er for uhåndgribelig 

til, at den kan knyttes til egentlig kultudøvelse (Brink 2011:18). Jeg vil her argumentere for, at 

navnets optræden i forbindelse med et markant samfundscenter, i hvert fald for selve Gudmes 

tilfælde, sandsynliggør, at navnedannelsen er forbundet med kollektive praksisser i en eller anden 

form (se også Albris 2014c). Noget lignende kan gøre sig gældende for Tissø. Søen og de 

omkringliggende mosebassiner udgør tilsammen et større offermosekompleks med fund fra yngre 

stenalder, bronzealder og ældre jernalder samt i yngre jernalder og vikingetid særlig i forbindelse 

med storgården på vestbredden (Dreyer og Pedersen 2004, Fischer og Pedersen 2007:3). Med en 

offertradition, der går mindst 7000 år tilbage i tid, er søens sakrale status altså urgammel, men 

hvornår og i hvilken sammenhæng kom det sakrale stednavn til? 

 

Fra naturhelligdomme til kosmiske høvdingehaller? 

Disse enkeltstående sakrale navnes tilknytning til stormandssæder styrker, og har været delvis 

grundlag for, en teori om, at kontrol af kult og helligdomme var en vigtig faktor for magtudøvelsen 

i yngre jernalder og vikingetid (cf. Andrén et al. 2006, L. Jørgensen 2009, Vikstrand 2011, 318). 

Charlotte Fabech har flere steder påpeget, at der mangler sakrale stednavne i nær tilknytning til 

Skandinaviens store moseofferpladser (Fabech 1992: 144ff, 1999, 2009). Disse var i intens brug fra 

ca. 150 e.Kr., indtil deres brug ophører eller ændres i 5. årh. e.Kr. (oversigt i Jørgensen et. al. 2003). 

Hun foreslår, at dette er tegn på, at kulten i yngre jernalder skiftede fokus fra ofringer i naturen til 

konstruerede helligdomme, kontrolleret af eliten (se også Vikstrand 2001: 410-17). Det er ikke et 

entydigt mønster: der var ofringer på bopladser i ældre jernalder, og deponeringer fortsatte i 

vådområder efter 5. årh. og helt op i middelalderen (Carlie 2004, Lund 2004, Henriksen 2010). Dog 

synes det klart, at de rumlige og landskabelige aspekter af det religiøse liv gradvis ændrede sig i 

perioden mellem 2.-3. årh. og 5.-6. årh., og formentlig har mange af de førkristne sakrale stednavne, 

der er overleveret til i dag, forbindelse til denne proces. Et meget centralt element i samfundets 

udvikling var fremvæksten af halmiljøerne, hvor stormænd eller konger byggede en særlig 

samfundsideologi, der var nært knyttet til kult og religion (Jessen 2012: 141). Dette foregik 

sandsynligvis over flere generationer og spørgsmålet, der stilles her, er, hvad der i denne 

forbindelse kunne ligge bag dannelsen af et sakralt stednavn?  
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Et spørgsmål om hønen eller ægget 

Et gennemgående træk for forskningen i den skandinaviske førkristne religion de sidste 30 år har 

været en søgen efter et generelt mønster bag organiseringen af det ideologiske landskab, særlig 

omkring storgårde eller såkaldte centralpladser. Især Gudme har dannet et empirisk grundlag for 

modeltænkning og teorier om sakrale navnes tilknytning til centralpladser og samfundsstruktur i 

jernalder og vikingetid generelt (Sundquist 2011, L. Jørgensen 2011). Også den oprindeligt svenske 

navnemiljøteori, om en bestemt samfundsorden afspejlet i stednavne, har spillet en vigtig rolle 

(f.eks. Brink 1999, 2010, 62, L.E. Christensen 2010, Hellberg 1975). I navnemiljøerne optræder 

ofte sakrale navne, gerne i par, der kan opfattes som repræsentanter for en feminin og en maskulin 

guddom.  

Som nævnt i indledningen og under kapitel 5. om Gudme, har arkæologer været stærkt inspireret af 

den rumænske religionsforsker Mircea Eliades’ ideer om en universel kosmologisk symbolisme bag 

organiseringen af hellige steder (Eliade 1959, Smith 2010: 181). Især Lotte Hedeagers artikel om 

ser Gudme og det omkringliggende landskab som symbolsk struktureret ud fra gudernes bolig 

Asgård som idealbillede har haft betydning (Hedeager 2001:506, 2011:148-162). Samme tankegang 

er i spil, når Julie Lund tolker tre søer i Nordvestskåne som billede på de tre brønde ved 

verdenstræet Yggdrasils fod, og Anne Irene Riisøy foreslår, at tingsteder var modelleret efter 

nordisk kosmologi (Lund 2008: 57-60: Riisøy 2013:36).  

Som det skal ses, er der ganske vist tegn på, at religiøs symboltænkning var vigtig for 

organiseringen og opfattelsen af førkristne hellige lokaliteter. Eliades’ ideer og anvendelsen af dem 

kan dog kritiseres for at være stærkt generalistiske og spekulative (se Sundquist 2011: 65 for videre 

referencer). Jeg vil her også indvende, at hverken forestillinger/mytologi, bebyggelse eller landskab 

har været statiske. De ideologiske landskaber og stednavne, der her er til diskussion, blev dannet 

over lange tidsperioder, og derfor er det problematisk at hævde, at et landskab er planlagt efter 

bestemte forestillinger eller omvendt.  

Per Vikstrand definerer i sin afhandling om sakrale stednavne begrebet plats, ’sted’, som et samspil 

mellem en rent fysisk/geografisk lokalitet, stednavnet og et betydningsindhold. Disse tre 

komponenter kan ændres over tid og indvirke på hinanden (Vikstrand 2001:19). Når et stednavn er 

dannet, bliver det et konstituerende element i landskabet, der kan få konsekvens for, hvordan en 

lokalitet bliver opfattet og anvendt. Jeg har tidligere redegjort indgående for det dynamiske forhold 

mellem menneskelig aktivitet, landskab og det kognitive plan (Albris 2014a: 49-61, se også kap. 

3.). Gennem menneskets interaktion med de fysiske omgivelser skabes, genskabes og forandres 
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koncepter, ideer og kosmologier i en lang proces (fig. 3.1). Stednavnes dannelse og overlevering, og 

deres evne til at skabe ’sted’ i landskabsrummet, er en del af denne lange proces.  

Indenfor arkæologisk teori har der i de senere år været forsøg på at forstå forholdet mellem det 

materielle miljø og menneskelig kognition (f.eks. DeMarrais et. al. eds. 2004, Jessen et al. eds. 

2012), Arkæologerne Colin Renfrew og Lambros Malafouris har arbejdet med en tilgang, der ser 

det menneskelige sind som i et konstant materielt engagement (Malafouris 2004; Renfrew 2004). 

Malafouris argumenterer for, at den materielle kultur, der er relateret til religiøs tænkning og 

praksis, ikke kun skal forstås som et medium, hvormed symboler og religiøse ideer kommunikeres 

og huskes; det materielle engagement frembringer religiøse koncepter i det menneskelige sind, 

f.eks. ved at konkretisere koblingen af forskellige kognitive domæner. Materialitet er således central 

for menneskets evne til at tænke religiøst (Malafouris 2007: 198-99, 203). Det sakrale navn kan ud 

fra denne tankegang ses som både produkt og en del af et materielt engagement med landskabet. 

Særlige handlinger, ritualer, i kombination eller interaktion med en speciel lokalitet skaber så at sige 

ideen om det sakrale sted. På denne måde er den stedlige kontekst vigtig for ritualer (Bell 1992: 89, 

Lund 2008:67). Gennem ritualets materielle engagement i relation til stedet blev dets position i det 

kognitive landskab skabt og opretholdt, og gennem arkæologien kan opnås indblik i nogle konkrete 

begivenheder, bag det sakrale navn. Men stednavnet i sig selv og dets rolle i den fælles 

kommunikation kunne også have afgørende betydning for lokalitetens status i den fælles 

bevidsthed. Dannelsen og videreførelsen af stednavne fordrer sproglig kommunikation og 

konsensus om en lokalitet indenfor den gruppe, der kommunikerer om den. Dermed hjælper de 

sakrale navne til at udpege steder, der blev betonet i det fælles, religiøse liv.  

 

Det sakrale navn i det sociale landskab 

Selvom sakrale navne kan have forskellige udgangspunkter, må de opstå gennem menneskelig 

kommunikation, og dermed en form for fælles praksis. Som nævnt i afsnit 3. er jeg i mit arbejde 

med det ideologiske landskab omkring jernalderens stormandsmiljøer inspireret af den franske 

sociolog og religionsforsker Emile Durkheim, der så religion som sammenhængskraften i 

samfundet (Durkheim 1912). I Durkheims tankegang er det religiøse liv lig med det sociale liv, og 

religion er en social proces, hvor samfundet skaber og tilbeder sin egen orden. Jeg ser denne 

tankegang som et alternativ til Eliades’ kosmologiske symbolisme.  
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Det sakrale landskab var ikke løsrevet fra det almindelige liv og bebyggelse. De sakrale elementer 

og lokaliteter var del af det totale sociale og kognitive landskab og skal forstås i et dynamisk hele af 

agrare strategier, teknologi, økonomi, sociale strukturer og bebyggelsesmønstre. 

Som fortalt i kapitel 3. mente Durkheim og Mauss, at samfundets materielle substratum - den 

konkrete materielle udformning og organisering af sociale grupper og deres fysiske omgivelser – 

havde direkte virkning på det sociale liv i alle dets former. Både det moralske, religiøse og juridiske 

liv varierer med gruppers masse, densitet, form og komposition – den sociale morfologi (jf. kapitel 

3. Mauss 1950:80). Den sociale morfologi omfattede også samfundets sproglige aspekter. Selvom 

metodologien aldrig blev klart defineret, kan arkæologi og stednavneforskning i kombination stille 

en beskrivelsesmetode til rådighed, der kan bruges i en diskussion om, hvordan materielle aspekter 

indvirker på socialt/religiøst liv, og derudfra hvordan sakrale stednavne kan dannes (jf. Andrews 

1993:111).  

 

Kollektive repræsentationer, samlingsritualer og sakrale navne 

‘…the concepts with which we ordinarily think are those that are consigned in the vocabulary. 

Now, it is unquestionably true that language, and consequently the system of concepts that it 

translates, is the product of a collective elaboration. What it expresses is the way that a society as a 

whole imagines the objects of experience. The notions that correspond to the diverse elements of 

language are therefore collective representations’ (Durkheim 1915: 330). 

Durkheim understregede, at sproget er afgørende for kollektivets måder at konceptualisere fælles 

ideer, forestillinger og værdier - det, som Durkheim kalder kollektive repræsentationer (jf. citatet 

ovenfor). Kollektive repræsentationer er fælles koncepter, der genereres ved intense samlinger og 

fælles ritualer, og bliver redskaber til at ordne og forstå verden. Samtidig opstår de af, og 

symboliserer derfor, nogle sociale forhold (Marshall 1998). Samlingspladser spillede en vigtig rolle 

i det førkristne nordiske samfund, og den kommunikation og dialog, der foregik her, forstærkede en 

fælles identitet og kollektivets magt (Sanmark og Semple 2013a). Samlingspladser var derfor 

vigtige i det kognitive landskab. Durkheim lægger vægt på, at fællesskabet ved sociale samlinger 

bekræfter og forstærker fælles koncepter og følelser gennem den intense nærkontakt (Durkheim 

1915: 322). Forsamlingen af mange mennesker og tæt kontakt med folk, man ikke omgås i 

hverdagen, skaber en social undtagelsestilstand, ofte af en rituel eller religiøs karakter (Mauss 1950: 

76). Tilstanden kan sammenlignes med antropologen Victor Turners betegnelse communitas, en 

intens samhørighed, der opstår i grupper ved deltagelse i fælles ritualer (Turner 1969). Her opløses 
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den normale sociale struktur midlertidigt, og dette virker styrkende på den etablerede 

samfundsorden.  

I sit lille skrift om eskimoernes liv beskrev Marcel Mauss, hvordan variationen i 

samfundsorganisationen mellem sommer og vinter udgjorde forskellige sociale morfologier, der 

indvirkede på det sociale, religiøse og juridiske liv (jf. kapitel 3. og Mauss 1950:19-20, 57-58). 

Livet i Skandinaviens jernalder og vikingetid havde sin egen sæsonmæssige variation: Om vinteren 

var man generelt hjemme og tæt sammen med de nærmeste slægtninge, tjenestefolk, trælle, venner 

og naboer, og samledes omkring jul til midvinterens blót. Om sommeren kunne nogle rejse vidt 

omkring, og man var måske adskilt længe fra de nærmeste. Der kunne til gengæld være mange 

sociale begivenheder gennem sommersæsonen. Når densiteten af mennesker og social interaktion 

blev øget i samlingsperioder, vil også det religiøse og rituelle liv være blevet intensiveret, og i 

sådanne situationer skabes et højt niveau af følelsesladet energi.  

 

Kollektiv opbrusen, samlingsritualer og dannelsen af sakrale navne 

Som Durkheim påpeger, er det en naturlig og nødvendig del af det sociale liv at samles i større 

grupper, ”to sustain and reaffirm the collective feelings and ideas that constitute its unity and its 

personality” (Durkheim 1915:322). Gennem samlingerne sker en moralsk (gen)opbygning af 

samfundets fælles ideer, værdier og mål i en særlig proces, der opstår, når ”individuals, brought into 

close contact, reaffirm in common their common feelings” (ibid.). Durkheim lægger videre vægt på, 

at når et samfund samles og deltager i de fælles rituelle handlinger, skabes der et højt niveau af 

følelsesladet energi.  

Den emotionelle effekt på de deltagende individer kalder Durkheim collective effervescence, 

’kollektiv opbrusen’ (Durkheim 1912: 221). Den skyldes faktorer som tætheden af mennesker, et 

fælles formål og fokus, den særlige atmosfære eller stemning, der deles af de tilstedeværende, og 

samtidig deres adskillelse fra det ”udenfor” (se også Collins 2004).  

Den intense følelsesmæssige oplevelse vil gøre, at de lokaliteter, fysiske objekter eller personer, der 

indtager nøglepositioner i disse samlingsbegivenheder, kobles til en emotionel-symbolsk kollektiv 

erindring. Herved bliver følelserne overført på dem, og de bliver symboler på følelsesoplevelsen, 

ritualet, samlingen og gruppen – og dermed på samfundssystemet i sig selv.  

Intensiteten i samlingen og de religiøse ritualer skaber altså kollektive repræsentationer, som 

derefter får deres eget liv som ideer om noget særligt, symbolsk, måske ophøjet eller helligt. 

Dermed organiseres det kognitive verdensbillede med udgangspunkt i den sociale proces. 
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Når oplevelsen og minderne om den intense religiøse og sociale situation blev forankret til den 

fysiske lokalitet i folks bevidsthed, kunne stedet i sig selv blive et religiøst symbol. Jeg mener, at en 

sådan symboldannelse kan have resulteret i dannelsen af visse sakrale stednavne. Sakrale stednavne 

kan dermed ses som udtryk for kollektive repræsentationer, der blev så vigtige, at de måtte 

udtrykkes i et navn. Således ser jeg de rituelle handlinger, som er knyttet til lokaliteten, som den 

primære faktor, der har genereret stedets symbolske eller ideologiske betydning og dermed 

stednavnet. Ud fra disse tanker om rituel fortætning kan sakrale navn på centrale helligdomme som 

Tissø eller Gudme opstå som produkt af en periode, hvor der er en fortætning eller intensitet af 

rituelle aktiviteter.  

Med det kildemateriale, vi har til rådighed fra førkristen tid, er en total beskrivelse af fortidens 

samfund selvfølgelig umulig. I det følgende skal der alligevel, på grundlag af undersøgelserne i 

kapitel 5. og 7., opridses nogle morfologiske hovedtræk omkring Gudme og Tissø. 

 

Gudme – et sakralt område 

Gudme fremstår i jernalderen ud fra flere forhold som det klare centrum i en sammenhængende 

mikroregion på ca. 10 gange 10 kilometer (kap.5. fig. 5.1., 5.6., 5.14., 5.17., se også Albris 2014b). 

Området er topografisk afgrænset fra resten af Fyn af et højereliggende område i indlandet, der 

hæver sig mere end 80 meter over havet, hvor der er fundfattigt i 2.-6. årh. (L. Jørgensen 2011:78-

79, Henriksen 2009:307). Fraværet af de ældre bebyggelsesnavneendelser og mængden af 

stednavne, der henviser til udmark, vådområder, overdrev eller nyopdyrket og ryddet land tyder på 

at navnet Gudhēm har dækket et helt domæne, snarere end en enkelt gård eller bebyggelse. Særlig 

de mange guldfund ved bebyggelsen på omkringliggende marker, ved vådområder og nær kysten 

synes at vidne om, at hele området var ladet med betydning (Thrane 1987:4, 37, Petersen 1994:35).  

Bebyggelsen koncentreres kraftigt i løbet af 200-årene midt i området, øst for Gudme sø, og havde 

en stabil struktur gennem op til 500 år (L. Jørgensen 2009:332-37, Thrane 1993: 14-15). 

Landingspladsen ved Lundeborg på Fyns østkyst strækker sig over et større område, og vidner om 

intense aktiviteter, selvom der ikke synes at have været permanent beboelse. Det tyder på, at det var 

her, man havde samlingspladsen for folk, der kom rejsende til udefra. Vejene, der krydser 

gravpladsen ved Møllegårdsmarken, kan have ført helt op til pladsens sakrale center ved selve 

Gudmebebyggelsen.  

Et af de særlige træk ved Gudme er den meget lange kontinuitet, som sandsynligvis har noget med 

områdets sakrale status at gøre: Her er gravpladser med exceptionelle fund allerede fra omkring 
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Kr.f., og mens pladsens højdepunkt lå i perioden 3.-6. årh. e.Kr., er der tegn på at Gudme-

Lundeborg var et aktivt center helt frem til ca. 1100 (L. Jørgensen 2011:77-78).  

 

Gudernes hjem som rituelt knudepunkt 

Tolkningen af stednavnene Gudbjerg, Galdbjerg og Albjerg i Gudmes omkreds som et sakralt 

navnemiljø med 'Gudernes bjerg', 'Offerbjerget' og 'Tempelbjerget' har som nævnt været populær 

(Kousgård Sørensen 1985:138, Hedeager 2001, Thrane 1998). Men mens Gudbjerg med stor 

sikkerhed er sakralt, er de to andre faktisk meget usikre (se kapitel 5. om Gudme og B. Jørgensen, 

2011:187). Galdbjergs forled gl. da. giald, ’afgift, skat’ kan afspejle en samfundsrelevant funktion, 

men opfattes her ikke som sakralt. Hvis Albjerg og Galdbjerg sorteres fra, har vi blot to sakrale 

navne, Gudbjerg og Gudme, helt centralt i bebyggelsesdomænet, på hver sin side af Gudme sø – en 

stærk indikation på, at også søen havde en speciel betydning. En mundtlig tradition nedskrevet ca. 

1880 fortæller om et gudehus, der stod mellem byen og søen, hvis gudebilleder blev kastet i søen 

ved overgangen til kristendommen (Thrane 1993: 53-57). På grund af vanskelige forhold har man 

intet fundet i selve søen. Flere genstande fundet ved både Gudmebebyggelsen og Lundeborg må 

dog være relateret til religion, bl.a. miniaturefigurer af mennesker og tyre, såkaldte guldbrakteater 

med mulige mytologiske motiver, og guldgubber, små stykker guldfolie med afbildning af 

mennesker (fig. 5.16., 5.27., 5.31.). Guldgubberne fra 600-tallet (og brakteaterne, der er ældre), kan 

opfattes som gaver og identitetsmarkører, der blev givet af stormænd i forbindelse med fejringer og 

kultfester og måske også ofret ved disse (f.eks. Baastrup 2016). Hvis Gudmeområdets mange 

guldfund skal opfattes som ofringer, er den rituelle aktivitet højest omkring 450-550 (Thrane 1993: 

58). Allerede i slutningen af 2. årh. har vi dog tegn på kultudøvelse på en helt central lokalitet: de 

små atypiske bygninger, der stod på det sted hvor hallen senere blev bygget, og måske fungerede 

som kulthuse (Sørensen 2010 og in press). Specielle genstande (bl.a. mulige vogndele), der kan 

have været opbevaret i kulthusene, er deponeret i en grube, før det sidste hus blev nedrevet, og 

hallen blev opført. Allerede da synes netop dette sted at være så vigtigt, at hallen skulle ligge der. 

Fra ældre romersk jernalder stammer også nogle brandgrave i dysseanlægget ved Gudbjerg og en 

nærtliggende jordfæstegrav med drikkehorn (090103-4,-39). Disse gravfund blev ikke sagkyndigt 

udgravet, men det er fristende at spekulere på om de gravlagte personer havde en speciel status eller 

rolle i forhold til det sakrale kompleks.  

Muligvis var opførelsen af hallen en måde at appropriere stedets specielle betydning. Hvad der 

foregik i småhusene, ved vi ikke, men ud fra ideen om kollektive repræsentationers opståen gennem 

258



intense oplevelser ved religiøse begivenheder, kan stedets sakrale status og stednavnet foreslås at 

stamme fra denne periode. 

Det tyder dog på, at det sakrale stednavn allerede i førkristen tid kom til at omfatte hele det 

sammenhængende domæne. Hēm kan principielt have været en betegnelse for 'hjem', 'gård' eller 

mere bredt 'verden' (Brink 2011:18). I den norrøne litteratur angiver betegnelsen godheimr et 

'område' snarere end en enkeltstående bolig (Klos 2011:44). Ordet står her for et magt-, rigdoms- og 

kundskabscenter, hvor mange slags guddommelige væsener og særligt udvalgte dødelige holder til. 

Ifølge Lydia Klos tyder overleveringerne på, at godheimr som koncept kan være ældre end Asgård. 

Hun har den vigtige pointe, at Gudhēm-stednavnene må være ældre end den norrøne litteratur og 

sandsynligvis var med til at danne det litterære koncept godheimr.  

Den svenske religionsforsker Olof Sundquist har foreslået, at pluralisformen i Gudhem afspejler en 

kult for flere guder eller magter, hvorimod andre sakrale navne i genitiv singularis fokuserer på én 

specifik gud (Sundquist 2011:70-71). Uppsala beskrives hos Adam af Bremen som samlehelligdom 

for både Odin, Tor og Frej, hvortil folk valfartede fra hele Sveariget til hovedblótet. Hvis Gudme på 

samme vis har fungeret som fælles helligdom for f.eks. Fyn, har det i perioder først og fremmest 

været et socialt center. De enkelte elementer er imidlertid kommet til gennem lange processer - ikke 

udlagt på én gang efter en mytologisk model (jf. Henriksen 2009:57).  

Stormandsgården ved Tissø og det sakrale vådområde  

Halkomplekset på vestbredden af Tissø blev opført ca. år 550 og omkring år 700 blev det flyttet 

godt 500 meter mod syd (L. Jørgensen 2009: 337-46). Komplekset bestod gennem ca. 500 år og 

blev først nedlagt omkring år 1050. Ulig Gudme består Tissøkomplekset blot af en enkelt stor gård, 

der lå omgivet af mere irregulær bebyggelse i form af grubehuse og småhuse. Den store gård var 

klart afgrænset fra den øvrige del af bebyggelsen af en stor palisade. Ved hallen var der endvidere 

en mindre indhegning, inden for hvilken man finder et mindre hus. Dette minder om koblingen af 

stor og lille hal i Gudme, der dog ikke var indhegnet. Den dobbelte afgrænsning afspejler tydeligt et 

behov for at begrænse eller kontrollere adgangen til bestemte aktiviteter.  

Tolkningen af navnet Tissø har flere muligheder, hvilket principielt har betydning for, hvorvidt vi 

skal opfatte den sakrale lokalitet som relateret til en enkelt, navngiven gud, eller om det snarere var 

en samlereference for flere eller alle guder (se detaljeret gennemgang i kap. 7.). Forleddet er 

sandsynligvis ordet *tī m. ’gud’ eller et hermed tilsvarende navn *Tī, den gammeldanske form af 

navnet på guden Tyr (Holmberg 1986:115, B. Jørgensen 2008:297, Bæksted et al. 1974:106; 
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Gammeltoft 2013:6). Det kan imidlertid ikke afgøres, om forleddet oprindeligt var genitiv singularis 

eller genitiv pluralis af det nævnte substantiv *tī, der bl.a. indgår i Tibirke i Nordsjælland, dvs. 

’gudernes sø’ (jf. Holmberg 1986:109).  

Ved Tissø fortæller det arkæologiske materiale, at søens sakrale status i princippet går tilbage til 

stenalderen. Forskelle i fundudbredelsen indikerer, at rituelle aktiviteter i århundrederne omkring 

Kr.f. gradvist skiftede fokus fra søens nordøstlige omegn til den vestlige, hvor storgården lå i yngre 

jernalder og vikingetid (Fig. 6.23. og kapitel 7.). Ved den nordøstlige søbred, samt i å- og 

mosesystemerne bagved, er fundet lerkar og dyre- og menneskeknogler fra den ældste jernalder. I 

den sidste del af ældre jernalder synes disse deponeringer at ophøre. I samme periode kom et øget 

fokus på Tissøs vestbred. Nær den lille holm, hvor storgården senere blev anlagt, er fundet et la-

Têne-sværd, og ved åudløbet syd herfor en bronzetyr fra en keltisk kedel (fig.6.24). Disse to 

importerede genstande antyder en særlig udvikling i perioden omkring Kr.f. I moseområder vest for 

den lille holm er fundet keramik, kranier og kraniedele fra denne tid, og langs åen mod sydvest er 

fund af knogler, keramik og trækul samt ben- og jernspydspidser. 

Herpå følger nogle århundreder, hvor fundbilledet er diffust, selvom netop denne periode er kendt 

for store krigsbytteofferfund andre steder (Jørgensen et. al. red. 2003). En del ildsten, der var en del 

af de mandlige krigeres udstyr og måske knyttet til et mandligt krigerideal, kan være ofret 

(Monikander 2014: 17-22). Omkring år 550 blev den første hal opført, men frem til midt i 8. årh. er 

der kun få offerfund: et ovalt spænde og stejlen fra et uroksehorn fundet nær vestbredden (Fischer 

og Pedersen 2007).  

I vikingetiden træder et billede frem af varierede og intense rituelle aktiviteter på selve Tissø-

bebyggelsen og i landskabet omkring den lille holm. Der var bl.a. ofringer af amuletter omkring en 

lille bygning nær hallen, og flere brøndlignende anlæg var fyldt op med knogler fra heste og andre 

dyr (L. Jørgensen 2009: 339-344). I moserne bag bebyggelsen er fundet hesteknogler fra 

vikingetiden, og i søen ud for storgården er fundet omkring 50 smykker, redskaber, økser, lanser og 

sværd fra 800-1100-årene (Skjelborg 1957, Behrend 1970, Jørgensen og Pedersen 1996: 24, L. 

Pedersen 2003). Fundene lå spredt ud i vifteform fra bredden og blev måske kastet ud som en slags 

performance eller formaliserede handlinger (Lund 2008: 56). Ved overgangen over åen syd for 

pladsen er fundet våben og en kiste med smedeværktøj fra første del af 1000-tallet (Lund 2006: 324, 

331-333). Der er desuden mange grubehuse på pladsen, der har fungeret som værkstedshytter, men 

også som midlertidige boliger under forsamlinger, formentlig religiøse fester og markeder med op 

til 1.000 deltagere (Nørgård Jørgensen et. al. 2011). 
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Skønt arkæologien tegner et helt rituelt landskab i vikingetiden, er der ikke bevaret stednavne, der 

afspejler mindre kultpladser omkring den lille holm, hvor storgården lå. Holmens tilsyneladende 

sakrale status tilføjer dog endnu en tolkningsmulighed til navet Tissø. Hvis forleddet ender på et 

genitiv ’-s’, kan der ikke skelnes mellem ordene sø og ø, og med et forled i genitiv singularis kan 

tolkningen derfor lyde ’Tyrs ø’ eller ’gudens ø’. Hvis navnet var knyttet til øen, kan det senere være 

overført på søen ved metonymi. Den langvarige offerpraksis taler dog for, at navnet er ældre og 

knyttet til selve søen.  

 

Ordet/navnet *tīwaz/*Tīwaz og det sakrale navn i kontekst 

Dateringen af navnet Tissø er selvfølgelig uvis. Flere forhold åbner dog for, at et stednavn, der 

indeholder gudenavnet *Tī/Tyr, er fra før vikingetiden og kan gå så langt tilbage som til perioden 

omkring Kr.f. Selvom vi måske har at gøre med det identiske appellativ, oldnordisk týr, 

gammeldansk *tī, er et argument, der taler for gudenavnet, at mange af de ofrede genstande fra 

jernalder og vikingetid er våben. Tyr var krigsgud og hans relation til våben, især sværd, er direkte 

udtrykt i de norrøne tekster. I Sigerdrivamál strofe 6 skal ristes sejrsruner på sværd, mens man siger 

Tyrs navn to gange. Måske var det t-runen, der i digtene om runenavne har navnet Tyr (Bæksted et. 

al. 1974:104).  

Tyr står i det norrøne tekstmateriale i skyggen af det øvrige pantheon, på nær i den myte, hvor 

Fenrisulven bider hans hånd af. Man regner derfor med, at hans storhedstid ligger før vikingetiden 

(Steinsland 2005:243-44). En særlig popularitet i det danske område afspejles i gudenavnets 

optræden i flere danske stednavne som Tisvilde og Tirslund. Der er generelt tale om naturnavne, 

mens Tyr ikke ses i sammensætning med ordet vi, ’helligdom’ (Holmberg 1986, Gammeltoft 2013: 

4). Set i forhold til det arkæologiske billede af udviklingen i det sakrale landskab kan dette måske 

indikere, at Tyr-navnene har høj alder. I det øvrige Norden optræder Tyr kun ét sted, på den norske 

vestkyst (Brink 2007a: 121), mens ingen sikre stednavne i Slesvig-Holsten eller det gamle saksiske 

område indeholder navnet Tyr eller den oldhøjtyske variant *Zīo (Laur 2001:35). Her kan Tyr dog 

have været dyrket under et lokalt navn, Saxnot. Det er også muligt, at navne i det tyske område er 

forsvundet i forbindelse med f.eks. den frankiske deportering af Sakserne i år 804 eller de 

dramatiske konversionsprocesser man f.eks. så i Hessen (Clay 2010).  

I England optræder formen Tiw eller Tig i enkelte angelsaksiske stednavne, hvoraf Tiesoe ( < Tīes 

ho̅h , ’Tyrs høj’) i Warwickshire er det mest sandsynlige eksempel (Gelling 1973:115). De engelske 

navne må være dannet i perioden mellem den angelsaksiske kolonisering ca. år 450-500 og 
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kristningen, der sker i løbet af 600-tallet, og underbygger formodningen om Tyrs popularitet før 

vikingetiden. 

Tyr kan have været en meget gammel gud i det germanske område. De indoeuropæiske sprog har et 

vist fælles ordforråd, der gælder præstelige titler, religiøse koncepter og gudenavne (Jackson 

2002:63). Tyrs navn er udviklet fra eller nært beslægtet med et urgermansk ord eller navn, 

*tīwaz/*Tīwaz. Dette ord/navn er nært beslægtet med andre indoeuropæiske gudenavne som den 

græske Zeus, den indiske Dyaus og den romerske Jupiter. Deres ophav, en indoeuropæisk prototype 

*dieus/*deiuos, betyder grundlæggende ’gud, den himmelske’, ’fader og skaber’ (ibid. 71-72).  

En form af navnet eller ordet optræder i en mulig urgermansk indskrift på en af 26 etruskiske 

hjelme fundet i Slovenien: her står harikastiteiva, måske sammensat af et personnavn *Harigasti, 

’hærgæst’ og *teiwa, ’tīwaz’ (Markey 2001). En keltisk indskrift på en af de andre hjelme består 

også af et personnavn og et sakralt ord. Indskrifterne er dateret til ca. 50 f.Kr., selvom hjelmene er 

ældre. *Tīwaz blev tilsyneladende dyrket blandt de germanske stammer, romerne havde kontakt 

med (Steinsland 2005:243). Tacitus og Jordanes fortæller om germanernes dyrkelse af krigsguden. 

Hans germanske navn er dog ikke nedfældet i disse kilder, hvor han i oversættelse blev identificeret 

med den romerske krigsgud Mars. Koblingen bekræftes dog af, at ugedagen Dies Martii blev 

oversat til tirsdag (Bæksted et. al. 1974:104). Ved Hadrians mur i Nordengland er fundet to altre fra 

det tidlige 3. årh. med indskrifter til Mars Thingsus, opstillet af germanere fra det nuværende 

Holland (Iversen 2013a:10). Der er formentlig tale om det romaniserede navn for *Tīwaz og et 

tilnavn, der refererer til den germanske folkeforsamling, tinget (Bæksted et. al. 1974:105). Også i 

den senere norrøne mytologi er Tyr knyttet til retsudøvelse og tinget.  

Ud fra den nuværende arkæologiske fundsituation kan opstilles to mulige hovedscenarier for 

stednavnet Tissøs dannelse. Sønavnet kan have forbindelse til skiftet i offeraktiviteterne i 

århundrederne omkring Kr.f. med fokus på søens vestbred og nye eksotiske genstandstyper. Hvis 

navnet har så høj alder, markerer dets overlevelse gennem mindre ritualtætte perioder en lang 

kontinuitet i det kognitive landskab. Stednavnet kan have været en væsentlig faktor for 

reproduktionen af søens hellige status gennem generationer.  

En anden mulighed er, at navnet er dannet i forbindelse med den intensive rituelle praksis omkring 

storgården i vikingetiden. I denne periode formoder man, at guddommens popularitet var dalet, så 

forleddet kan i så fald forstås som ordet *tī, ’gudens/gudernes sø’ eller ’gudens ø’.  
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Den langvarige offerprakis i relation til Tissø vidner om en særlig status i fællesskabets bevidsthed 

over et meget langt tidsrum, og ud fra en overordnet vurdering finder jeg det sandsynligt, at 

stednavnet er gammelt.  

 

Den hellige sø i det kognitive landskab 

Vand og vådområder spillede en vigtig rolle i det førkristne kognitive landskab (Henriksen 2010, 

Lund 2004, Lund 2008: 56-58, Vikstrand 2001: 410-17). Udover de strategiske fordele kan 

placeringen af storgården ved søbredden derfor være udtryk for en bevidst appropriering af 

områdets vigtigste sakrale landskabselement og måske dermed det sakrale navn. Mads Dengsø 

Jessen har beskrevet, hvordan de skandinaviske stormandshallers materialitet blev konstituerende 

for frembringelsen af de førkristne ideologiske systemer (Jessen 2012:134). Forståelsen af det 

fysiske miljø som noget, man tænkte med frem for på, gælder ikke blot bygninger og 

konstruktioner, men hele det omkringværende landskab. Eliteresidensen har gennem intense rituelle 

aktiviteter antaget, fortolket og forstærket stedets sakrale status. Denne appropriering har 

sandsynligvis haft en betydning for stednavnet – enten for dannelsen eller for navnets videre 

eksistens ud over jernalderen og vikingetiden.  

De ofte lange tidsintervaller mellem deponeringerne i jernalderens offermoser viser, at disse 

lokaliteter kunne bevare en position i den kollektive bevidsthed over meget lang tid (Ilkjær 2002: 

205). Der er næsten ingen af disse vådområder, der har bevaret sakrale navne, men Tissø er et 

eksempel på, at sådanne eksisterede (jf. Fabech 1992). Det sakrale navns overlevelse var 

sandsynligvis afhængig af, hvilken status lokaliteten havde i vikingetiden. Ved overgangen til 

kristendommen må mange sakrale navne være gået af brug, enten som del af bevidste 

konversionsstrategier, eller fordi lokaliteterne blev glemt, når den religiøse praksis ændrede sig (se 

også Clay 2010). 

Halleby Å, der løber gennem Tissø, har navn efter en mindre bebyggelse og har sandsynligvis 

mistet sit tidligere navn. De mange fund i moserne langs åen tyder på, at hele åens forløb engang 

havde sakral status. En mulig parallel, Helgeåen, ’den hellige å’ i det nordøstlige Skåne, løber 

gennem en gruppe søer, der som Tissø har en usædvanlig høj koncentration af våbenfund (Lund 

2008:59-60). En af søerne, Hammar, hed tidligere Helge Sjö, og det er uvist, om navnet oprindeligt 

tilhørte åen eller søen (ibid. 61). I nærheden finder vi bebyggelsen Vä, ’helligdom’, der var 

kongelev i middelalderen, og i den strategisk vigtige region er der store bopladser og 
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gravmonumenter fra jernalderen samt flere befæstede stormandsgårde fra tidlig middelalder 

(Helgesson 2003:331, Callmer 2001:120-121).  

Helgeåen/Vä og Tissøområdet er eksempler på, hvordan magten i yngre jernalder og vikingetid 

anvendte landskabet ved at appropriere sakrale elementer, der formentlig allerede havde særstatus i 

det forudgående kognitive landskab. 

 

Afslutning: det sakrale stednavn som del af en social proces 

Arkæologer inddrager tit stednavne i arbejdet med fortidens landskab, men det er sjældent, at der 

bliver gået i dybden med problematikken om forholdet mellem stednavn og lokalitet (f.eks. Fabech 

1992, Hedeager 2001, Semple 2007, Grimm og Pesch red. 2011). Efterhånden som antallet af 

udgravninger og metaldetektorpladser øges, får vi et mere detaljeret billede af befolkningstæthed og 

bebyggelsesudvikling gennem jernalder og vikingetid. Derfor har vi bedre muligheder for at 

anlægge et mere holistisk syn på religionen som en del af landskab og bebyggelse.  

Forskellen på det syn, jeg har fremlagt her, og de omtalte mytologiske modeller er, at jeg ser de 

handlinger, som var knyttet til lokaliteten, som den primære faktor, der har genereret stedets 

ideologiske eller symbolske betydning (Durkheim 1912:221ff.). Stedet er ikke bare det fysiske sted, 

og det er heller ikke blot en idé om et sted. Det er noget, der sker.  

Når den sakrale lokalitet fik en særlig rolle i folks sociale liv, blev stedet til et religiøst symbol, og 

dermed opstod navnet. Et stednavn er per definition noget kollektivt, idet navnets tilblivelse og 

overlevelse afhænger af en fælles bevidsthed, brug og kommunikation. Et sakralt stednavn må 

derfor afhænge af, at der er flere, for hvem lokaliteten opfattes som sakral. Når stednavne er 

etableret i den kollektive kommunikation, bliver de en rodfæstet del af det fælles mentale landskab 

og kan endda blive konstituerende for den videre brug og opfattelse af et sted.  

Der opstår dermed en nær sammenknytning mellem stednavn og rituelle aktiviteter, hvor selve 

lokaliteten endda kan blive sekundær. Navnets semantiske indhold behøver ikke engang være 

sakralt, for at det skal have en særlig symbolsk betydning. Per Vikstrand har vist, hvordan navne på 

hellige lokaliteter er flyttet med, når funktioner blev omlokaliseret, for eksempel ved flytningen af 

domkirkefunktionen fra Gamla Uppsala til det nuværende Uppsala (Vikstrand 2001:19). Jeg har 

selv arbejdet med den nutidige Roskilde Festival, hvis navn er blevet et koncept, der dækker et 

gigantisk tilbagevendende socialt ritual (Albris et. al. 2008). Selvom navnet er knyttet til Roskilde 

midt på Sjælland, har man overvejet at flytte begivenheden, da grusgravning har fjernet den 
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oprindelige fysiske lokalitet. Navnet er blevet vigtigere for konceptet end selve lokaliteten. Det var 

også kun den første Woodstockfestival, der faktisk blev holdt i Woodstock. 

Der er ingen tvivl om, at landskabets kognitive kvaliteter har spillet en vigtig rolle i placeringen og 

organiseringen af magt- og kultcentre i Skandinaviens jernalder og vikingetid. Der kan peges på 

mange paralleller mellem hhv. de vigtigste kendte centrale lokaliteter og den norrøne 

forestillingsverden, og det er muligt, at der har udviklet sig en slags fælles kulturel model for, 

hvilke elementer der skulle optræde på et helligt sted (Sundquist 2011). Men jeg mener ikke, at man 

kan anvende det Asgård, som beskrives hos f.eks. Snorre, som en konkret model for organiseringen 

af jernalderens og vikingetidens landskab. Snarere ser det ud til, at eliteresidenserne tilegner sig de 

sakrale steder og kvaliteter, der var etableret i landskabet i forvejen. I et længere tidsperspektiv var 

forholdet mellem mytologi og den faktiske fysiske verdens udformning derfor mere kompliceret, og 

det var snarere et materielt engagement med sidstnævnte, der formede de forestillinger, som 

nedskrives i den tidlige middelalder.  
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9. Navnedannelser på -lev og jernalderens samfundsstruktur. En diskussion 

om navnetypens forhold til jernalderens storgårde og centralpladser12 

 

 

De ældste sydskandinaviske stednavnetyper er dannet af ordstof, der betegner naturforhold og 

topografiske træk. Men fra perioden omkring 4. årh. e.Kr. opstår en ny navngivningspraksis, med 

personnavne eller personbetegnelser som forled (se også Brink 1988:64). En særlig eksponent for 

denne tendens er den sydskandinaviske bebyggelsesnavnetype med efterleddet -lev, glda. lef f. 

Efterleddet regnes for produktivt i en periode, der placeres mellem ca. 300 og 800 e.Kr, med en 

yngre gruppe i det sydøstlige Jylland (f.eks. Hald 1971:9 f., Søndergaard 1972:156, Fridell 2010). 

Dateringen baseres på lydlige og bøjningshistoriske forhold samt på personnavnestoffets paralleller 

til runeindskrifter i den ældre futhark (f.eks. Hald 1971:25, 29, 57). Efterleddets fravær i Danelagen 

og manglen på kristne personnavne som forled indikerer desuden, at produktiviteten ophørte med 

vikingetiden (Søndergaard 1972:154). Ordet er beslægtet med nudansk levn og betegner overordnet 

’noget, der er efterladt eller overladt’ (se detaljeret analyse hos Bjerrum 1974). I kombination med 

personnavneforleddene tolkes betydningen af -lev almindeligvis som ’arv’ (DS 24:14, Bjerrum 

1974:7, B. Jørgensen 2008:176–77). 

Imidlertid har det været diskuteret, hvorvidt man i tolkningen skal vægte ’efterladt’ eller ’overladt’ 

og dermed, hvorvidt forleddet betegner modtageren eller afgiveren af ejendommen. I sin behandling 

af navnetypen fra 1972 kommer Bent Søndergaard frem til, at en tolkning af ’arv’ nok er for 

vidtgående (Søndergaard 1972:133-40). Anders Bjerrum derimod foretrækker ’arv’ (Bjerrum 

1974:1, 7). Han afviser Sven Aakjærs teori om, at det gammeldanske ord kununglēf, som bruges i 

kong Valdemars Jordebog på en særlig liste over gods, kan være et argument for at se forleddenes 

personer som modtagere af det overladte (Aakjær 1934, om kununglēf se også Andrén 1983:50–

55). Ifølge Bjerrum fortæller forleddenes genitivendelse blot om en relation mellem den betegnede 

person og det overladte (Bjerrum 1974:6). 

Diskussionen er taget op af den svenske personnavneforsker Lena Peterson i forbindelse med 

hendes behandling af urnordiske personnavne (Peterson 2004, 2010). Peterson mener, at man bør 

genoverveje, om forleddet i nogle tilfælde betegner modtageren af -lev. Hun lægger vægt på 

                                                 
12 Denne tekst svarer stort set til artiklen Navnedannelser på -lev og jernalderens samfundsstruktur. En diskussion om 
navnetypens forhold til yngre jernalders centralpladser. I Emilia Aldrin, Linnea Gustafsson, Maria Löfdahl og Lena 
Wenner (red.), Innovationer i namn och namnmönster. Handlingar från NORNA:s 43:e symposium i Halmstad den 6–8 
november 2013. (NORNA-rapporter 92.) Uppsala: NORNA-förlaget. pp. 9-35. Udgivet I 2015. 
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betydningen af kununglēf, og foreslår, at visse forled med appellativ betydning skal opfattes som 

titler eller funktionsbetegnelser, snarere end personnavne (Peterson 2010:189 f.). Når -lev optræder 

med betegnelser for f.eks. krigere eller kultfunktionærer som forled, kan det henvise til en art 

embedsgods, som overdrages i forbindelse med bestemte funktioner eller beføjelser. 

 

Mulige titler i lev-navne? 

Som Bent Søndergaard påpeger i sin afhandling, har personnavnenes hyppige forekomst i lev-navne 

somme tider ført til den slutning, at de ord, der optrådte som forled, altid var personnavne 

(1972:146 ff., se f.eks. Sahlgren 1925b:111). Dog optræder også andre ordklasser, og ifølge 

Søndergaard kan det ikke afgøres, om personnavneforleddene er det oprindelige ved dette efterled. 

Da mange af de ældste personnavne alluderer til krig, kamp og religion, kan det være vanskeligt at 

afgøre, om der er tale om oprindelige appellativer. Oftest giver sammensætningen af for- og efterled 

i de ditematiske variationsnavne dog ikke semantisk mening (Hald 1971:19 f., Vikstrand 2009:6). 

Derfor har det været foreslået, at navne med en betydningsrelation i sammensætningen har rod i 

oprindelige funktionsbetegnelser (Kousgård Sørensen 1989, Vikstrand 2009:23 ff.). Titlerne kan 

gradvist være etableret som personnavne gennem en funktion som binavne (Vikstrand 2009:24). 

Spørgsmålet er, om disse betegnelser var i funktion som titler eller som personnavne, da de blev 

kombineret med -lev? 

Peterson argumenterer, at den hyppige forekomst af navnene Særslev/ Sjørslev/Särslöv, hvor 

forleddet tænkes sammensat af urn. *saiwa ’sø, hav’ og *harjaʀ ’kriger’, samt at et personnavn 

Sævarr, *Sæarr, ikke er belagt i de ældre østnordiske sprog, indikerer, at der er tale om en 

personbetegnelse, ’søkriger’ (Peterson 2004:31). 

Ordet *harjaʀ betyder ’hærfører, kriger’, og optræder ofte som efterled i de ditematiske 

personnavne (Peterson 2004:27). Der findes mellem fem og syv lokaliteter i Danmark og Skåne, 

hvor forleddet er et usammensat *harjaʀ (fig. 9.1.). Bent Jørgensen tolker forleddene i Herslev i 

Østjylland og Herslev på Langeland som hær/harjaʀ (B. Jørgensen 2008:119), mens de ifølge 

Søndergaard og Danmarks Stednavne (DS) er usikre (DS 8:148, DS 13:249, Søndergaard 1972:75 

f.). I de fleste af disse navne står forleddet i genitiv singularis, ’krigerens lev’.  

I det nordlige Sjælland forekommer hær/harjaʀ dog to gange i pluralis, ’krigernes lev’, nemlig 

Herlev i Sokkelund Herred (DS 25:165) og Nørre Herlev i Lynge-Frederiksborg Herred (DS 2:103). 

Disse navne har en udpræget østlig tilknytning. Forekomsten af pluralis kan underbygge ideen om, 

at vi har at gøre med ordet harjaʀ som appellativ og ikke som personnavn. Dette er en faktor, der 
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9.1. Oversigt over appellativer i lev-navne 

De hyppigste mulige personbeskrivende appellativer i lev-navne (baseret pa Søndergaard 1972, 
revurderinger i Peterson 2004, Peterson 2010 og Jørgensen 2008). 
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9.2. Personnavne i lev-navne 

 

De hyppigst forekommende personnavneforled i lev-navne (kilde: Peterson 2004). 
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også har haft betydning for tolkningen af stednavne i de svenske navnemiljøer, hvor 

krigerbetegnelser er sammensat med efterleddet -by (Vikstrand 2013:101). Disse kaldes comitatus-

stednavne efter Tacitus’ betegnelse for forholdet mellem en germansk høvding og hans følge af 

krigere. Navnene på -lev sammensat med krigerbetegnelser kan eventuelt opfattes som en 

sydskandinavisk variant af et sådant fænomen, dog med en anden type efterled.  

I en anden gruppe navne, Enslev/Enslöv/Jenslev, hvoraf der findes tre i det østlige Jylland, en på 

Sjælland og en i Halland, er forleddene svært tolkede, men de kan være sammensatte appellativer 

enten *aina-harjaʀ, ’ene-kriger’ eller *aina-wīhaʀ, ’ene-vipræst’ (DS26:173, B. Jørgensen 2008: 

71,145).13 

De fire navne med forleddet jarl, Jerlev/Jerslev/Jale/Jörlöv, har en helt anden koncentration 

omkring Skagerrak i det nordlige Jylland, Bohuslän og det østlige Viken. Det førnævnte forled 

*sæarr findes til gengæld i næsten hele lev-udbredelsesområdet. 

Også en række sakrale personnavne skal muligvis opfattes som oprindelige betegnelser for 

kultfunktionærer (jf. ovenfor). Det hyppigst forekommende er forleddet i seks lev-navne, 

Torslev/Tørslev, med en udpræget koncentration i det nordøstlige Jylland, der kan være et muligt 

*Þunrawīhaʀ, oversat som ’Torspræst’ (Kousgård Sørensen 1989:10, Peterson 2004:32). Det er 

desuden foreslået, at de fire navne Frøslev/Fröslöv, der er vidt spredt i lev-området, indeholder 

gudenavnet Frø̄, fvn. Freyr (DS 6:560, Søndergaard 1972:147), men der er nok snarest tale om et 

appellativ *frauja, glda. *frø̄ svarende til got. frauja, der betyder ’herre’, og som også ligger til 

grund for gudenavnet (DS 16:77, Vikstrand 2009:15). 

De nævnte mulige appellativer optræder en smule hyppigere end de almindeligste forled, der er 

mere sikkert tolket som personnavne (sammenlign fig. 9.1. og 9.2.). Mens personnavnene alle har 

en nogenlunde jævn fordeling over lev-området, synes nogle af de mulige appellativer at klumpe sig 

sammen i regioner, hvilket kan ses som indikation på, at der gælder særlige forhold for disse navne 

(fig. 9.3.). Det skal bemærkes, at nogle af de nævnte appellativer også forekommer i navne på -sted, 

og at en sammenligning hermed eventuelt kan kaste videre lys over emnet (jf. Kousgård Sørensen 

1958). 

Uanset hvordan man vender og drejer det, hersker der enighed om, at navnetypen -lev ”tyder på en 

samfundsorden i folkevandringstidens Danmark på et ret højt niveau” (B. Jørgensen 2008:177). 

Navnene er ikke bare beskrivelser, men udtrykker et defineret krav på et område. Deres overlevelse 

som stednavne viser os, at kravet har været accepteret i det omgivende samfund. 
                                                 
13 Tak til Bent Jørgensen, der efter publicering af den oprindelige artikel har gjort mig opmærksom på denne gruppe 
navne.  
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9.3. Udbredelsen af appellativer i lev-navne 
 

 

 

Udbredelsen af forskellige mulige personbeskrivende appellativer i lev-navne. 
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I det følgende skal gøres et forsøg på sætte lev-navnene i relation til arkæologisk viden om 

samfundsudviklingen i den periode, hvor efterleddet dannes. 

 

Et arkæologisk perspektiv på lev-navne 

Der har i arkæologien været særlig interesse for lev-navnenes anslåede begyndelse omkring 300 

e.Kr. Selvom dette årstal blot markerer begyndelsen på det tidsrum, hvor -lev kan være dannet, har 

man lagt vægt på, at den opstår i perioden, som kaldes yngre romersk jernalder (175–375 e.Kr.). 

Navnetypen har været forsøgt sat i forbindelse med folkestammen Danernes indvandring og med en 

ny elitedannelse i denne periode (Clausen 1916:136-43; Hedeager 1990: 186-88). Dette skyldes dels 

dateringen, dels en vis statistisk kongruens mellem -lev og yngre romertids rige grave, der kan 

iagttages både på Stevns og f.eks. på Fyn. Man har søgt at bekræfte dateringen af navnetypen ved at 

eftersøge lev-bebyggelserne for fund fra perioden (bl.a. Albrectsen 1971b, Nielsen 1977). Trods 

megen kritik af metoden kan der faktisk konstateres en stor hyppighed af rige gravfund fra yngre 

romersk jernalder i nærheden af lev-bebyggelser (f.eks. Nielsen 1977:51, og kritik hos Brink 

1984:29). En ligeledes vag indikation på et forhold mellem gravfund og -lev er ligheder mellem 

inventaret i danske gravfund og fund fra området omkring det nuværende Thüringen (f.eks. Lund 

Hansen 1987:212 ff.). Her er netop kerneområdet for udbredelsen af de tyske navne på -leben, en 

parallel til det nordiske -lev (Søndergaard 1972:158–180). 

Yngre romersk jernalder karakteriseres bl.a. ved kulturelle kontakter til Romerriget og den øvrige 

germanske verden, og desuden viser udstyr fra adskillige hære fundet i danske og sydsvenske 

moser, at perioden 2.–5. årh. var præget af konflikt og øget militær organisation (Jørgensen m.fl. 

2003). De personnavne, der optræder som forled i lev-navnene, er ofte ditematiske navne, der 

anvender ordstof relateret til krig, kamp og ære, hvilket kan afspejle, at de hører til de øvre lag i 

samfundet (Hald 1965 :80, 1971:20). Arkæologen Lotte Hedeager kobler derfor lev-navnene til 

etableringen af en ny magtelite i yngre romersk jernalder, hvor retten til jorden nu blev nedarvet 

indenfor slægten (Hedeager 1990:186–88). Siden Hedeagers afhandling er imidlertid fremkommet 

materiale, der kan nuancere spørgsmålet om, hvilken form for arve- eller ejendomsret vi ser 

afspejlet i -lev.  

I sin undersøgelse af den midtjyske landsby Nørre Snede, har arkæologen Mads Holst vist, at 

landsbyen flyttede sig gennem en intern dynamik, hvor nye gårde blev grundlagt og gamle nedlagt 

(Holst 2010:157 ff.). Tidsmæssigt svarer disse løbende grundlæggelser og nedlægninger til 

generationsskifter, og sandsynligvis ser vi, hvordan nye enheder oprettes ved indgåelse af ægteskab, 
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og gamle forlades ved dødsfald eller alderdom. Jorden i disse jyske jernalderlandsbyer blev 

formentlig fordelt efter et internt arvesystem, idet nye gårde grundlagdes indenfor et defineret plot-

system, der svarer til de ældre marksystemer. Der kan ofte iagttages en ligelig opdeling af 

standardiserede enheder, der kan afspejle fordeling til arvinger (ibid.:164–71). Roden i de ældre 

marksystemer viser, at principper for overdragelse og markering af ret til jord rækker tilbage i 

århundrederne før Kr.f. (Webley 2008:38–44, Holst 2010:158). De fleste af disse jyske landsbyer 

ligger ikke i lev-området, som især er et østligt fænomen. På Sjælland og øerne lå bebyggelsen mere 

spredt og antog sjældent en egentlig landsbystruktur (f.eks. Christensen og Tornbjerg 2009). Dog 

finder vi også her marksystemer og gårdshegn, der viser, at principper for markering af ret til jord 

har eksisteret i århundrederne før Kr.f. Alt tyder på, at en grundlæggende slægtsbunden fordeling af 

jord på mark- og gårdsniveau gik forud for lev-navnenes opståen. Lev-navnene er derfor formentlig 

ikke relateret til introduktionen af denne form for arveret. 

I de store, organiserede jyske landsbysamfund blev de interne arveprincipper videreudviklet 

gennem de følgende århundreder. I de østdanske områder opstod tilsyneladende nogle andre 

organisationsprincipper (Holst 2010:175 f.). Både en række aristokratiske miljøer med prominente 

elitære manifestationer og lev-navnene kan repræsentere, at her udvikles et andet system. 

 

Yngre jernalders centralpladser og -lev 

Det er vigtigt for forståelsen af lev-navnene, at de dannes over hele den periode, der kaldes yngre 

jernalder, frem til begyndelsen af vikingetiden. Gennem de sidste 20 år er vores viden om denne 

periode vokset dramatisk, særlig på grundlag af omfattende udgravninger og brugen af 

metaldetektor (L. Jørgensen 2001:73). Overgangen mellem ældre og yngre jernalder er en gradvis 

proces, der sker mellem ca. 3.–5. årh. e.Kr. (Holst 2010:161), netop de århundreder, hvor lev-typen 

opstår. I denne periode kan registreres en lang række forandringer i samfundet (Hedeager 1990). Vi 

ser en omorganisering af landsbyer og bebyggelsesmønstre, hvor de mange spredte bebyggelser fra 

århundrederne omkring Kr.f. trækker sig sammen i færre, større og mere komplekse enheder 

(Christensen og Tornbjerg 2009). Bebyggelsen trækkes desuden væk fra kysten (Rindel 2001:189). 

En ændring i produktionsformer anes i ophøret af de ældre marksystemer og gårdenes individuelle 

hegn (Grabowski 2011:484 f., Holst 2010:160 f.). Ny teknologi og specialisering afspejles i 

introduktionen af drejekværne, leer, nye jernudvindingsovne og værkstedshuse. Ligeledes ses 

ændringer i begravelses- og offerskikke, i det sociale hierarki og samfundets organisation (bl.a. 
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9.4. Tætheden af lev-navne i Sydskandinavien 
 

 
 
 
De nordiske lev-navnes udbredelse og densitet. Kort af Anders Pihl, data ved forfatteren efter 
Søndergaard 1972. 
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Fabech 2009). Sådanne omlægninger må have haft store konsekvenser for stednavnebilledet, og -lev 

som lokalitetstype skal formentlig ses som et produkt af disse processer.  

Det er i denne periode, vi ser de lokaliteter, der kaldes centralpladser, der opstår i de østdanske og 

svenske områder med flere tilknyttede funktioner og spor af metalhåndværk (L. Jørgensen 2001:73 

ff., L. Jørgensen 2009). En udpræget elitær karakter i form af bl.a. prominente bygninger har den 

lille gruppe store gårdanlæg med kraftigt byggede haller, der tolkes som storgårde af aristokratisk 

eller endda kongelig karakter (Skre 2011:201). Her skal særlig omtales Gudme på Fyn og Uppåkra 

ved Lund, der har rødder tilbage i romersk jernalder (L. Jørgensen 2009, Larsson 2002). Til en lidt 

senere gruppe, der anlægges i 6. årh., ses på Sjælland gårdene ved Lejre og Tissø samt de lidt 

mindre Toftegård og Järrestad i Skåne (Tornbjerg 1998, Söderberg 2005, T. Christensen 2015).  

Disse gårde er så store, at de må have haft et behov for at skaffe omfattende ressourcer (Callmer 

2001, Carlie 2008:58, Helgesson 2008:53). Derfor er det en hypotese, at centralpladsernes opståen 

og udvikling har været forbundet med en form for råderet over større landområder (Holst 

2010:157).  

Det arkæologiske materiale afspejler, at miljøerne omkring halbebyggelserne husede en elitær 

krigerkultur, der var organiseret omkring gavegivning og sociale ritualer (Hedeager 2002:6, 

Helgesson 2004, jf. Mauss 1925). En lignende type miljø kan som nævnt læses ud af lev-navnenes 

personnavnestof samt de mulige appellative forled. Både haller og lev-navne kan hypotetisk 

associeres med råderet over jord, men hvordan forholder de to fænomener sig konkret til hinanden? 

Ingen af de aristokratiske anlæg ligger i direkte tilknytning til et lev-navn. Det er dog tydeligt, at 

lev-navne optræder hyppigt omkring nogle af de største centralpladser (fig. 4.1. og 9.4.). Den 

påfaldende undtagelse er området omkring Gudme. Skønt der er mange ældre bebyggelsesnavne på 

Fyn, findes ingen indenfor 8 km omkring Gudme, og der er hele 19 km til det nærmeste lev-navn14 

(Holmberg 1996:59 f.). Dette har jeg tidligere tolket som tegn på, at Gudmebebyggelsens eget 

domæne i jernalderen var meget stort (jf. også Albris 2014c). Derimod ligger både Uppåkra og de 

senere storgårde midt i lev-tætte områder. En testoptælling giver nogenlunde samme resultat for 

pladserne (fig. 9.5.): 5-7 -lev indenfor en radius af 10 km og 11-13 -lev indenfor 20 km. Det kan 

ikke med sikkerhed siges, om lev-besidderne stod i et direkte forhold til storgårdene, men sikkert er 

det, at de ofte lå tæt i disses umiddelbare opland.  

 

                                                 
14 Det nærmere liggende Gislev, 1231 Gysæl, er ikke et oprindeligt lev-navn. 
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9.5. Storgårde og lev-navne 

Eftersøgning av -lev omkring storgårde indenfor ca. 19 km. Baseret på størrelsen af det lev-tomme 
område omkring Gudme. (tolkninger efter Søndergaard 1972 og Jørgensen 2008) (forts. næste 
side). 
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Godsstrukturer og jordbesiddelse i yngre jernalder 

Spørgsmålet om, hvornår og hvordan rettigheder til land og muligheden for at akkumulere land blev 

etableret i Skandinavien, er omdiskuteret (Holst 2010:156, Poulsen og Sindbæk 2011). Mange 

historikere mener, at godsstrukturer først opstod i vikingetid eller middelalder, mens arkæologer 

mener, at jordbesiddelse var en vigtig drivkraft i Skandinaviens sociale dynamik længe før det 

egentlige feudalsamfund opstod i middelalderen (Hedeager 1990:186, 2002:7, Poulsen og Sindbæk 

2011:8 f., 17 f., Skre 2011). 

Det er vanskeligt at definere storgårdenes præcise økonomiske grundlag, men Lars Jørgensen har 

opstillet nogle grundlæggende modeller for, hvordan de overordnet kunne akkumulere ressourcer 

(L. Jørgensen 2001:73 ff.): 

1. Indsamling af tribut fra uafhængige bønder/håndværkere i form af produkter. 

2. Direkte drift af en større landejendom med egne arbejdere. 

3. Et klassisk godssystem med fæstebønder og afgifter i form af arbejde og afgrøder (ses først 

fra 1300-tallet). 

Hvis man ser på gårdanlæggenes udformning, kan der anes en udvikling i deres struktur. I Gudme 

ses en tydelig opdeling i produktions- og eliteområde med en monumental centralbebyggelse 

omgivet af op imod 50 mindre produktionsgårde. Der er ingen økonomi- og lagerbygninger i 

direkte relation til hallen, og ifølge Jørgensen tyder materialet på, at stormandsgården her fra 3.–6. 

årh. var baseret på tribut fra gårdene, som storgården kontrollerede (ibid.:75 ff.). 

Både ved Tissø og Lejre etableres store gårdanlæg omkring år 550 e.Kr. ved lokaliteterne 

Bulbrogård og Fredshøj (T. Christensen 2015, Bican 2010). Disse anlæg ligner hinanden påfaldende 

og er som Gudme kendetegnet ved at bestå af en hal samt et mindre, kraftigt bygget hus, men uden 

økonomibygninger. I 700-tallet flyttes halbebyggelsen begge steder ca. 500 meter mod syd til deres 

vikingetidige lokalisering. Ved Mysselhøjgård i Lejre ses i 9.-10. årh. økonomibygninger og 

værkstedsområder i direkte tilknytning til hallerne (L. Jørgensen 2001:78 ff.). Ved Tissø anlægges 

en bebyggelse ved Fugledegård, som gennemgår flere faser fra 700-tallet til ca. 1050. I de første 

faser ligner den centralgården i Gudme, men omkring år 800 opføres også her lagerbygninger, så 

strukturen ligner den ved Mysselhøjgård. 

Ifølge Jørgensen indikerer fremkomsten af økonomi- og lagerbygninger indenfor hallernes 

særområder, at der i 700–800-tallet sker en overgang fra en overvejende ressourcetilgang gennem et 

tributsystem, til at gårdene får en egen direkte drift af en større ejendom (ibid.:80). Sandsynligvis er 

der gennem hele perioden forekommet en blanding af tribut og direkte drift, men vægten synes at 
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skifte omkring 800. Ophøret af lev-navnenes produktive periode kan ses som led i de samme 

processer, som fører til direkte drift af storgårdenes eget domæne. Dannelsen af -lev hører til den 

fase, der i L. Jørgensen 2001 karakteriseres som domineret af tributøkonomi. Men indgår lev-

bebyggelserne i systemet som f.eks. modtagere eller ydere af tribut? 

 

Tribut og ejendomsret i de germanske samfund 

Lars Jørgensen har bemærket, at det arkæologiske fundmateriale fra Danmark indikerer en 

paralleludvikling med det frankiske område, særligt i 6. – 7. årh. e.Kr. (L. Jørgensen 1995:104-105). 

Forholdene i de andre germanske områder er derfor relevante for en diskussion af lev-holdernes 

sociale status. Hos merovingerne etableredes i 6. årh. en samfundsstruktur, hvor kongens magt og 

administration var baseret på et professionelt følge af højt rangerende krigere og embedsfolk 

(Steuer 1989:100-103, 107 f). Disse personalliancer omkring fyrsten eller kongen blev opretholdt 

ved, at kongen belønnede disse betroede underledere med gaver i form af guld og rettigheder til 

land. Landejendommene var dog ikke omfattet af arverettigheder og kunne ikke nedarves til 

efterkommere. Det betroede gods tilbagegik til kongen, når en person døde eller faldt i unåde, og 

kunne overdrages til en anden i kongens følge. Et tilsvarende system beskrives for det angelsaksiske 

område af Richard P. Abels (1988:13–35). Kongen var den øverste af herrer, og alle, både 

adelsmænd og ceorls (karle - dvs. frie mænd, oftest bønder) stod i en art troskabsforhold, enten 

direkte til kongen eller til andre adelsmænd. Herren og hans følge var moralsk forpligtede på 

hinanden i et forhold, der kan sammenlignes med det romerske patron-clientforhold, baseret på 

gensidige gaver og modydelser. Ydelserne var især militære pligter, som kunne belønnes med land, 

hvilket forpligtede til yderligere (kriger)tjeneste og tribut i form af produkter (ibid.:25–31). 

Adelsfolk skulle stille bønder og krigere, der fulgte dem til rådighed for kongens hær (ibid.:34). En 

ung adelsmand voksede op på faderens eller fosterfaderens ejendom, til han var gammel nok til at 

gå ind i en anden adelsmands eller konges følge. Her startede han som geoguth, ’ung mand’, som 

fulgte herren på rejser og togter, og kunne, efter en periode med tro tjeneste, få en landejendom som 

belønning. Han blev dermed duguth, ’mand som har bevist sit værd’ og kunne oprette sin egen 

familie og husholdning (ibid.:30 ff.). 

Adelsmænd kunne få frataget deres landejendom, hvis de ikke opfyldte deres militære pligter, og 

jorden gik desuden tilbage til kongen, når adelsmanden døde. De arvede ikke jordbesiddelser, de 

arvede status som, i kombination med tjeneste, gjorde dem værdige til at modtage råderet over jord 

som gave (ibid.:34). De var således ikke selv involveret i at dyrke denne jord: »The estates of these 
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noblemen were not ‘farms’ which they worked, but rather political units over which they enjoyed 

rights» (Abels 1988:29). Ofte fik sønner imidlertid overdraget den samme ejendom som faderen 

havde haft (Abels 1988:12 f., 44). For eksempel står i digtet Widsith II, 93–96: »the king of the 

Goths treated me well; he, the prince of the city-dwellers, gave me a ring in which there was 

reckoned to be six hundred pieces of pure gold .... I gave it into the keeping of Eadgils, my 

protecting lord, when I came home, as reward to the dear one because he, the prince of the 

Myrgings, gave me land, my father's dwelling place» (cit. fra Abels 1988:44). Dermed kan systemet 

have udviklet sig frem mod slægtsdefineret arveret, selvom dette ikke var udgangspunktet. 

Tilsvarende er det først i år 770, at arveret til et sådant tildelt landområde forekommer i en frankisk 

kilde, Lex Baiuvariorum (Steuer 1989:101). Heri ligger en vigtig forskel, idet frie bønder selv 

dyrkede deres land og også kunne have arveret til deres jordlod, mens adelsmænd skulle tjene retten 

til deres landområder. 

 

Lev-bebyggelser og stormandssæder 

Noget lig frankiske og angelsaksiske godsstrukturer, hvor fyrster og konger fordelte retten til ikke-

arveberettiget gods, kan meget vel have eksisteret i Danmark (L. Jørgensen 1995:105). Ud fra det 

ovenstående kan det foreslås, at -lev kunne være enheder som blev overdraget, ikke gennem 

fædrene arv, men som gave fra en stormand eller konge. Vi må dog forvente regionale eller 

kronologiske forskelle på, hvad et -lev kunne være. Det er muligt, at -lev udvikler sig til at være 

noget arvet, men ud fra det her præsenterede vil jeg argumentere for, at det ikke var betegnelsens 

oprindelige funktion. 

Dette afhænger selvfølgelig af, hvilken social gruppe vi placerer lev-besidderne i. Basale 

dyrkningsenheder kunne formentlig gå i arv til de bønder, der boede på dem, og det vil også gælde -

lev, hvis navnene refererer til enheder på dette niveau. Hos merovingerne og karolingerne blev 

soldater belønnet for militærtjenesten med jord, og både hos frankerne og angelsakserne var frie 

bønder, der stod direkte under kongen, bosat og organiseret i distrikter omkring et kongeligt 

administreret center, oe. cynges tun (Abels 1988:20 f.). I det karolingiske godssystem havde 

storgårde en større eller mindre andel af den omkringliggende jord udloddet til små afhængige 

gårdsenheder (Poulsen og Sindbæk 2011:2 f.). Dette system er i sin udviklede form for ungt til at 

være grundlag for -lev. Det tyder da heller ikke på, at lev-navnene afspejler udstykning af 

storgårdenes lokale jord til småbønder, eller at -lev blot var en basal jordenhed. Som nævnt ser det 

endvidere ud til, at slægtskabsbetinget arveret til jord på almindelige gårde i Danmark går forud for 
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-lev. Forleddenes art taler desuden for, at personerne hører til i en overklasse med en særlig 

krigerideologi. Også lev-byernes generelt høje administrative status og en stærk korrelation mellem 

middelalderlige hovedgårde, kirkebyer og -lev peger mod samfundets øvre lag (Jakobsen 

2011:191). Hvis -lev refererer til en art politiske enheder, jf. citatet af Abels ovenfor, mener jeg, at 

det ikke er rimeligt at formode, at navnene afspejler en slægtskabsdefineret arveret til 

jordrettigheder, der gik flere hundrede år forud for det karolingiske og angelsaksiske. Vi må snarere 

forvente en vis parallel udvikling. Jørgensen foreslår, at arveretten til landrettigheder også 

introduceres i Skandinavien i 8. årh. og nu gør det muligt at akkumulere ejendom. Derfor ser vi, at 

storgårdens eget domæne voksede efter år 800 (L. Jørgensen 2001:80). I det 12. århundredes 

godssystem havde institutioner og aristokrater enorme ejendomme, hvilket tyder på, at 

akkumuleringen gik langt tilbage (Skre 2011:201 f.). De kunne i størrelse svare til både 

hovedgården og fæstebøndernes gårde i et godskompleks (Poulsen og Sindbæk 2011:26). Dermed 

lægger vikingetidens storgård grunden til de store, selvdrevne mansiones, der var den dominerende 

form for ejendom i 1100–1200-tallets godsstruktur (Ulsig 2011:221).  

Når det gælder de største stormandssæder, skal vi formentlig tænke os flere sociale niveauer i de 

omkringliggende bebyggelser. Der kunne være trælle og karle, som arbejdede og boede direkte på 

gården, og der kunne være bønder, som betalte afgifter direkte til stormanden. Men formentlig skal 

man tænke sig et mellemniveau af autonome, større gårdsiddere, som betalte tribut til den 

overordnede konge/stormand/leder i en art æresrelation mellem frie mænd, men også selv havde ret 

til at inddrive tribut fra et mindre område. Mindre stor- eller hovedgårde, som havde jordbesiddelser 

ud over egne marker og fungerede som småcentre på lokalt niveau, kan der have været i hver eneste 

bebyggelse (Ridderspore 2002, Poulsen og Sindbæk 2011:11, Skre 2011:103). Det er på dette 

niveau, jeg ser lev-navnene. 

 

Arkæologi omkring lev-navnene 

Spørgsmålet om lev-besiddernes status og deres forhold til stormandssæderne bringer os tilbage til 

diskussionen om, hvorvidt nogle forled er personbetegnelser eller titler. Oversigten over -lev i 10 

km og 20 km zoner omkring de udvalgte storgårde viser, at der nær dem alle kan findes -lev med 

mulige titelforled (fig. 5). Indenfor 10 km har vi ved Tissø Herslev og Værslev, ved Lejre Herslev, 

ved Uppåkra Särslöv og ved Toftegård Frøslev. Udover at der optræder en Herslev ved begge de 

nært beslægtede pladser Tissø og Lejre, er der ingen særlige mønstre, og der kan ikke tales om 

egentlige navnemiljøer i lev-navne (jf. f.eks. Brink 1999).  
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Ved Særslev i Nordvestsjælland er for ganske nylig fundet en stor mængde detektorfund fra 

perioden romersk jernalder til tidlig middelalder. Landsbyen ligger i bunden af en arm i den nu 

inddæmmede Lammefjord, og fundene antyder, at her i jernalder og vikingetid lå en landingsplads. 

Lokaliteten ligger ca.17 km nord for Tissø, og det er vanskeligt at afgøre, hvordan relationerne var 

mellem pladser over så store afstande. Herslev i Sømme Herred ligger med udsyn over bunden af 

Roskilde Fjord og kan lettere forbindes med Lejre 6 km væk. Her er der på tofterne omkring 

landsbyen gjort metalfund fra yngre germansk jernalder og sen vikingetid/tidlig middelalder, og i 

selve landsbyen er undersøgt anlægsspor (SB 020404-76). Arkæologen Jens Ulriksen ser en ordinær 

bebyggelse fra yngre germansk jernalder og vikingetid, med nogle fine metalgenstande i nabobyen 

Gevninge, som en vigtig forpost i et netværk af pladser, der kontrollerede adgangen til Lejre 

(Ulriksen 2008). Her kan også Herslev have haft en rolle, idet man ad vandvejen måtte passere den, 

før man nåede Gevninge. Måske er det her, kongens vagtpost modtager Beowulf ved kysten, og de 

rider det sidste stykke til hallen (strofe 240–250). 

Disse mange nye detektorpladser, der dukker op i det danske arkæologiske landskab, kan give os 

helt nye perspektiver på lev-navnene. En undersøgelse af alle lokaliteter og diskussion af 

fundforhold, kontinuitet samt indbyrdes forskelle og ligheder ligger udenfor denne artikels rammer. 

Men jeg har foretaget en kort gennemgang af de danske lev-bebyggelser, der er kombineret med 

ordet *harjaʀ ’hær, kriger’. Flere steder var fund, der kunne pege på tilstedeværelse af krigere, men 

fra forskellige perioder af lev-tiden. Ved Herlev i Sokkelund Herred fandtes mellem 7 og 11 

spydspidser fra yngre romersk jernalder sammen med en del træsager i en mose, muligvis en 

moseofferplads (SB 020201-11), og nær den usikkert tolkede Herslev på Langeland er ved en 

megalitgrav med det interessante navn Kumle Høje fundet spor af flere ryttergrave (SB 090304-41). 

Ved næsten alle Herlev/Herslev-byerne var bebyggelsesspor fra ældre jernalder spredt på markerne 

omkring den nuværende landsby. Detektorfund fra yngre jernalder lå oftest andre steder end den 

ældre bebyggelse. Herslev i Løve Herred ligger lige syd for Tissø. I en have i byen er fundet en 

ormehovedring af guld fra yngre romersk jernalder (SB 030204-30), og i forbindelse med ph.d.-

projektet har bl.a. René Larsen og Flemming Nielsen afsøgt markerne og indsamlet 

jernalderkeramik samt metalgenstande fra yngre germansk jernalder, vikingetid og tidlig 

middelalder. Lokalitetens karakter er dog endnu uvis (jf. kap. 6.). 

I Nørre Herlev i Nordsjælland er i den sydlige kant af landsbyen fundet metalgenstande fra 5.årh., 

samt 7.–11. årh. og her blev ved en prøveudgravning registreret enkelte gruber og stolpehuller (SB 
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010309-44). Nørre Herlev ligger ca. 8 km nordøst for Lærkefryd/Jørlunde/Hørup, med et kompleks 

af produktionsplads og offerpladser fra både ældre og yngre jernalder (S.A. Sørensen 2006). 

Herslev i Brusk Herred ligger 8,5 km fra den vikingetidige, befæstede gård ved Erritsø, der i sin 

grundplan har ligheder med bl.a. Tissø (Holst, Jessen og Pedersen 2013:58). Erritsø, 1279 

Hærægsogh, er sammensat af mandsnavnet Erik og subst. høj (DS 8:124). Dette mandsnavn går 

tilbage til et urnord. appellativ *aina-rikiaʀ, ’ene-hersker’, der i den svenske forskningstradition 

formodes at være en oprindelig herskertitel (se oversigt hos L.E. Christensen 2010:54). I Danmark 

forekommer det som forled i enkelte torp- og toft-navne, men er ualmindeligt i ældre stednavne. 

Det eneste sikre ældre navn, jeg har kunnet lokalisere, er Jerslev, 1199 Erixleffue, ved Tissø. Denne 

Jerslev nævnes som en curia uden afhængige gårde, dvs. een stor selvdrevet gård, blandt det gods, 

som Absalon, der tilhørte den ekstremt rige Hvidefamilie, testamenterede til Sorø kloster (Ulsig 

2011:216 ff.). Enheden må have været meget stor, da Sorø siden ejede halvdelen af landsbyen. Også 

uden for Jerslev er der bebyggelser fra ældre jernalder samt nogle detektorfund fra vikingetid og 

tidlig middelalder. Detektorfund fra germansk jernalder er dog indtil videre kun kendt fra nogle 

marker 2 km væk, nær søen (SB 030102-87). Det understreger, at de kronologiske forhold 

vedrørende -lev endnu er meget uklare. 

 

Om betydningen af -lev 

Tilbage står spørgsmålet, hvordan vi skal opfatte den sproglige betydning af efterleddet -lev. Der er 

ikke tvivl om, at ordet er dannet til det germanske verbum isl. leifa, sv. lämna, eng. leave (Bjerrum 

1974, Hald 1965:75, Sahlgren 1925b:114). Det kan dermed etableres at have haft grundbetydningen 

’noget efterladt’. I oldn. kan betegnelsen leif bruges om en enke, og got. laiba, oldht. leiba, olds. 

lēba betyder ’levning, rest’. I nogle germanske sprog har ordet desuden betydningen ’arv’ (Hald 

1965, 75). Mens ordet lev ikke er overleveret usammensat i glda., optræder det sammensat i ordene 

kununglēf og sigridlēf i Kong Valdemars Jordebog fra 1231. Fra 1400-tallet kender vi glda. oldelev, 

’nedarvet gods’ og fra glsv. ættaleve, ’slægtens gods’ (Sahlgren 1925b: 114). Den hyppige 

oversættelse til ’arvegods’ i forskningen bygger i høj grad på den middelalderlige anvendelse af 

ordet (Hald 1965:76-77). Der er dog mange århundreder mellem denne betydning og lev-navnene. 

Formentlig skal vi være forsigtige med at overføre begrebet ’arv’ i den nutidige juridiske forstand 

til jernalderens Danmark. Kristian Hald konkluderer, at man muligvis ikke bør oversætte -lev til 

’arv’, men snarere anvende ’ejendom’, forstået som det gods, en mand har en disponeringsret over. 
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Der er også problemer ved at gå over til en tolkning af ’embedsgods’. Selvom betydningen ’noget 

overladt’ ikke kan udelukkes sprogligt, er det vidtgående at antage, at -lev i stednavne har en anden 

betydning end generelt i de germanske sprog. Desuden er der usikkerhed angående opfattelsen af 

kununglēf, som er et centralt begreb for dette argument. Man mener at sondringen mellem 

kununglēf og patrimonium ikke kan være ældre end 12. årh. (ibid.:77). Retshistorikeren Ole Fenger 

har dertil påpeget, at kronen som juridisk person næppe var defineret i 13. årh., og at kununglēf 

derfor ikke fra et retshistorisk synspunkt kan tolkes som særligt embedsgods eller bruges som 

argument for at tolke -lev sådan (Fenger 2000:279–280). Det skal her understreges, at jeg ikke 

argumenterer for at se et udviklet forleningssystem i jernalderens danske område, men jeg mener, at 

tolkningen ’arvegods’ kan begrænse mulighederne for at forstå, hvilken rolle -lev havde i 

samfundsudviklingen i yngre jernalder. 

Da ordet ejendom først kom i brug i den sene middelalder, mener Fenger heller ikke, at det bør 

bruges i oversættelsen af -lev, og han sætter blot betydningen til at være en besiddelse, rettighed 

eller disponeringsret (ibid.). Måske skal man begrænse opfattelsen af efterleddet til 

’efterladt/overdraget besiddelse/disponeringsret’. Denne tolkning er ikke i konflikt med at se -lev 

som enheder, der kunne indgå i et gensidigt afhængigt gavegivningsforhold mellem konge og 

stormænd. 

 

Opsamling på diskussionen om lev-navne 

En konklusion på NORNA 43.-symposiet, hvor denne diskussion blev fremlagt, var, at ny teknik 

eller nye systemer kræver nye navne. Navnene med efterleddet -lev skal ses som afspejling af en 

måde at strukturere retten til jord i perioden fra 4. årh. frem til vikingetiden. Flere stormandsgårde 

med tyngde fra midt i 500-tallet og frem til ca. 1050 befinder sig midt i klynger af lev-navne. De 

store gårdsanlæg, der kan have huset stormænd eller småkonger, ligger ikke i direkte relation til et 

lev-navn, men lev-navne ligger i omgivelserne med en vis afstand. På baggrund af de her 

præsenterede forhold er min teori, at lev-navnene afspejler et system, hvor brugsret til jord tildeles 

lavadel og hirdfolk, der står nær kongen eller høvdingen som modydelse for troskab og tjeneste, og 

at de i lighed med de angelsaksiske og karolingiske systemer ikke gik videre som fædrene arv, men 

blev doneret som gave. Hvis processerne er nogenlunde parallelle med de engelske og frankiske 

områder, konsolideres dette system i 6. årh., men det er muligt, at -lev frem til dette tidspunkt har 

været noget lidt andet. Både de sproglige forhold og lev-navnenes potentielle relation til gravfund 

fra yngre romersk jernalder indikerer, at navnetypen har ældre rødder. Den foreløbige konstatering, 
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at der er mange fund fra ældre jernalder omkring lev-bebyggelserne, fortæller os, at -lev afspejler 

omstruktureringer fremfor nyanlagt bebyggelse. Da typen bliver produktiv i 4. årh., er 

Sydskandinavien tæt beboet, men bebyggelsesstrukturerne er i gang med at ændres. Arkæologien 

viser, at der må være tale om gradvise processer og ligeledes må lev-systemet være blevet til 

gradvis ved brug af ordstof og en type jordenheder, der begynder i 4. årh. At Gudme, der har sit 

højdepunkt i 2.-6. årh., nærmest synes at frastøde lev-bebyggelser, indikerer, at det tidligste 

grundlag til -lev som system lægges et andet sted, eventuelt i forbindelse med de rige miljøer på det 

østlige Sjælland. Jeg ser ikke de rige gravfund og lev-navne som direkte forbundne, men som 

forskellige aspekter af en proces, hvor et system med fordeling af jord etableres. Dog mener jeg, at 

der kan være sket en ændring eller ekspansion af lev-systemet i yngre germansk jernalder, fra ca. 

550 e.Kr. i relation til opkomsten af de nye stormandsgårde og haller. 
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10. Opsummering – storgårde og bebyggelsens morfologi 

  

Afslutningsvis skal der samles op på de spørgsmål og temaer, som der blev gjort rede for i 

afhandlingens indledende del. Først vil jeg dog opsummere resultaterne fra hver af projektets 

delundersøgelser. De overordnede beskrivelser af områdernes morfologi danner udgangspunkt for 

afhandlingens generelle konklusioner og videre spørgsmål. 

 

Morfologien i Gudme 

I Gudme dannede den store og mindre hal centrum i et område, der var tæt bebygget med mange 

mindre gårde, hvilket udgjorde centralbebyggelsen i et større afgrænset område på omkring 10 x 10 

km. Det er påfaldende, at der i det tæt befolkede område omkring Gudme slet ikke findes 

bebyggelsesnavne af de ældre typer som -inge, -løse og -lev, mens de middelalderligt overleverede 

landsbynavne ofte indeholder ord for udmark, overdrev eller nyopdyrket og ryddet land. Det er her 

tolket sådan, at disse navne er førvikingetidige og stammer fra den periode, hvor den rige bygd i 

Gudme lå omgivet af overdrevsarealer og skov. Betegnelsen Gudhēm må have dækket hele området 

snarere end en enkelt gård eller bebyggelse og har sandsynligvis fortrængt ældre stednavne. 

Ovennævnte struktur blev udviklet fra ca. 200, men allerede fra 5. årh. ved vi ikke længere, hvor 

den (potentielle) centrale hal lå. Landingspladsen ved Lundeborg var gennem hele perioden et 

samlingspunkt for tilrejsende udefra, både i økonomisk, men også i social forstand. Lundeborg 

havde en vigtig rolle i forhold til Gudmes sakrale status, der formentlig er grundlaget for den 

rigdom og lange kontinuitet, vi ser i området. Det nærliggende navn Gudbjerg understreger stedets 

hellige karakter og sammen med søen kan Gudme og Gudbjerg have dannet en slags 

centralhelligdom i et større sakralt område. Navnet ’gudernes hjem’ kan være opstået allerede som 

en del af optakten til Gudmeområdets højdepunkt i 2.-6. årh., men det kan også være dannet i løbet 

af denne periode, hvor der må være foregået noget, der lignede valfart til området. 

Gudmekomplekset er, når det opstår, noget markant nyt i det sydskandinaviske sociale landskab, 

som synes at have haft en stor effekt. Nogle af de 11 andre steder i Sydskandinavien, der bærer 

sådanne navne, kan derfor meget vel være opkaldt efter Gudme - samtidig med, at de kunne fungere 

som sakrale lokaliteter på deres eget niveau.  

Forleddet i Galbjerg, der ligger nord for Gudme, er her tolket af gæld, ’penge, betaling, afgift’, og 

har relevans i forhold til Gudme som magtcenter. Der er intet fundmateriale til at understøtte en 

sådan teori, men man kan tænke, at både lokale eller tilrejsende her kunne aflægge en form for 
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tribut. Om en sådan mulig afgift skulle gå til Gudme som helligdom eller til bestemte højtstående 

personer, er uvist. Galdbjerg ligger nord for Gudme i lighed med Tengtved Agre ca. 2 km øst herfor, 

der indikerer en tingstedsfunktion i vikingetid eller middelalder. Det er ud fra navnene Gl. Tingvej 

og Tingskov foreslået, at et andet muligt tingsted var lokaliseret på Højbjerg i den vestlige del af 

Gudbjerg. Om sådanne tingstedsfunktioner kan spores arkæologisk eller føres tilbage før 

middelalderen, må fremtiden vise. 

Et andet markant træk i det nærmeste område omkring Gudme er en stor mængde navne med 

endelsen -torp, der også kan have haft betydning for fraværet af de ældste stednavnetyper i området 

ved Gudme. De ældste navnetyper mangler dog ikke omkring Uppåkra og Tissø, og situationen i 

Gudmeområdet må derfor betegnes som meget speciel.  

 

Morfologien omkring Tissø 

Eliteresidensen på vestbredden af Tissø blev etableret i midten af 500-tallet og var aktiv frem til ca. 

1050 e.Kr., og den er omtrent samtidig med Strøby Toftegård. Stednavnebilledet omkring Tissø har 

ligheder med både Stevns og Gudmeområdet. Her er dels mange stednavne af ældre typer, særligt 

mange på -inge og -lev ligesom på Stevns. Der er dog også en markant dannelse af torp-navne, 

ligesom det ses omkring Gudme. Bebyggelsen i regionen omkring Tissø giver ikke indtryk af at 

være sammenhængende i samme grad som i egnen omkring Gudme, på trods af at flere 

vikingetidsbebyggelser på Vestsjælland ud fra paralleller i genstandsmaterialet må have haft en 

relation til Tissøpladsen.  

I ældre jernalder, frem til 2. årh. e.Kr., er der spor af talrige bebyggelser i området, men de er ofte 

små, kortvarige og med spredt beliggenhed. Der var udbredt aktivitet ved kysterne, hvor der også 

findes bevarede marksystemer. De mange inge-navnes karakter af områdenavne kan passe godt til 

det arkæologiske billede af mange små bebyggelser, der flyttede rundt. Bl.a. Helsinge, der dækker 

flere km2, og navnet Skippinge, der omfatter et mindre herred, er eksempler på, at navnene kunne 

betegne store områder. Navnene på -inge optræder i udkanten af og udenfor det område, der er 

defineret som storgårdens nærmeste landskabszone. Vi ser her måske rester af en gammel 

landskabsstruktur, der går forud for etableringen af centeret ved Tissø, men er fortrængt i 

nærområdet.  

I yngre romersk og ældre germansk jernalder, ca. 3.-6. årh. e.Kr. kendes ikke mange arkæologiske 

bebyggelsesfund fra området, og der er ikke fundet tegn på et center som på Stevns og i Gudme. 

Der er dog mange stednavne med efterleddet -lev, som ofte korresponderer med fund fra denne 
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periode, og de vidner om, at der foregik en ny fordeling af landskabet. I forhold til inge-navnene 

optræder navne på -lev i højere grad indenfor storgårdens landskabelige nærområde, hvilket kan 

tyde på, at der var et forhold til disse lokaliteter, som dog endnu ikke kan bevises. Særlig interessant 

er f.eks. Værslev nordvest for Tissø, der kan indeholde ordet vi, ’helligdom’, eller måske et ord for 

en person, der forvaltede et vi. Også Herslev syd for Tissø, hvor de foreløbige detektorfund tyder på 

en høj status både i yngre romersk jernalder, yngre germansk jernalder, vikingetid og middelalder, 

er vigtig. Tæt på selve storgården ligger Jerslev, hvor forleddet er det interessante personnavn Erik 

med betydningen ’enehersker’, der ofte blev anvendt af konger. Denne lokalitet var i middelalderen 

Hvideslægtens ejendom og synes at stå i nært forhold til nabobyen Ubby, bl.a. fordi der midt 

mellem disse ligger et bebyggelsesområde, hvor der synes at være aktiviteter gennem meget af den 

undersøgte periode (jf. fig. 6.17). Stednavnet Ubby, ’Ubbes by’, kan måske ses som udtryk for en 

arvedeling af et ældre lev-område, hvor den anden halvdel bevarede det gamle navn.  

I yngre germansk jernalder og tidlig vikingetid ses en kraftig vækst i arkæologiske fund i et strøg 

vest og nordvest for Tissø op mod fjorden, hvor byen Kalundborg blev anlagt i middelalderen. I 

samme bælte findes en samling navne på -by og -toft, og disse navne stammer sandsynligvis fra 

denne periode. Fra omkring år 600 øges mængden af metalfund omkring en række lokaliteter med 

navne på -by, der har indikationer på høj status: Melby, ’mellembyen’, nær bunden af Kalundborg 

Fjord har spor af produktion og mange metalfund. Ubby mellem Kalundborg og Tissø husede 

middelalderens herredsting og en meget stor kirke, og i Sæby, ’søby’, på sydøstsiden af Tissø lå i 

middelalderen et herresæde og også en tidlig kirke. De må alle have haft nære forbindelser til 

Tissøpladsen og har desuden tegn på relationer til middelalderens magtfulde Hvideslægt.  

Den markante dannelse af navne med endelsen -torp, som blev nævnt ved Gudme ovenfor, er også 

karakteristisk for området omkring Tissø. Syd og vest for Tissøpladsen langs Halleby Å, ligger 

torp-lokaliteterne Bakkendrup ’Bakkens udflytterbebyggelse’ og Tystrup, ’Tykis 

udflytterbebyggelse’, hvor mange specielle fund fra vikingetiden viser, at de havde høj status. Den 

store mængde torp-navne ud mod kysten, hvor bebyggelsen havde været næsten fraværende siden 

den ældre jernalder, er formentlig dannet i perioden efter 1200, hvor torperne dermed indtog nogle 

områder, der ikke havde været brugt til bebyggelse i århundreder.  

I sen vikingetid og tidlig middelalder bliver eliteresidensens centrale bebyggelsesområder ved Tissø 

opgivet. Det tyder på, at der i området foregår en kraftig opsplitning, hvilket både antydes i torp-

navnene og i de mange nye hovedgårde og herresæder, der anlægges. Øst for Tissø finder vi mange 

stednavne med endelserne -rød og -tved, der er navne for rydninger af skov. De fortæller, at 
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bebyggelsen ikke kun ekspanderede ud mod kysten, men også blev udvidet til de bevoksede 

områder på midten af Sjælland. 

 

Morfologien omkring Strøby Toftegård og på Stevns  

Stednavnesituationen på Stevns, hvor storgården Strøby Toftegård er placeret i nord, er nærmest 

modsat i forhold til Gudme. På Stevns er der en høj koncentration af stednavne fra jernalderen, og 

flere forskellige af de ældre navnetyper er repræsenteret. Til gengæld er der relativt få stednavne på 

-torp, og flere af disse har kristne personnavne som forled, såsom Thomas i Tommestrup og 

Clemens i Klemmenstrup, hvilket fortæller, at de er dannet i middelalderen.  

Bebyggelsen ved Strøby Toftegård øst for Tryggevælde Å er dateret til ca. 600–1000 og dermed 

samtidig med Tissø. Selvom her er fundet guldgubber, fine importgenstande og mange dyreknogler, 

vurderes Strøby Toftegård ud fra selve bebyggelsen at ligge på et socialt niveau, der er en anelse 

lavere end Tissø. Et tidligere center i området lå vest for Tryggevælde Å, i og omkring Himlingøje, 

hvor vi dog endnu mangler en bebyggelse, der kan supplere vores viden om den gruppe eller slægt, 

der i 2. og 3. årh. e.Kr. huserede her og havde mulige kontakter til Romerriget. Dette foregik 

samtidig med rigdomscenteret ved Gudmes opblomstring på Fyn. I Himlingøje har man dog kun 

fundet de rige grave, men ingen bebyggelse og produktion, og rigdommen synes kun at vare et par 

generationer, mens Gudme bevarede sin position gennem flere århundreder. Der er nogle 

århundreder mellem Himlingøjegravene vest for åen og Strøby Toftegård øst for åen, og det er 

uvist, hvordan magtforholdene udviklede sig i den mellemliggende tid. Stednavnet Himlingøje kan 

være sammensat af et ord, *hēmling, der er beslægtet med ordet hjemmel og ordet høj i flertal. Da 

begrebet hjemmel har med juridisk bemyndigelse at gøre, åbner den mulige tolkning 

’hjemmelshøjene’ for muligheden, at man kan have anvendt de store gravhøje til 

tingstedsfunktioner i perioder, der fulgte efter gravlæggelserne.  

De mange ældre stednavne på Stevns giver indtryk af, at der har været kontinuitet over lang tid, 

som har gjort, at stednavnene er bevaret. Samtidig afspejler de, at der over et langt tidperspektiv har 

været skiftende måder at ordne landskabet på. Formen af selve navnet Stevns i Kong Valdemars 

Jordebog fra 1231 Stethyumsheret, afslører, at dette er et gammelt hēm-navn, der må have dækket et 

større område. Der findes desuden flere navne på -inge, særlig på den sydlige del af halvøen, der 

muligvis har været underordnede i forhold til hēm-navnet. Nogle, f.eks. Heddinge, må oprindelig 

have betegnet hele bygder eller større bebyggelsesområder. Derimod kan Renge være dannet som 

beskrivelse af en enkelt bebyggelse, hvilket viser, at inge-navne kunne dannes på vidt forskellige 
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niveauer. Som ved Tissø ligger inge-navnene på Stevns uden for det nærmeste område omkring 

storgården, koncentreret på den sydlige del af halvøen. På Stevns findes ingen navne på -løse, men 

derimod en markant tæthed af navne på -lev, hvoraf flere optræder nær storgården. Også her foregår 

altså nogle ændringer eller reguleringer af retten til jord mellem ca. 300 og 800 e.Kr. De mange lev-

navne ligger spredt på hele Stevns, men delt i to grupper hhv. på den nordlige del omkring 

Tryggevælde Å og på den centrale og sydlige del. I den sydlige/centrale gruppe ligger Frøslev, der 

kan oversættes som ’herrens lev’, ved siden af Store Heddinge, der i middelalderen var kongelig 

særejendom med kongsgård og købstad.  

Stednavnene afspejler således nogle forskelle i udvikling eller organisering mellem det nordlige 

Stevns og det centrale/sydlige Stevns, som måske har noget med Strøby Toftegårds beliggenhed at 

gøre. I den nordlige del er en tætliggende gruppe navne med endelsen -by, netop omkring Strøby 

Toftegård. Der er bl.a. Strøby, ’byen ved strømmen’, Store/ Lille Tårnby, ’byen med/ved tjørnene’ 

og Magleby, ’den store by’. Dette minder også om situationen ved Tissø, hvor der opstår nogle 

markante by-lokaliteter, men by-bebyggelserne på Stevns kan indtil videre ikke føres længere 

tilbage end vikingetid. Disse by-enheders ressourceområder er meget store, og de antyder, at der i 

vikingetiden er sket en ændring i bebyggelsen, måske endda som en bevidst regulering. Ejerlav og 

sogne er overvejende meget store på Stevns, og sammen med den relativt ringe mængde af yngre 

stednavne er det med til at give det indtryk, at Stevns generelt ikke har oplevet opbrydninger og 

omstruktureringer i samme grad som omkring Tissø, Uppåkra og Gudme.  

På et knudepunkt for transport mellem Stevns og Sjælland, i nær forbindelse til navnet Tryggevælde 

og grænsen mellem 3 herreder, finder vi Hellested, der er den sydøstsjællandske regions eneste 

stednavn med endelsen -sted. Her kan man ud fra navnets mulige sakrale indhold, arkæologiske 

fund og ting-relaterede navne udpege et muligt regionalt center, der kan have fungeret på et højere 

niveau end storgården ved Strøby Toftegård. 

 

Forskellige storgårde – forskellige økonomier? 

Der kan således udpeges både forskelle og ligheder mellem de tre undersøgte områder, der 

repræsenterer oplandet til halmiljøer fra 1. generation (Gudme) og 2. generation (Tissø og 

Toftegård). Gudmes navnelandskab ser meget anderledes ud end storgårdene fra 2. generation. 

Spørgsmålet er, om det skyldes den kronologiske forskel eller snarere, at pladsen er af en helt anden 

art. Uppåkra, der er på alder med Gudme, har et omkringliggende navnelandskab, der ligner Tissøs 

og Strøby Toftegårds med flere navne på -inge og -lev (Callmer 2001:118). Det kan derfor tyde på, 

290



 
 

at der er noget specielt på spil i organiseringen af Gudme. Det virker sandsynligt, at ældre 

navnetyper såsom -inge og -løse kan være forsvundet omring Gudme i forbindelse med den tidlige 

centralisering i området. Imidlertid virker det ulogisk, hvis der f.eks. har været mange dannelser på 

-lev mellem ca. 300 og 800, som derefter er forsvundet sporløst. 

De tre storgårde har ud fra deres interne strukturer haft forskellige organisationsformer, når det 

gælder subsistensøkonomi og drift. Lars Jørgensen foreslog i 2001, at en storgård uden tilknyttede 

økonomibygninger måtte være baseret på tribut, mens egen direkte drift ville resultere i flere 

lagerbygninger, stalde og værksteder (L. Jørgensen 2001:74). Disse strukturer er endnu ikke fuldt 

afklaret for nogen af storgårdene, og desuden er der kronologiske forskelle inden for den enkelte 

plads. Tissøpladsens struktur er endnu ikke færdiganalyseret, men indtil videre indikerer 

Tissøudgravningerne, at de tidlige faser ved Bulbrogård ud fra Jørgensens model fik tilført 

ressourcer gennem en art tribut (ibid. 80). Lignende kan konstateres for den meget nære parallel 

Lejre med den tilsvarende tidlige fase ved Fredshøj (T. Christensen 2015:145-146). Lejrepladsen 

flytter til lokaliteten Mysselhøjgård nogenlunde samtidig med, at Tissøpladsen rykker mod syd til 

Fugledegård. Nu ses der på begge pladser lagerbygninger osv., der kan opfattes som tegn på direkte 

drift, men også på opbevaring af afgifter og skatter fra den omkringliggende bebyggelse. Nogle 

gårde eller enheder i landskabet kan endda have været underlagt storgårdene i en art godsstruktur 

såsom solsystem-modellen eller under den form for betroet tildeling af jord, der blev foreslået i 

diskussionen om lev-navne kap. 9. I sin fremlæggelse af storgården i Gl. Lejre har også Tom 

Christensen fået inspiration fra angelsaksiske kilder, når han forsøger at se den omkringliggende 

landbebyggelse som del af et regulært storgods (ibid. 238ff.). Det er dog reelt vanskeligt eller 

umuligt at identificere denne type relationer, selvom de muligvis har været der.  

Både Tissø og Lejre ligger omgivet af værksteds- og grubehuspladser, mens samtidens regulære 

gårde synes at ligge længere væk i landskabet. Billedet er anderledes på Gudme og Strøby 

Toftegård. Selvom disse adskilles i både tid og skala, er de begge omgivet af gårdenheder, der ser 

ud til at være organiseret omkring dem, men at have egen drift. Disse har muligvis leveret 

ressourcer og arbejdskraft til centralgården. Gudmes landskab virker præget af omfattende overdrev 

og skovarealer, og det er her foreslået, at økonomien især var baseret på kvæg. 
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11. Konklusioner - sydskandinaviske stednavne og jernalderens samfund 

 

Overordnet har dette projekt endnu engang bekræftet, at der ikke optræder navnemiljøer efter 

mellemsvensk model i Sydskandinavien (Jf. Brink 1998, L.E. Christensen 2010, 2016b). Dette kan 

have mange årsager. Dels har de flere steder nævnte omstruktureringer ved overgangen til 

middelalderen sandsynligvis haft en effekt, men ofte er torperne anlagt på steder, hvor der ikke har 

været bebyggelse i århundreder, og eventuelt ældre bebyggelsesnavne kan være forsvundet længe 

inden torpdannelsen. En faktor i samme periode, der kan have haft betydning for overlevering af 

f.eks. sakrale stednavne og for forskelle inden for Skandinavien, er kristningen, som forløb 

forskelligt i hhv. det danske, det centralsvenske og det norske område. Det er et emne, som ikke er 

behandlet i denne afhandling, men fremtidige studier vil eventuelt kunne belyse den førkristne 

religion og konversionsprocessen yderligere (jf. Clay 2010).  

Imidlertid er det også blevet klart demonstreret, at det sydskandinaviske stednavnemateriale har 

nogle særegne træk, der er relaterede til samfundsorganisation, og som har en høj alder. Derfor må 

forskelle i forhold til Mellemsverige også skyldes, at der var forskellige sociale systemer eller 

andre, varierende strukturer. Her skal nogle af de sydskandinaviske forhold sandsynligvis ses i 

relation til samfundsudviklingen på kontinentet og i England, som det især er forsøgt for lev-

navnenes vedkommende.  

Afhandlingen har også vist, at analyser af det ældste stednavnemateriale i kombination med 

arkæologisk materiale giver en mængde information om udviklingen i landskabernes organisation 

gennem 1. årtusind, også i forhold til magtcentre og religion. 

 

De ældste stednavne – et andet system 

Der er i undersøgelsen for få eksempler på de ældre stednavnetyper -hēm og -sted til at drage videre 

konklusioner. Også stednavne på -løse er meget sparsomt repræsenteret. Selvom disse navne har 

deres kerneområde i de indre dele af Sjælland, i Nordsjælland, Sydsverige og det centrale Fyn, ses 

der meget få i nærheden af de undersøgte eliteresidenser. Det kan måske skyldes, at -løse 

oprindeligt betegnede lysninger eller græsningsarealer i skovklædte områder og derfor ikke 

forekom så ofte i de tæt bebyggede landskaber, hvor storgårde blev grundlagt. Kun i området 

omkring Tissø finder vi Ugerløse og Jorløse. Hvis -løse betyder ’lysning i skov’, har det været 

foreslået, at der kan være tale om rydninger med henblik på dyrkning eller græsning (Vikstrand 

2013: 24). Således kan man ikke regne med arkæologisk at finde bebyggelser, der har været 

292



 
 

oprindelige navnebærere til løse-navnene, idet de først senere er kommet i funktion som 

bebyggelsesnavne. I Jorløse tyder detektorfund på, at her lå en bebyggelse fra engang i yngre 

germansk jernalder, hvor navnet sandsynligvis blev bebyggelsesbetegnende. 

Anderledes forholder det sig med navnene på -inge, som er hyppige omkring Tissø og på Stevns, og 

som endvidere optræder i indlandet bag det undersøgte Gudmeområde. Diskussionen om, hvorvidt 

inge-navnene først blev dannet som indbyggernavne eller stedsbetegnelser, er vigtigt for vores 

forståelse af den tidlige bebyggelsesorganisation (jf. kap. 2.). I undersøgelsen har der dog ikke 

været navnestof, der direkte modsagde Bent Jørgensen pointe om, at de fleste inge-navne dannet af 

ord for flora, fauna og topografi fra starten bør have været stedsbetegnelser (B. Jørgensen 2004, DS 

24:13-14).  

Som det ses i undersøgelserne, er de arkæologiske billeder omkring de fleste historiske inge-

landsbyers beliggenhed diffust, og det er vanskeligt at identificere bebyggelseskontinuitet eller at 

identificere de oprindelige navnebærere. Det kan især skyldes, at mange af inge-navnene oprindeligt 

har betegnet andre typer lokaliteter end bebyggelse. Afledningsendelserne kan danne navne på vidt 

forskellige typer steder på forskellige niveauer, såvel som på indbyggere. Når sådanne dannelser 

fungerede som navne på større landskabselementer som vandløb og fjorde, kom de ofte også til at 

betegne områderne omkring disse. Derved fik disse navne meget store brugerkredse og kunne 

overleveres gennem lange tidsrum. 

Per Vikstrand bemærker, at inge-navnenes karakter passer godt til den ældre jernalders 

bebyggelsesstruktur, hvor de betegnede områder eller bygder, som kunne rumme flere bopladser, 

der flyttede rundt, hver med egne potentielle navne (Vikstrand 2013:56). Vikstrand pointerer også, 

at gruppen af inge-navne ikke er homogen. For ham betyder dette især, at der både kan forekomme 

indbyggernavne, kaldet ”ægte” inge-navne, og direkte toponymiske dannelser, som han mener må 

være yngre (Vikstrand 2013: 43, Th. Andersson 2010). Med eksemplet Renge er der i denne 

undersøgelse også åbnet for, at enkelte inge-navne er dannet som beskrivelser af egentlige 

bebyggelsers (unikke) udformning, og det understreger, at inge-navne som gruppe er heterogen og 

kunne dannes på forskellige niveauer. Imidlertid mener jeg ikke, at de direkte toponymiske 

dannelser nødvendigvis er unge. Jeg opfatter navne som Helsinge og Heddinge, der er påvirket af i-

omlyd og sandsynligvis begge har dækket store områder, som ældre navne, senest dannet i 500-

tallet. Inge-navne som disse afspejler formentlig ældre bygdeområder, og deres tendens til at holde 

nogen afstand til storgårdene i landskabet kan muligvis give et indtryk af, hvilket omfang disse 

storgårdes nærmeste domæner havde. Det er fristende at se, at se inge-navnenes perifere placeringer 
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i forhold til storgårdenes nærområder som udtryk for en udvikling, hvor ældre inge-strukturer 

overlevede i udkanterne af og udenfor storgårdenes domæner. Således kan de afspejle 

videreførelsen af den agrare lokalbefolknings eget, parallelle organiseringssystem, der levede videre 

side om side med den struktur, der blev udviklet med de fremvoksende elitære bebyggelser (jf. 

Holst 2014). I nærområderne til storgårdene blev der derimod indført en ny struktur, der kan have 

udslettet andre tidligere inge-bygder.  

Det er muligt, at flere af inge-navnene først blev bebyggelsesbetegnende, da bebyggelserne blev 

fikserede i yngre germansk jernalder eller vikingetid, eller endda først ved sognedannelsen, og altså 

sent kom til at betegne punkter frem for områder. Med tanke på Jesper Hansens 

navneomsætningsmodel (jf. fig.2.9.) kan det eventuelt ende sådan, at et ældre områdenavn blev 

hæftet på en underordnet bebyggelse, hvis de større enheder havde fået egne navne (af nye typer). 

Det kan være en af grundene til, at de forskellige inge-lokaliteter både på Stevns og i Vestsjælland 

har forskellig lokal status. Mens nogle er sognebyer, er andre hovedgårde, en enkelt er købstad og 

kongelev, mens andre igen er sekundære bebyggelser i sogne med yngre navnetyper. Det svarer 

godt til hhv. Peder Dams og Johnny Jakobsens konklusioner, at inge-navne har en lidt lavere 

kirkefrekvens og blandede bebyggelsesstørrelser i forhold til de øvrige ældre navnetyper, mens de 

til gengæld ofte er knyttet til hovedgårde (jf. Dam 2015:55-56, Jakobsen 2011:188-189). Dette kan 

opfattes som tegn på, at inge-navnenes bydgestruktur var fortrængt omkring sognedannelsen. 

 

Er der en relation mellem storgårde og -lev? 

Arkæologien viser, at der fra og med 3. årh. sker en lang række gradvise processer, der skaber 

forandringer i samfundet og i brugen af landskabet, der karakteriserer overgangen fra den ældre til 

den yngre jernalder (Hedeager 1990, Holst 2010: 161). Ophøret af ældre marksystemer og af 

gårdenes individuelle hegn indikerer ændrede produktionsformer, mens drejekværne, leer, nye typer 

jernudvindingsovne og værkstedshuse fortæller om ny teknologi (Grabowski 2011:484-485, Holst 

2010:160-161). I perioden omorganiseredes landsbyer og bebyggelsesmønstre, hvor mange mindre, 

tætliggende bebyggelser fra århundrederne omkring Kr.f. gradvis reduceredes til færre, større og 

mere komplekse enheder, hvilket synes at kulminere i en fiksering af bebyggelsesmønsteret og 

ressourceområder fra ca. år 600 (Christensen og Tornbjerg 2009, Hansen 2015). Ligeledes sker der 

ændringer i begravelses- og offerskikke og i den sociale organisation, hvor der opbygges en mere 

hierarkisk bebyggelsesorganisation med bl.a. anlæggelsen af storgårde (jf. kap. 2. og bl.a. Fabech 

2009, L. Jørgensen 2001: 73-75, Skre 2011: 201). Alle disse forandringsprocesser må have haft 
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konsekvenser for stednavnebilledet og kan bl.a. være baggrund for, at vi nu ser personnavneforled i 

stednavne.  

I denne afhandling har jeg haft særligt fokus på den sydskandinaviske navnetype -lev, hvor jeg har 

fulgt Lena Peterssons og Svend Aakjærs forslag om, at en del af lev-navnenes forled oprindelig var 

en slags titler og betegnede modtageren af det overdragede (kap. 9). Herved har jeg forsøgt at sætte 

navnetypen i relation til ovennævnte samfundsudvikling. Navnene på -lev bliver dannet i en 

periode, hvor vi ved, at en stærk elite med tiltagende magt og monumentale halbyggerier vokser 

frem, og når efterleddet sandsynligvis vidner om en udvikling i fordeling af jord, må der være en 

forbindelse til disse magtforhold. I diskussionen om lev-navne er det derfor foreslået, at navnetypen 

afspejler et elitært system for fordeling af gods, der ligner de frankiske og angelsaksiske 

aristokratiers.  

Når man i Danmark og Skåne finder syv eksempler på forled dannet af ordet harjaʀ, ’kriger, hær’, 

flere i nærheden af storgårde fra jernalder og vikingetid, og seks eksempler på saiwiharjaʀ, 

’søkriger’, hvoraf de tre ligger nær hhv. Uppåkra og Tissø, mener jeg, at der må være en 

sammenhæng, men det fremstår endnu uklart, præcis hvori den består.  

I yngre romersk jernalder på Stevns synes der at være et nært forhold mellem de rige gravfund i 

Vallø og Varpelev og centeret i Himlingøje. I Tissøområdet er der også eksempler på rige fund fra 

yngre romersk jernalder nær f.eks. Herslev og Særslev. Disse relationer tyder på, at lev-navnene har 

at gøre med processer, der går forud for 2. generation af storgårde. Jeg opfatter imidlertid 

navnetypen som et fænomen, der hører til perioden efter de rige romertidsgrave og i nogen grad kan 

være resultater af samfundsforhold, der blev udviklet her. Nærheden til denne type fund indikerer, 

at mange lev-navne hører til 4. og 5. årh., og derfor kan deres dannelse måske snarere ses som en 

del af optakten til end som produkt af storgårdene fra 2. generation. 

Selvom stednavnene på -lev optræder tæt omkring storgårdene fra 2. generation, er det 

arkæologiske materiale endnu for tyndt til at etablere, om der er nære forbindelser mellem lev-

lokaliteterne og storgårdene. Det fundområde, hvor der blev påbegyndt afsøgninger i Herslev i 

forbindelse med projektet, er efterfølgende blevet en central lokalitet i et ph.d.-projekt, der udføres 

af Trine Borake på Museum Vestsjælland. Forhåbentlig vil der dermed blive kastet yderligere lys 

over dette problem.  
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Navne på -by - en opstrammet bebyggelsesstruktur 

Navne på -by synes at have en stærk geografisk relation til storgårdene fra 2. generation og har ofte 

forbindelse til vækst i arkæologiske lokaliteter i yngre germansk jernalder eller vikingetid. By-

navnene optræder tæt i storgårdenes nærområder, og særlig i Tissøs tilfælde har de arkæologisk 

evidens for at være betydningsfulde allerede i yngre germansk jernalder. Ingen af navnene på -by i 

undersøgelsen har imidlertid forled, der er relateret til samfundsstruktur, hvilket er en væsentlig 

forskel i forhold til de mellemsvenske navnemiljøer. Forleddene er i stedet meget simple ord, og det 

virker ikke, som om der har været behov for at udtrykke funktioner eller organisering i denne 

navnegruppe, modsat f.eks. forleddene i navne på -lev. 

Placeringen af by-navnene og deres status svarer godt til Bent Jørgensens beskrivelse af dem som 

en art opstramning af bebyggelsesstrukturen, der tyder på en grad af planlægning i forbindelse med 

disse bebyggelser (B. Jørgensen 2009: 94-96). Det kan foreslås, at by-navnene kan være udtryk for 

en overordnet opdeling, som det f.eks. blev foreslået for Ubby i forrige kapitel. Også meget store 

by-ejerlav omkring Strøby Toftegård virker som en planlagt strukturering af storgårdens nærmeste 

område.  

 

Torpdannelse og storgårde 

Udflytning i torper er et markant træk i de nærmeste områder omkring både Gudme og Tissø. 

Torperne i kystzonerne må formodes at være sene, da forholdene for kystbebyggelse først blev 

nogenlunde sikre i 1200-tallet, og er derfor sket efter storgårdenes ophør (Jakobsen 2013). Mens 

torpnavne i marginalområder kan ses som kolonisering af hidtil ubebyggede/uopdyrkede jorder, 

afspejler mange torper i aktivitetstætte områder måske snarere en omstrukturering af bebyggelsen 

(jf. Dam et al. 2003, Lund 1984). En opdeling i torper i disse områder opfattes nogle steder som et 

udtryk for fragmentering af de domæner, disse centralpladser eller storgårde har rådet over (Albris 

2014b: 111-113, Lihammer 2003: 80-99). Nogle torpnavne nær storgårde kan også afspejle 

planlagte satellitgårde (Callmer 2001). Eller, som Erland Porsmose har vist, kan torpdannelse i tæt 

bebyggede områder være resultat af en decentralisering som del af et intensiveret landbrug med nye 

produktionsmetoder (Porsmose 1987: 68-74).  

De torper, vi finder umiddelbart omkring storgårdene, kan godt ses som tidligere dannelser og 

eventuelt som udtryk for en central strategi for at intensivere agerbruget – og måske også (i første 

omgang) en form for solsystem-model, snarere end udstykning og opsplitning. Særlig torp-
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lokaliteterne langs Halleby Å har arkæologiske fund, der tyder på, at disse torper har rødder i 

vikingetiden og allerede her havde en vis status og nær relation til storgårdsmiljøet ved Tissø.  

Mens omstruktureringerne i forbindelse med by-navnene især synes at være forbundet med vækst 

og samlinger til større bebyggelser, virker torpdannelser flere steder som udtryk for decentralisering 

og udstykning. Torpdannelsen omkring Tissø var en længere proces, der skete over den samme 

periode, som storgårdens centrale bebyggelsesområder blev opgivet. Det kan tyde på, at afviklingen 

af storgården var forbundet med en opsplitning, hvilket både kan være afspejlet i torp-navnene og i 

de mange nye hovedgårde og herresæder, der anlægges.  

Når navne på -torp anskues i forhold til storgårdene, er det altså klart, at vi må regne med 

væsentlige kronologiske forskelle i torpdannelsen indenfor de enkelte områder, og at torperne kan 

være udtryk for forskellige typer udflyttede bebyggelser. 

 

Stednavne, storgårde og den førkristne religion 

Et vigtigt resultat i projektet Førkristne Kultpladser er, at religiøse handlinger i sidste del af 

jernalderen foregik mange steder i landskabet rundt om storgårdene. Det er derfor påfaldende, at der 

i disse områder er relativt få sakrale stednavne. Når vi finder førkristne sakrale stednavne som Tissø 

og Gudme så nært knyttede til storgårdene, må det afspejle, at de øverste centre for magt og 

administration også fungerede som religiøse centre. Tilknytningen til storgårdene vidner om en 

forbindelse mellem herskeren og religionen, der også er tydelig i det arkæologiske materiale (jf. 

Fabech 1992). Generelt er der i Sydskandinavien længere mellem de sakrale navne end i 

Mellemsverige. De få eksempler i dette projekt var navne på regionale eller overregionale centre. 

Spørgsmålet er, om det afspejler, at det sakrale landskab havde en anden struktur med en højere 

grad af centralisering i forhold til Mellemsverige, eller om det skyldes, at det kun var stednavne 

med store brugerkredse, der overleverede overgangen til middelalderen. Forekomsten i de danske 

stednavne af navnet på guden Tyr, der muligvis var gledet i baggrunden i vikingetiden, indikerer 

dog at sakrale navne her kan være meget gamle. Også navnet Gudme tyder på at være en tidlig 

dannelse, der sandsynligvis er sket i romersk jernalder.  

Imidlertid peger det arkæologiske materiale i retning af, at både Gudme og Tissø havde religiøs 

status, allerede før de første stormandshaller blev bygget, og at det sandsynligvis var stedernes 

hellighed, der ansporede grundlæggelsen af magtcentrene her. Magtlandskabet er derfor vokset ud 

af et ældre sakralt landskab. 
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I diskussionen om sakrale stednavne har jeg ud fra den indledende teori givet et bud på, hvordan 

dannelsen af det sakrale navn kunne foregå (jf. kap. 3). Sakrale stednavne ses som led i en 

symboldannelse, hvor særlig betydning gennem bestemte handlinger knyttes til materielle ting og 

steder. Jeg mener ikke, at alle sakrale stednavne skal opfattes sådan, men sigter især til navne, der 

kan relateres til overregionale centre og samlingspladser. 

Strøby Toftegård ligger ikke nær et sakralt stednavn og formodes heller ikke at være en storgård på 

allerhøjeste niveau. Hellested nogle kilometer mod syd er det eneste sakrale stednavn på hele 

Stevns. Navnet kan oversættes som ’det hellige/fredhellige sted’, men det er også muligt, at det er 

dannet af et appellativ med en tilsvarende betydning. En sådan tolkning korresponderer godt med 

fundet af en stor guldring fra ældre romersk jernalder. Også omkring Hellested dukker der nye 

detektorfund op, og forhåbentlig kan vi få øget indsigt i de kronologiske forhold og jernalderens 

aktiviteter omkring stednavnet. 

Marknavne ved Hellested indikerer, at her har været et tingsted, og navnene på  landstingene 

Viborg og Odense antyder også, at der var nær forbindelse mellem helligdomme og tingsteder. Der 

har også været et ønske i forskningen om at forbinde forsamlingerne ved storgårdene med 

afholdelse af ting (T. Christensen 2015:265, Nørgård Jørgensen et al. 2011). I afhandlingen er ikke 

fundet en nær relation mellem indikationer på tingsteder og storgårdene, og jeg mener, at 

forsamlingerne på disse steder primært har været af religiøs art. Spørgsmålet står dog ubesvaret.  

Det er specielt interessant og perspektivrigt for den fremtidige forskning i denne afhandlings 

problematikker, at fundbilledet for især den yngre jernalder for tiden udvikler sig meget hurtigt. Det 

er en stor udfordring at registrere og tolke den store mængde indkommende detektorfund. Her 

mener jeg, at stednavnematerialet spiller en vigtig rolle for forståelsen af bebyggelsen i landskabet, 

og bør indgå, når der lægges målrettede strategier for indsatsen med metaldetektor og udgravninger. 

Samtidig kan det meget brede billede af jernalderens bebyggelse, der er ved at udvikle sig ud fra de 

arkæologiske kilder, komme til at få stor betydning for vores tolkning og forståelse af det ældste 

stednavnemateriale. 
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bind 16-24 af Institut for Navneforskning, og fra bind 25 af Afdeling for 
Navneforskning. Tilgængelig online på 
www.danmarksstednavne.navneforskning.ku.dk 

DSÅ Sørensen, John Kousgård (1968–96): Danske sø- og ånavne, bind 
 1–8. København. 
EL ejerlav 
eng.  engelsk 
f.  femininum 
forsv.  forsvunden 
GDO  Gammeldansk ordbog: http://gammeldanskordbog.dk/ 
gen. genitiv 
glda.  gammeldansk 
glsv. gammelsvensk 
got. gotisk 
Gst. Generalstabskort 
Hgd.  Hovedgård 
HMB  Høje Målebordsblade, udarbejdet 1864-1899 
Indb. Indberetning til Stednavneudvalget (Inst. (nu Afd.) for Navneforskning) 
isl.  islandsk 
Jb. Jordebog 
KLNM  Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder: fra vikingetid til reformationstid, 

bind 1-22. Rosenkilde og Bagger. 
KMS  Kort og Matrikelstyrelsen  
KØM  Køge Museums journaler. 
lb.  Landsby 
lok.  lokalitet 
m.  maskulinum 
mandsn.  mandsnavn 
MB  Markbog, 1680’erne. Forarbejder til Christian Vʼs matrikel. Rigsarkivet. København. 
MK  Matrikelkort fra det sene 18. årh. til tidlige 19. årh. Matrikelarkivet. Kort- og 

Matrikelstyrelsen. København. 
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n.  neutrum 
NM1  Nationalmuseet 1. afd. (Danmarks Oldtid) 
NM  Nationalmuseet, Danmarks Oldtids genstandssamling 
ODS  Ordbog over det danske sprog. www.ordnet.dk/ods 
oe.  oldengelsk  
oldn. oldnordisk 
olds. oldsaksisk 
olht. oldhøjtysk 
plur.  pluralis 
SB  Nummer i den topografiske sognebeskrivelse under Nationalmuseet/Kulturstyrelsen  
sing.  singularis 
subst.  substantiv 
sv. svensk 
u.å.  uden årstal 
urnord. urnordisk 
vb.  verbum 
VJB  Kong Valdemars Jordebog I-III, udg. af Svend Aakjær. København 1926-45. 
VSK Videnskabernes Selskabs kort 1768-1805 (digitaliserede originaltegninger i Kort- og 

Matrikelstyrelsen.) 
 

300



 
 

Litteratur 

 

Abels, Richard P. (1988): Lordship and military obligation in Anglo-Saxon England. London. 
Albrectsen, E. (1954): Fynske Jernaldergrave I. Odense 1954.  
Albrectsen, E. (1971a): Gravpladsen på Møllegardsmarken. Fynske Jernaldergrave IV, 1-2. Fynske 

Studier IX. Odense 1971. 
Albrectsen, E. (1971b): Den ældre jernalders bebyggelse på Fyn. Kuml 1970 (1971), s. 123-144. 
Albrethsen, Svend Erik (2003): Vikingetidsgravpladsen ved Bakkendrup. I: Lisbeth Pedersen (ed.) 

(2003): Tissø og Åmoserne - kulturhistorie og natur. Fra Holbæk Amt. Årbog for 
kulturhistorien i Holbæk Amt 2003, s. 76-69. 

Albris, Sofie L. (2011): When a place is not called a ’home of the gods’. A preliminary examination 
of archaeology and place names in Boeslunde, Zealand, in the light of the 
Gudme/Gudhem workshop. i O. Grimm & A. Pesch (red.) The Gudme/Gudhēm 
phenomenon phenomenon: papers presented at a workshop organized by the Centre for 
Baltic and Scandinavian Archaeology (ZBSA) Schleswig, April 26th and 27th, 2010 
Schriften des Archäologischen Landesmuseums. Ergänzungsreihe, vol. 6, s. 207-230. 

Albris, Sofie L. (2014a):At bo, at benævne. Arkæologi og stednavne i jernalderens og vikingetidens 
landskab. Eksempler fra Sydvestsjælland. Navnestudier 41. udg. af Afd. for 
Navneforskning. Museum Tusculanums Forlag. København. 

Albris, Sofie L. (2014b): At skabe ‘sted’ – et nyt teoretisk syn på arkæologi og stednavne i 
jernalderens og vikingetidens landskab. I A. Carlie og M. Petersson red. At befolka det 
förflutna. fem artiklar om hur vi kan synliggöra människan och hennes handlingar i 
arkeologiskt material från Nordic Tag-mötet 2011 på Linnéuniversitetet, Kalmar. 
Riksantikvarieämbetets förlag, s. 8-31. 

Albris, Sofie L. (2014c): Turen går til Gudernes Hjem. Om en køretur med Bent Jørgensen og nogle 
overvejelser om organiseringen af Gudmes landskab. I: På sporet. Festskrift til Bent 
Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. København: Museum Tusculanums 
Forlag, s. 17-32. 

Albris, Sofie L. (2015a): Navne på -lev og jernalderens centralpladser. Hvordan markerer 
navnetypen ændringer i yngre jernalders ejerskabsforhold? Rapport från NORNA:s 43:e 
symposium Innovationer i namn och namnmönster. Högskolan i Halmstad, s. 9-35. 

Albris, Sofie L. (2015b): Navngivning og bebyggelsesforandring. Nybøl og et arkæologisk 
perspektiv på stednavnes tilblivelse og død. Birgit Eggert & Rikke S. Olesen under 
medvirken af Bent Jørgensen (red.), Navne og skel – Skellet mellem navne. Rapport fra 
Den femtende nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.-9. juni 2012. 
(NORNA-rapporter 91.) Bind 2, Uppsala: NORNA-förlaget, s. 25-40. 

Albris, Sofie L. (in press a): Stednavne, bebyggelseshistorie og landskabsopfattelse omkring den 
aristokratiske residens ved Tissø. Kapitel til Tissøpublikation, Kultpladsprojektet. 

Albris, Sofie L. (in press b): Bebyggelsesnavne og marknavne omkring Strøby Toftegård i 
vikingetiden. Kapitel til publikation om Strøby Toftegård, Kultpladsprojektet. 

301



 
 

Albris, Sofie L. (in press c): Ideologi og organisation i landskabet på Stevns i 1. årtusind - belyst ud 
fra en komparativ diskussion af stednavne og arkæologi. Kapitel til publikation om 
Strøby Toftegård, Kultpladsprojektet. 

Albris, Sofie L. (in press d): Gudernes hjem på Fyn. Kapitel til publikation om Gudme, 
Kultpladsprojektet. 

Albris, Sofie L. (in press e): What processes lie behind the sacral place-name? A discussion of the 
two pre-Christian Danish place-names Gudme and Tissø and their material environment. 
Oversat af Gillian Fellows-Jensen. Publiceres i rapport fra Cognitive Toponymy 
Symposium 2. Christianisation and Standardisation, Place-Names and Perception. 
Glasgow University. Redigeret af Carole Hough og Peder Gammeltoft. 

Albris, Sofie L., Beck, Anna S. og Sørensen, Lasse (2008): Sex, drugs (and rock’n’roll?) 
Arkæologiske undersøgelser på Roskilde Festivalen. I: M. Burström (red.) 
Samtidsarkeologi – varför gräva i det nära förflutna? Rapport från en session vid 
konferensen IX Nordic TAG, Södertorn Archaeological Studies 6, s. 17-24. 

Albris, Sofie L. og Gotfredsen, Anne B. (2014): Beretning for Fugledegård 2013, kulturlag og 
produktionsområde nord for smedje. NM I journalnr. 7701/94. Store Fuglede sogn, Ars 
herred, Holbæk Amt. Sted nr. 03.01.06 – sb. nr. 101. Undersøgelse af kulturlag, 
ovnanlæg, kalkbrændingsanlæg og bebyggelsesspor fra vikingetid i den nordlige ende af 
vikingetidigt halområde ved Tissø. 

Albøge, Gordon (2000): Stednavne. I: K. Dalsgaard, P. Eriksen, J. V. Jensen & J. R. Rømer (eds.): 
Mellem hav og hede. Landskab og bebyggelse i Ulfborg herred indtil 1700, Aarhus, s. 
112-123. 

Amtoft, S.K. (1941): Stednavnene som bebyggelses- og religionshistorisk Kildestof: En kritisk-
historisk Oversigt. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1941, s. 177-312. 

Andersson, Gunnar (2008): Pärlor för svin – den heliga lunden och rituell praktik. I: Gestalter och 
Gestaltningar. Om tid, rum och händelser på Lunda. Riksantikvarieämbetet. 
Arkeologiska undersökningar. Skrifter 72, s. 65-130. 

Andersson, Thorsten (1992): Haupttypen sakraler Ortsnamen Ostskandinaviens I: K. Hauck (red) 
Der historische Horizont der Götterbild-Amulette aus der Übergangsepoche von der 
Spätantike zum Frühmittelalter: Bericht über das Colloquium vom 28. 11.-1.12.1988 in 
der Werner-Reimers-Stiftung, Bad Homburg. Abhandlungen der Akademie der 
Wissenschaften in Göttingen, Phil.-hist. Klasse, Nr. 200., Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht, s. 241-256.  

Andersson, Thorsten (2010): Ortnamn på -inge. I: Östen Dahl & Lars-Erik Edlund (eds.), Språken i 
Sverige. (Sveriges nationalatlas.) 83. Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademien. 

Andrén, Anders (1983): Städer och kungamakt – en studie i Danmarks politiska geografi före 1230. 
I: Scandia 49:1, s. 31–76. 

Andrén, Anders (2002): Platsernas betydelse: norrön ritual och kultplatskontinuitet. In Plats och 
praxis: studier av nordisk förkristen ritual. Edited by Kristina Jennbert, Anders Andrén 
and Catharina Raudvere. Vägar til midgård 2. Nordic Academic Press. Lund, s. 299-342. 

302



 
 

Andrén, Anders, Jennbert, Kristina & Raudvere, Catharina (red.) (2002): Plats och Praksis. Studier 
av nordisk förkristen ritual. Nordic Academic Press, Lund.  

Andrén, Anders, Jennbert, Kristina og Raudvere, Catharina (2006): Old Norse religion in long-term 
perspectives. Origins, changes, and interactions. Vägar til Midgård 8. Nordic Academic 
Press. Lund. 

Andrews, Howard F (1993): Durkheim and Social Morphology. I: Turner, Stephen P, and Turner, 
Stephen P. Emile Durkheim, Sociologist and Moralist. London New York: Routledge, 
1993, s. 111-138. 

Anglert, Mats (2003): Uppåkra bland högar, ortnamn och kyrkor. i Anglert, M. & Thomasson, J. 
(red.) Landskapsarkeologi och tidig medeltid – några exempel från södra Sverige. 
Uppåkra-studier 8. Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8º, No. 41. Stockholm, s. 
115-144. 

Ashby, Steven P., Coutu, Ashley N. og Sindbæk, Søren M. (2015): Urban Networks and Arctic 
Outlands: Craft Specialists and Reindeer Antler in Viking Towns. European Journal of 
Archaeology Vol. 18, Iss. 4, 2015, s. 679-704. 

Axboe, M. (2007): Brakteatstudier (Nordiske fortidsminder Serie B 25). Det Kongelige Nordiske 
Oldskriftselskab. København.  

Beck, Anna S. in press: Artikel om storgården ved Strøby Toftegård til publikation om Strøby 
Toftegård, Kultpladsprojektet. Forventes udgivet i 2017. 

Becker, C. J (1977): Problemer om bosættelsen i dansk jernalder. Hvad kan gravfundene sige om de 
aktuelle problemer? I: H. Thrane ed. Kontinuitet og bebyggelse: beretning fra et 
symposium d. 12.-14. maj 1977 afholdt af Odense Universitet. Skrifter fra institut for 
historie og samfundsvidenskab, Odense Universitet 22, s. 29-37. 

Behrend, Rikke, (1970): Sværd må man have. Skalk 1970:3. 
Bell, Catherine (1992): Ritual theory, Ritual practice Oxford University Press. 
Beowulf, a Verse Translation. Oversat af Seamus Heany 2002. Red. af Daniel Donoghue. New 

York: Norton. 
Bican, Josefine Franck (2004): Østergårds Jorder 2004. Beretning for bopladsområde med fund fra 

neolitikum (MNII, MNIII & MNV), førromersk jernalder samt sen vikingetid/middelalder. 
Ubby Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt. Stednr. 030109, Matr. 8v Ubby By. Udarbejdet for 
Kalundborg Museum KAM 2004-007. 

Bican, Josefine Franck (2009): Vikingerne ved Kalundborg Fjord. I: Fra Nordvestsjælland, Holbæk 
Amt, Vol. 2009, s. 73-89. 

Bican, Josefine Franck (2010): Bulbrogård, the first aristocratic complex at Tissø - and a new 
approach to the aristocratic sites. I: Gedächtnis-Kolloquium Werner Haarnagel (1907-
1984). Herrenhöfe und die Hierarchie der macht im Raum südlich und ¨stlich der 
Nordsee von der vorrömischen Eisenzeit bis zum frühen Mittelalter und zur Wikingerzeit. 
11.-13. oktober 2007, Burg Bederkesa in Bad Bederkesa. Niedesächsisches Institut für 
historische Küstenforschung (Hrsg.). Siedlungs- und Küstenforschung im südlichen 
Nordseegebiet 33, s. 147-154, Rahden. 

303



 
 

Bican, Josefine Franck (2013): Haller og bygningsritualer – den åbne, rituelle plads ved 
Fugledegård. I: Henriette Lyngstøm og Lone G. Thomsen (red.) Vikingetid i Danmark. 
København, s.127 – 130. 

Bican, Josefine Franck in press: artikel om Bulbrogård til publication om Tissø. Forventes udgivet 
2018/2019. 

Bjerrum, Anders (1974): Om betydningen af -lev. I: Festskrift til Kristian Hald på halvfjerdsårs-
dagen 9.9. 1974. Navneforskning, dialektologi, sproghistorie. Edited by Poul Andersen et 
al. Navnestudier published by Institut for Navneforskning, vol. 13. Akademisk Forlag. 
Copenhagen, s. 1-7.  

Bjorvand, Harald & Lindeman, Fredrik Otto (2007): Våre arveord – etymologisk ordbok. Oslo, 
Novus Forlag. 

Bourdieu, Pierre (1977): Outline of a theory of practice. Cambridge University Press. 
Bradley, Richard (1990): The passage of arms. An archaeological analysis of prehistoric hoards 

and votive deposits. Cambridge University Press. 
Bradley, Richard (2016): Foreword – spacing time and timing space. Adrian M. Chadwick and 

Catriona D. Gibson (red.) Memory, Myth and Long-term Landscape Inhabitation, s. xi. 
Braudel, F. (1958): Histoire et Sciences sociales: La longue durée. Annales. Histoire, Sciences 

Sociales, 13(4), s. 725-753. 
Brink, Stefan (1984): Absolut datering av bebyggelsenamn. I: V. Dalberg, G. Fellows-Jensen, B. 

Jørgensen & J. Kousgård Sørensen (eds.), Bebyggelsers og bebyggelsesnavnes alder. 
NORNAs niende symposium i Kobenhavn 25-27 oktober 1982. NORNA-rapporter 26. 
Uppsala: Norna-Förlaget, s. 18-66. 

Brink, Stefan (1988): Denotationsförändringar bland våra äldsta bebyggelsenamnstyper. I: P. Slotte 
(ed)., Denotationsbyte i ortnamn. Rapport fran NORNAs trettonde symposium i 
Tvarminne 9-11. oktober 1986. NORNA-rapporter 37. Uppsala: Norna-Förlaget, s. 63-88. 

Brink, Stefan (1989): Ett bidrag till onomastisk teori: Bosättningsonomastik: I: Peterson, L. (red.) 
Festskrift till Thorsten Andersson den 23 Februari 1989. Studia Onomastica. Lund, s. 19-
28. 

Brink, Stefan (1992): Har vi haft ett kultiskt *al i Norden? I Gillian Fellows-Jensen og Bente 
Holmberg (eds): Sakrale Navne. Rapport fra Nornas sekstende symposium i Gilleleje 
30.11-2.12.1990. Norna-Förlaget, Uppsala, s. 107-121. 

Brink, Stefan (1996): Political and Social Structures in Early Scandinavia. A Settlement-historical 
Prestudy of the Central Place. Tor. Journal of Archaeology, 28, s. 235-281. 

Brink, Stefan (1998): Land, bygd, distrikt och centralort i Sydsverige. Några bebyggelsehistoriska 
nedslag. I: L. Larsson & B. Hårdh (red.) Centrala Platser - Centrala Frågor. 
Samhällsstrukturen under Järnåldern. En Vänbok till Berta Stjernquist. Uppåkrastudier 
1. Lund, s. 297-326.  

Brink, Stefan (1999): Social order in the early Scandinavian landscape. I: C. Fabech & J. Ringtved 
(eds.), Settlement and Landscape. Proceedings of a conference in Arhus, Denmark, May 
4-7 1998. Højbjerg: Jutland Archaeological Society, s. 423-439. 

304



 
 

Brink, Stefan (2007a): How uniform was the Old Norse Religion? In Learning and understanding 
in the Old Norse World. Essays in honour of Margaret Clunies Ross. Edited by Judy 
Quinn, Kate Heslop and Tarrin Wills. Brepols. Turnhout, s. 105-136. 

Brink, Stefan (2007b): Skiringssalr, Kaupang, Tjølling – the Toponymic evidence. I: Kaupang i 
Skiringssalr. Edited by Dagfinn Skre. Kaupang excavation project Publication Series vol. 
1. Norske Oldfunn XXII. Aarhus University Press. Århus, s. 53-64. 

Brink, Stefan (2011): Gudhem – The Toponymic Evidence (Or Rather Challenge). I: O. Grimm og 
A. Pesch red. The Gudme/Gudhem phenomenon: papers presented at a workshop 
organized by the Centre for Baltic and Scandinavian Archaeology (ZBSA) Schleswig, 
April 26th and 27th, 2010. Schriften des Archäologischen Landesmuseums. 
Ergänzungsreihe, Bd. 6, s. 15-24.  

Brookes, Stuart (2016): Scale change, Kingstons, and royal power in the middle Anglo-Saxon 
England, c. AD 650–850. I: L.C. Christensen, T. Lemm & A. Pedersen (eds.): Husebyer 
– status quo, open questions and perspectives. Papers from a workshop at the National 
Museum, Copenhagen, March 19th–20th 2014. Copenhagen, s. 197-120. 

Bryld, Claus og Warring, Anette (1999): Kollektiv erindring — hvad er det? Et korrektiv til nogle 
anmeldelser af Besættelsestiden som kollektiv erindring. I: Fortid og Nutid oktober 1999, 
s. 227-235. 

Bæksted, Anders, Bregnhøi, Palle, and Kehler, Stephan (1974): Guder Og Helte i Norden. 
Politikens Håndbøger. København: Politikens Forlag. 

Baastrup, Maria P. (2016): Invitation systems and identification in Late Iron Age southern 
Scandinavia? The gold foil figures from a new perspective. I Danish Journal of 
Archaeology Vol. 4, Iss. 1, 2015. 64-74. 

Callmer, J. (1997): Aristokratisk präglade residens från yngre järnåldern i forskningshistorien och 
deres problematik. I: J. Callmer & E. Rosengren (red.), ”…Gick Grendel att söka det 
höga huset…” Arkeologiska källor till aristokratiska miljöer i Skandinavien under yngre 
jarnalder. Rapport fran ett seminarium i Falkenberg 16-17 november 1995. GOTARC, 
Serie C, Arkeologiska skrifter 17. Halmstad, s. 11-18. 

Callmer, J. (2001): Extinguished solar systems and black holes: traces of estates in the Scandinavian 
Late Iron Age. I Hårdh, B. (red.). Uppåkra – Centrum och sammanhang, Uppåkrastudier 
3. Acta archaeologica Lundensia, Series in 8°, No. 34. Lund. 109-137. 

Carlie, Anne (2004): Forntida byggnadskult. Tradition och regionalitet i södra Skandinavien. 
Riksantivarieämbetet Arkeologiska undersökningar, Skrifter No 57. Stockholm.  

Carlie, Anne (2008): Storgårdar kring Öresund. Traditioner och förändring under perioden 150–550 
e.Kr. I: Öresund - Barriär eller bro? Kulturella kontakter och samhällsutveckling i Skåne 
och på Själland under järnåldern. A. Carlie ed. Göteborg: Makadam Förlag, s. 56–80. 

Claudi-Hansen, Lone (2016): Gudum - gudernes hjem ved Slagelse i Niels G. Sørensen (red.) Sorø 
Museumsforening og Sorø Museum 100 år. Udgivet af Sorø Museumsforening 2016, s. 
91-98. 

Chadwick Adrian M. og Gibson, Catriona D. (2016): "Do you remember the first time?” A 
preamble through memory, myth and place. I: Adrian M. Chadwick and Catriona Gibson 
D. (red.) Memory, Myth and Long-term Landscape Inhabitation, s. 1-31. 

305



 
 

Collins, Randall (2004): Interaction Ritual Chains. Princeton University Press. 
Creswell, T. (2003): Landscape and the Obliteration of Practice. I: K. Anderson, M. Domosh, S. 

Pile & N. Thrift (red.), Handbook of Cultural Geography. Sage Publications, s. 269-282. 
Christaller, W. (1966): Central places in southern Germany. Englewood Cliffs, New Jersey (første 

udgivelse på tysk i 1933). 
Christaller, Walter (1968): Die Zentralen Orte in Süddeutschland. Eine ökonomisch-geografische 

Untersuchung über die Gesetzmäßigkeit der Verbreitung und Entwicklung der 
Siedlungen mit städtischen Funktionen. Repographischer Nachdruck der 1. Auflage, Jena 
1933. Darmstadt. 

Christensen, Lisbeth E. (2010): Stednavne som kilde til yngre jernalders centralpladser. Ph.d.- 
afhandling. Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet. 

Christensen, Lisbeth E. (2011): Afsøgning efter centralpladsrelevante navnemiljøer i Danmark – 
problemstillinger og perspektiver. I: L.E. Christensen & B. Jørgensen (red.), 
Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid. Rapport fra NORNAs 38. symposium 
i Ryslinge 12.-15. maj 2009. Uppsala: Norna-förlaget, s. 11-40. 

Christensen, Lisbeth E. (2016a): Centralpladsrelevante stednavne og centrale pladser på Fyn – Nye 
fund og mulige strukturer. I Birgit Eggert, Martin Sejer Danielsen & Johnny G.G. 
Jakobsen (red.), Navn og navnebærer. Rapport fra NORNAs 45. symposium i Skagen 1.- 
4. oktober 2014. (NORNA - rapporter 93.) 7-33.  

Christensen, Lisbeth E. (2016b): Stednavne og centralitet på Fyn i yngre jernalder og vikingetid. 
Rapport over indsamlede onomastiske data i forbindelse med projektet Centralitet og 
vækst i yngre jernalder og vikingetid, finansieret af Det Frie Forskningsråd, Kultur og 
Kommunikation. Udarbejdet i 2016.  

Christensen, Lisbeth E. (2016c): Husebyer in Denmark – Husby in Grejs parish, Nørvang hundred, 
and Husby in Ullerup parish, Elbo hundred. In: Christensen, L.E., T. Lemm og A. 
Pedersen (eds) Husebyer ‒ status quo, open questions and perspectives. Publications from 
the National Museum, s. 55-70. 

Christensen Lisbeth E. og Jørgensen, Bent (red.) (2011): Navnemiljøer og samfund i jernalder og 
vikingetid. Rapport fra NORNAS 38. symposium i Ryslinge 12.-15. maj 2009. NORNA-
Rapporter 86. Uppsala. 

Christensen, Lisbeth E. Lemm, Thorsten, Pedersen, Anne (red) (2016): Husebyer - status quo, open 
questions and perspectives. Papers from a workshop at the National Museum, 
Copenhagen, 19.-20. March 2014. Publications from the National Museum. Studies in 
Archaeology & History Vol. 20:3 Jelling Series. 

Christensen, Tom (1991): Lejre Beyond Legend – the Archaeological Evidence. I: Journal of 
Danish Archaeology (1991), s. 163-185. 

Christensen, Tom (2007): A new round of excavations at Lejre (to 2005). I: Beowulf and Lejre. 
Edited by John D. Niles and Marijane Osborn, s. 109-126. Arizona Center for Medieval 
and Renaissance Studies. Tempe, Arizona. 

Christensen, Tom (2015): Lejre bag myten, de arkæologiske udgravninger (Jysk Arkæologisk 
Selskabs skrifter 87). Højbjerg Roskilde: Jysk Arkæologisk Selskab & ROMU.  

306



 
 

Christensen, Tom & Tornbjerg, Svend Åge (2009): Jernalderbosættelsen i det gamle Roskilde Amt. 
I: H.-C. Eisen (ed.): Mellem fjord og bugt: Historisk Årbog for Roskilde Amt, Roskilde, 
s. 25-86.  

Christensen, V. & Kousgård Sørensen, J. 1972: Stednavneforskning 1. Afgrænsning, terminologi, 
metode, datering. København: Universitetsforlaget i København. 

Christoffersen, Jørgen og Porsmose, Erland (1996): Den fynske kystzones bebyggelsesmønstre i 
jernalder, vikingetid og middelalder. I: Ole Crumlin-Pedersen, Erland Porsmose og H. 
Thrane (red.) Atlas over Fyns kyst i jernalder, vikingetid og Middelalder. Odense 
Universitetsforlag, s. 154-160. 

Clausen, H.V. (1916): Studier over Danmarks oldtidsbebyggelse. Aarbøger for Nordisk 
Oldkyndighed og Historie 1916, s. 1-226. 

Clay, John H. (2010): In the Shadow of Death: Saint Boniface and the Conversion of Hessia, 721-
54, Brepols. 

Collins, Randall (2004): Interaction Ritual Chains. Princeton University Press. 
Crumlin-Pedersen, Ole, Porsmose, Erland og Thrane H. (red.) (1996): Atlas over Fyns kyst i 

jernalder, vikingetid og Middelalder. Odense Universitetsforlag. 
Dalberg, V. & Kousgaard Sørensen, J. 1979: Stednavneforskning 2. Udnyttelsesmuligheder. 

København: Akademisk Forlag.  
Dam et al. (2003): Hedemand, L., Dam, P. & Jakobsen, J.G.G. De danske torplandsbyers 

jordbundsforhold. I: P. Gammeltoft & B. Jørgensen (eds.), Nordiske torp-navne, rapport 
fra NORNAs 31. symposium i Jaruplund 25.-28. april 2002. Norna-rapporter 76. Uppsala: 
NORNA-förlaget, s. 95-108. 

Dam et al. (red.) (2009): Dam, P., Gammeltoft, P., Jakobsen, J.G.G., Nissen Knudsen, B. & 
Svensson, O. (red.), Torp, som ortnamn och bebyggelse, konferensrapport, 
tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, 25-27. april 2007. Skrifter utgivna av Dialekt- 
och ortnamnsarkivet i Lund 11. 

Dam, Peder (2015): Bebyggelser og stednavnetyper. Navnestudier nr. 44, København 2015. 
Dam, P. & Jakobsen, J.G.G. (2009): Nordvestsjællands kystbebyggelse fra vikingetid til ca. 1700. I: 

Fra Nordvestsjælland 2009: Kystkultur, s. 11-45. 
Danmarks Kirker udg. af Nationalmuseet. Bd. 1-. København 1945- 
Danmarks Stednavne: udgivet fra 1922. Vol. 1-15 udgivet by Stednavneudvalget, vol. 16-24 af 

Institut for Navneforskning, og fra vol. 25 af Afdeling for Navneforskning. 
DeMarrais, E., Gosden, C. og Renfrew, A.C. (eds.), (2004): Rethinking Materiality: The 

Engagement of Mind with the Material World. Cambridge: McDonald Institute for 
Archaeological Research. 

Dobat, A.S. (2011): Mapping social order. Place-names containing rink or karl and the development 
of political administration in 10th century South Scandinavia. I: L.E. Christensen & B. 
Jørgensen (red.), Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid. Rapport fra 
NORNAs 38. symposium i Ryslinge 12.-15. maj 2009. Uppsala: Norna-förlaget, 41-74. 

Dreyer Niels P. & Pedersen, Lisbeth (2004): Tissø – offersø, vandreservoir og rekreativ ressource. 
I: Lisbeth Pedersen (ed): Tissø og Åmoserne - kulturhistorie og natur. Fra Holbæk Amt. 
Årbog for kulturhistorien i Holbæk Amt 2003, s. 9-26. 

307



 
 

Durkheim, Émile, (1912): The elementary forms of the religious life. New York (oversat 1965). 
Egeberg, T. & Gammeltoft, P. (2006): Stednavne i Egvad Sogn – En forsknings- og 

forvaltningsrapport. Udgivet af Skjern-Egvad Museum og Afdeling for Navneforskning, 
december 2006. 

Eggert, Birgit (2006): Danske stednavne på -holt. Upubliceret ph.d.-afhandling. Københavns 
Universitet. 

Eliade, Mircea 1959: The sacred and the profane. The nature of religion. Translated by Willard R. 
Trask. Harcourt Brace & World Inc. New York. 

Elmevik, Lennart (1971): Nyare undersökningar av de svenska ortnamnen på -lösa. En kritisk 
översikt. I: Namn och Bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning. Utgiven av Harry 
Ståhl. 59. årg., 16-36. 

Elmevik, Lennart (2010): Ortnamn på -lösa. I: Östen Dahl & Lars-Erik Edlund (eds.), Språken i 
Sverige. Sveriges nationalatlas 85. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. 
Stockholm: Norstedt. 

Escalona, Julio (2010): The Early Middle Ages: A Scale-Based Approach I: Julio Escalona and 
Andrew Reynolds (eds.) Scale and Scale Change in the Early Middle Ages. The Medieval 
Countryside 6. Turnhout Brepols Publishers, s. 9-30. 

Eskildsen, Kenneth N. (2009): Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved Herslev, i 
forbindelse med etablering af 400 kV stationsanlæg og omformeranlæg. Koblingsstation 
Herslev, 03.02.04, Herslev by Finderup Sogn, Løve Herred, Matr.2a, 7a. Udarbejdet for 
Kalundborg Museum. KAM J. Nr. 2007-015, KUAS J. Nr. 2008-7.24.02. 

Fabech, Charlotte (1991): Samfundsorganisation, religiøse ceremonier og regional variation. I 
Fabech og Ringtved (red.), Samfundsorganisation og regional variation. Norden i 
romersk jernalder og folkevandringstid, Jysk arkæologisk selskabs skrifter 27, Århus, s. 
283-300.  

Fabech, Charlotte (1992): Sakrale pladser i sydskandinavisk jernalder. En evaluering. In Sakrale 
navne. Rapport fra NORNAs sekstende symposium i Gilleleje 30.11. – 2.12.1990. Edited 
by Bente Holmberg and Gillian Fellows-Jensen. Norna-Förlaget. Uppsala, s. 141-168. 

Fabech, Charlotte (1999): Centrality in sites and landscapes. In Settlement and Landscape. 
Proceedings of a conference in Århus, Denmark, May 4-7 1998. Edited by Charlotte 
Fabech and Jytte Ringtved, Jutland Archaeological Society, Højbjerg, s. 455 – 474. 

Fabech, Charlotte (2009): fra ritualiseret tradition til institutionaliserede ritualer i Anne Carlie red: 
Järnålderns rituella platser. Femton artikler om kultudövning och religion från en 
konferens i Nissaström den 4-5 oktober 2007, UT-SKRIFT 9, Kulturmiljö Halland, 
Halmstad, s. 317-342. 

Fabech, Charlotte & Näsman, Ulf (2013): Ritual Landscapes and Sacral Places in the First 
Millennium AD in South Scandinavia. I: S. W. Nordeide and S. Brink (red.). Sacred Sites 
and Holy Places: Exploring the Sacralization of Landscape through Time and Space. 
Brepols. 53-109. 

Fabech, Charlotte & Ringtved, Jytte (2009): Arealanvendelse og landskabstyper i det 1. årtusinde. I: 
Odgaard, Bent og Rømer, Jørgen R. (red.) Danske landbrugslandskaber gennem 2000 år. 
Fra digevoldinger til støtteordninger. Aarhus Universitetsforlag, s. 143-176. 

308



 
 

Fellows-Jensen, Gillian (1994): Vikinger i England og Normandiet. Hvad stednavnene fortæller. I: 
G. Fellows-Jensen & B. Holmberg (eds.):. Vikingetidens sted- og personnavne. Rapport 
fra NORNAs 22. symposium i København 14.-16. januar 1993. NORNA-rapporter 54, 
Uppsala,, s. 67-87.  

Fenger, Ole, (2000): Kongelev og krongods. Historisk tidsskrift, Bind 100, hæfte 2. Den danske 
historiske forening. København, s. 257–284. 

Fischer, Anders og Pedersen, Lisbet (2007): Tyr fra Tissø – et offerfund fra jernalderen. I: Årets 
gang. Kalundborg og omegns museum, 2007, s. 1-5. 

Fleming, A. (2006): Post-processual Landscape Archaeology: a Critique. Cambridge 
Archaeological Journal, 16:3, 267-280. 

Fors, Tina (2008): Vittene - en hantverks-/verkstadsplats från järnålder. Gotarc serie C. Göteborgs 
Universitet, Institutionen för arkeologi och antikens kultur. Arkeologiske skrifter No. 68. 
Göteborg.  

Fogelin, L. (2007): The Archaeology of Religious Ritual. Annual Review of Anthropology, Vol. 36, 
55-71. 

Frandsen, K. E. (1984): Atlas over Danmarks administrative inddeling efter 1660. Kbh: Dansk 
Historisk Fællesforening. 

Franzén, G. (1937): Vikbolandets by- och gårdnamn. Nomina Germanica, 1. Uppsala. 
Fridell, Staffan (2010): Ortnamnen på löv. I: Östen Dahl & Lars-Erik Edlund (eds.), Språken i 

Sverige. Sveriges nationalatlas 85. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. 
Stockholm: Norstedt, s. 84.  

Fritzbøger, Bo og Odgaard, Bent (2006): Skoven i de seneste 6.000 år. I: Fenchel, Larsen, 
Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.) Naturen i Danmark, Gyldendal. Læst på: 
http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=484957 

Fritzner, Johan: Norrøn Ordbok: https://www.hf.uio.no/iln/tjenester/kunnskap/ordboker/norron/ 
Galster, Georg (1928): Møntfund i Holbæk Amt. I: Fra Holbæk Amt 1928, s. 52-65. 
Gammeltoft, Peder (2001): ’I sauh a tour on a toft, tryelyche i-maket’: on PlaceNames in -toft, -tote 

and -tobhta from Shetland to the Isle of Man. Nomina 24, s. 17-32. 
Gammeltoft, Peder (2003): ’I sauh a tour on a toft, tryelyche i-maket’, part two: on Place-Names in 

-toft in England. Nomina 26, s. 43-63. 
Gammeltoft, Peder (2009): Sakralitet i -torp-navne? Hvorfor tolkes navne som Frøstrup, Thorstrup 

og Tirstrup, som de gør? I: (eds.) Peder Dam; Peder Gammeltoft; Johnny Grandjean 
Gøgsig Jakobsen; Bo Nissen Knudsen; Ola Svensson. Torp som ortnamn och bebyggelse: 
Konferensrapport, Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, 25-27. april 2007. Skrifter 
utgivna av Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund; 11, Instituttet for Språk- och 
folkminnen, 2009, s. 31-42. 

Gammeltoft, Peder (2013): De gamle guder og deres tilbedelse i sønderjyske stednavne. In 
Sønderjysk Månedsskrift  2013:1, s. 3-7. 

Gammeltoft, Peder & Holck, Jakob P. (2008): Regionalitet og sproglig kontakt i vikingetid og 
middelalder. Strofer om silke og ærlig pæl. Hikuin, 35, s. 99-116. 

Gammeltoft, Peder & Jørgensen, Bent (red.) (2003): Nordiske torp-navne. Rapport fra NORNAs 31. 
symposium i Jaruplund 25.-28. april 2002, Uppsala. 

309



 
 

Gelling, Margaret (1973): Further thoughts on Pagan Place-Names. I: (ed.) Folke Sandgren. Otium 
et negotium, studies in onomatology and library science presented to Olof von Feilitzen. 
Stockholm 1973, s. 109-119. 

Gelling, M. & Cole, A. (2000): The landscape of place names. Stamford, Lincolnshire: Shaun Tyas. 
Giddens, A. (1979): Central Problems in Social Theory. London: Macmillan.  
Giles, K. (2007): Seeing and believing: visuality and space in pre-modern England. World 

Archaeology, 39:1, 105-121. 
Gotfredsen, Anne B. (2006): Jagt og husdyrbrug i sen jernalder og vikingetid på stormandssædet 

ved Tissø. Årets Gang 2005, Kalundborg Museum, s. 28-34. 
Gotfredsen, Anne B. & Thomsen, Lone G. (2011). Three pit houses at the magnate’s recidence at 

Lake Tissø. I: L. Boye (ed.) The Iron Age on Zealand. Status and Perspectives. Nordiske 
Fortidsminder, Series C, volume 8. København, s. 211-220. 

Gotfredsen, Anne B., Primeau, Charlotte, Frei Karin M. & Jørgensen, Lars, 2014: A ritual site with 
sacrificial wells from the Viking Age at Trelleborg, Denmark. Danish Journal of 
Archaeology, volume 3, issue 2, s.145-164. 

Grabowski, Radoslaw (2011): Changes in cereal cultivation during the Iron Age in southern 
Sweden: a compilation and interpretation of the archaeobotanical material. I: Vegetation 
History and Archaeobotany 205, s. 479–494. 

Grabowski, Radoslaw (2014): Cereal husbandry and settlement: Expanding archaeobotanical 
perspectives on the southern Scandinavian Iron Age. Archaeology and Environment 28. 
Ph.d.-afhandling, Umeå Universitet. 2014. 

Grane, Thomas (2013a): Varpelev – Carsium - Constantinople. Contacts Across Barbaricum.In: F.-
A. Stylegar & I. Khrapunov (eds.): Inter Ambo Maria - Northern Barbarians From 
Scandinavia Towards The Black Sea. Copenhagen, s. 128–45. 

Grane, Thomas (2013b): Roman relations to southern Scandinavia in the late Antiquity. I: F. Hunter 
& K. Painter (eds.): Late Roman Silver. The Traprain Treasure in Context. Proceedings 
of the Society of Antiquaries of Scotland, s. 359-37.  

Griffiths, S., & Lünen, Alexander von (red.) (2016): Spatial cultures, towards a new social 
morphology of cities past and present (Design and the built environment). London: 
Routledge. 

Grimm, Oliver & Pesch, Alexandra (red.) (2011): The Gudme/Gudhēm phenomenon: papers 
presented at a workshop organized by the Centre for Baltic and Scandinavian 
Archaeology (ZBSA) Schleswig, April 26th and 27th, 2010. Schriften des 
Archäologischen Landesmuseums. Ergänzungsreihe, vol. 6. 

Gräslund, Bo (2004): Äldre ortnamn och forntida bebyggelse. I: Ortnamnssälskapet i Uppsalas 
Årsskrift 2004, s. 11–38. 

Gräslund, Bo (2007): Fimbulvintern, Ragnarök och klimatkrisen år 536–537 e. Kr. Saga & Sed 
2007. s: 93–123. 

Gräslund, Bo (2010): Om relationen mellan arkeologi och ortnamnsforskning. Med en diskussion 
om ägonamn, plurala bebyggelsenamn och begreppet gård. I Namn och bygd 98 (2010), s. 
45–63.  

310



 
 

Grøn, Ole (1989): Projekt Gudme sø. Årbog for Svendborg & Omegns Museum 1989. Svendborg 
1989, s. 52-63- 

Grøngaard Jeppesen, Torben og Porsmose Christensen, Erland (1976): Landsbyens opståen og 
udvikling indtil de store matriklers tid. Udkast til et projekt. I Bebyggelsesarkæologi udg. 
af H. Thrane, s. 106-116. 

Grøngaard Jeppesen, Torben (1979): Landsbyens opståen. Indledende studier over 
middelalderlandsbyernes pladskontinuitet. Arkæologiske undersøgelser 1, Odense. 1979. 

Grøngaard Jeppesen, T. (1981): Middelalderlandsbyens opståen. Kontinuitet og brud i den fynske 
agrarbebyggelse mellem yngre jernalder og tidlig middelalder. Fynske studier 11. 
Odense: Odense Bys Museer. 

Grøngaard Jeppesen, T. (1984): Landsbyens alder – arkæologisk belyst. I: V. Dalberg, G. Fellows-
Jensen, B. Jørgensen & J. Kousgård Sørensen (red.), Bebyggelsers og bebyggelsesnavnes 
alder. NORNAs niende symposium i København 25-27 oktober 1982. NORNA-rapporter 
26. Uppsala: NornaFörlaget, s. 158-168. 

Halbwachs, Maurice (1960): Population and society, introduction to social morphology. Glencoe, 
Ill: Free Press. 

Halbwachs, Maurice (1992): On Collective Memory (Heritage of Sociology Series), 1st Edition. 
University Of Chicago Press. 

Hald, Kristian (1942): De danske Stednavne paa -um. Universitets-Jubilæets danske Samfund, nr. 
333, København. 

Hald, Kristian (1965): Vore Stednavne. 2. udgave. København: Gads Forlag. 
Hald, Kristian (1971): Personnavne i Danmark, Oldtiden. Dansk Historisk Fællesforenings 

håndbøger. København. 
Hamerow, Helena (2002): Early Medieval Settlements: The Archaeology of Rural Communities in 

North-West Europe 400-900. New York, Oxford University Press. 
Hansen, A.M. (1904): Landnam i Norge, en udsigt over bosætningens historie. Kristiania.  
Hansen, Jesper (2015): Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur i det 1. årtusinde - et 

bebyggelseshistorisk regionalstudie. Ph.d.-afhandling, Institut for Historie, Kartografisk 
Dokumentationscenter, Syddansk Universitet, Odense. 

Hansen, Vagner & Helge Nielsen (1979): Oldtidens veje og vadesteder, belyst ved nye 
undersøgelser ved Stevns. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og historie 1977, s. 72-
117. 

Hastrup, Kirsten (1985): Culture and history in medieval Iceland, an anthropological analysis of 
structure and change. Oxford: Clarendon Press. 

Hatting, Tove (1994): The animal bones from Lundeborg. I: Nielsen, P.O., K. Randsborg, H. 
Thrane (red.) The Archaeology of Gudme and Lundeborg. Papers presented at a 
conference at Svendborg, October 1991. Arkæologiske Studier, Volume X, København, 
s. 94-97. 

Haugen, Odd E. (2012): Frå urnordisk til norrønt språk. Arbeidsmanuskript 30. desember 2012. 
Online på Universitetet i Bergen: 
http://folk.uib.no/hnooh/handbok/ekstra/Urnordisk/Urnordisk-OEH-2012-12-30-v-1-
0.pdf 

311



 
 

Hawkes, Christopher F. (1954): Archaeological theory and method: some suggestions from the Old 
World. American Anthropologist new series, Vol. 56, no. 2 part 1, 155-168. 

Head, L. (2010): Cultural landscapes. I: D. Hicks & M.C. Beaudry (red.), The Oxford Handbook of 
Material Culture. Oxford University Press, s. 427-439. 

Headland Thomas N. (1990): Chapter 1. Introduktion. A dialogue between Kenneth Pike and 
Marvin Harris on emics and etics. I: Emics and Etics: The Insider/Outsider Debate, 
edited by Thomas Headland, Kenneth Pike, and Marvin Harris, Sage Publications. 

Hedeager, Lotte (1982): Settlement continuity in the villages of Stevns, South-Eastern Zealand – an 
Archaeological investigation. Journal of Danish Archaeology vol. 1, s. 127-131. 

Hedeager, Lotte (1990): Danmarks jernalder mellem stamme og stat. Aarhus University press. 
Århus.  

Hedeager, Lotte (2001): Asgård reconstructed? Gudme – a central place in the north, i M. de Jong 
& F. Theuws (red.), Topographies of Power in the Early Middle Ages, Transformations 
of the Roman World 6, Leiden, s. 467-507. 

Hedeager, Lotte (2002): Scandinavian ”central places” in a cosmological setting. I: Central places 
in the Migration and Merovingian periods. Eds. B. Hårdh & L. Larsson. Stockholm: 
Almquist & Wiksell International. (Uppåkrastudier 6; Acta Archaeologica Lundensia. 
Series in 8º, 39. L), s. 3–18. 

Hedeager, Lotte (2004): Dyr og andre mennesker - mennesker og andre dyr. Dyreornamentikkens 
transcendentale realitet, I: Anders Andrén; Kristina Jennbert & Catharina Raudvere (eds.) 
Ordning mot kaos - studier av nordisk förkristen kosmologi. Nordic Academic Press, s. 
219 – 252. 

Hedeager, Lotte (2011): Iron Age Myth and Materiality: an Archaeology of Scandinavia AD 400-
1000. London, Routledge. 

Helgesson, Bertil (2002): Järnålderns Skåne – Samhälle, centra och regioner. Uppåkrastudier 5. 
Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8°, No. 38. Lund. 

Helgesson, Bertil (2003): Central Places and Regions in Scania during the Iron Age. Some 
Examples. I: Centrality – Regionality. The social structure of southern Sweden during the 
Iron Age. Uppåkrastudier 7. Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°, No. 40, s. 323-
335. 

Helgesson, Bertil (2004): Tributes to be Spoken of. Sacrifice and Warriors at Uppåkra. I: Continuity 
for Centuries: a ceremonial building and its context at Uppakra, southern Sweden. L. 
Larsson (ed): (Uppåkrastudier 10; Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8º, 48). 
Stockholm: Almquist & Wiksell International, s. 223–239. 

Helgesson Bertil (2008): Kan regionalitet påvisas genom arkeologiskt fyndmaterial? Några 
metodiska och källkritiska närmanden. Hikuin 35, Regionalitet i Danmark i vikingetid og 
middelalder s. 49-62. 

Hellberg, Lars (1975): Ortnamnen och den forntida sveastaten (Presentation av ett 
Forskningsprojekt). In Inledningar till NORNAs fjärde symposium Ortnamn och 
Samhälle på Hanaholmen den 25.-27.4.75. 1. Namngivning. Unpublished, s. 92-110. 

312



 
 

Hellberg, Lars (1984): De finländska karlabyarna och deras svenska bakgrund. I: L. Huldén, P. 
Slotte, H. Solstrand, C.-E. Thors & G. Harling-Kranck (red.), Festskrift till Åke Granlund 
28.4.1984. Studier i nordisk filologi 65. Helsingfors, s. 85-106. 

Henriksen, Mogens B. (1995b): Anvendelse af flyrekognoscering i Gudme-projektet. I: i Henriksen, 
M. B. & Michaelsen, K. Kjer (1995): Gudme-Lundeborg - metodisk set, rapport fra et 
symposium på Hollufgård den 28/2 1995. Skrifter fra Institut for Historie, Kultur og 
Samfundsbeskrivelse, Odense Universitet ; 40. Odense: Institut for Historie, Kultur og 
Samfundsbeskrivelse, s. 6-9. 

Henriksen, Mogens B. (1995b): Fyns Oldtids markrekognosceringer i Gudme 1990-1992. En 
vurdering af metodens anvendelighed. I: Henriksen, M. B. & Michaelsen, K. Kjer (1995): 
Gudme-Lundeborg - metodisk set, rapport fra et symposium på Hollufgård den 28/2 
1995. Skrifter fra Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Odense 
Universitet ; 40. Odense: Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, s. 10-16. 

Henriksen, Mogens B. (2000): Lundsgård, Seden Syd og Hjulby. Tre fynske bopladsområder med 
detektorfund. Detektorfund – hvad skal vi med dem? Dokumentation og registrering af 
bopladser med detektorfund fra jernalder og middelalder. Rapport fra et 
bebyggelseshistorisk seminar på Hollufgård den 26. oktober 1998. Skrifter fra Odense 
bys museer vol. 5 2000. Odense 2000. 

Henriksen, Mogens B. (2009): Brudager Mark – en romertidsgravplads nær Gudme på Sydøstfyn. 
Fynske Jernaldergrave bind 6. Fynske studier 22. Odense Bys Museer 2009.  

Henriksen, Mogens B. (2010): Deposits of Gold in the Migration Period Landscape. Examples from 
the Island Fyn (Funen), i U. Lund Hansen & A. Bitner-Wróblewska (red.): Worlds apart? 
Contacts across the Baltic Sea in the Iron Age. Network Denmark-Poland, 2005-2008. 
Nordiske Fortidsminder, serie C, vol. 7, (Copenhagen/Warszaw 2010), s. 389-432. 

Henriksen, Mogens B. (2011): Gudum near Slagelse – a ”home of the gods” on Zealand? I: O. 
Grimm og A. Pesch (red.) The Gudme/Gudhem phenomenon: papers presented at a 
workshop organized by the Centre for Baltic and Scandinavian Archaeology (ZBSA) 
Schleswig, April 26th and 27th, 2010. Schriften des Archäologischen Landesmuseums. 
Ergänzungsreihe, Bd. 6, s. 111-126. 

Henriksen, Mogens B. & Horsnæs, Helle W. (2015): Problems associated with the interpretation of 
metal-detector finds from the plough soil. I: L. Larsson, F. Ekengren, B. Helgesson & B. 
Söderberg (red.): Small Things – Wide Horizons. Studies in Honour of Birgitta Hårdh, s. 
237-244. Oxford. 

Henriksen, Mogens B. & Michaelsen, K. Kjer (1995): Gudme-Lundeborg - metodisk set, rapport 
fra et symposium på Hollufgård den 28/2 1995. Skrifter fra Institut for Historie, Kultur og 
Samfundsbeskrivelse, Odense Universitet ; 40. Odense: Institut for Historie, Kultur og 
Samfundsbeskrivelse. 

Henriksen, Peter S. & Holst, Sandie (2015): First evidence of lime burning in southern Scandinavia: 
Lime kilns found at the royal residence on the west bank of Lake Tissø. I: Danish Journal 
of Archaeology 2014(3), s. 119-128. 

313



 
 

Herschend, F. (2009): The Early Iron Age in South Scandinavia: Social Order in Settlement and 
Landscape (Occasional papers in archaeology). Uppsala: Department of Archaeology and 
Ancient History, Uppsala University. 

Hillier, B. (1996): Space is the Machine. A Configurational Theory of Architecture. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Hillier, B. (2004): Space is the Machine. A Configurational Theory of Architecture. E-edition. 
Published by Space Syntax UCL. London. 

Hjorth Pedersen, B. (1974): Stednavneendelsen -by i enkeltgårdsområder. I: P.Andersen et al. (ed.): 
Festskrift til Kristian Hald: navneforskning dialektologi sproghistorie: på 
halvfjerdsårsdagen 9.9.1974. Navnestudier udgivet af Institut for Navneforskning Nr. 13, 
København, s. 129-144. 

Holmberg, Bengt (1946): Tomt och toft som appellativ och ortnamnselement. Studier till en svensk 
ortnamnsatlas utgivne av Jöran Sahlgren. Skrifter utgivne av Kungl. Gustav Adolfs 
Akademien 17. 

Holmberg, Bente (1974): Hanghøj og tinghus. I: P. Andersen et al. (red.) Festskrift til Kristian 
Hald. København, s. 33-38. 

Holmberg, Bente (1986): Den Hedenske Gud Tyr i Danske Stednavne. I: Vibeke Dalberg & Gillian 
Fellows-Jensen (red.). Mange Bække Små. Til John Kousgård Sørensen på Tresårsdagen 
6. 12. 1985. Copenhagen, C. A. Reitzels Forlag, s. 109-128. 

Holmberg, Bente (1996): Stednavne som historisk kilde. I: Ole Crumlin-Pedersen, Erland Porsmose 
og H. Thrane (red.) Atlas over Fyns kyst i jernalder, vikingetid og Middelalder. Odense 
Universitetsforlag s. 53-60. 

Holmberg, Bente (2007): Centralitet og regionalitet i Bornholms sted- og personnavne. I: B. Eggert, 
B. Holmberg & B. Jørgensen (red) Nordiske navnes centralitet og regionalitet. Rapport 
fra NORNAs 35. symposium på Bornholm 4.-7. maj 2006. NORNA-Rapport 82. Uppsala, 
s. 91-106.  

Holmberg, Bente & Skamby Madsen, Jan (1998): Da kom en snekke… Havnepladser fra 1000- og 
1100-tallet? Kuml 1997-98, s. 197-225. 

Holst, Mads. K. (2004): The Syntax of the Iron Age Village: Transformations in an orderly 
community. Ph.d.-afhandling. Aarhus Universitet. 

Holst, Mads K. (2010): Inconstancy and stability - Large and small farmsteads in the village of 
Nørre Snede (Central Jutland) in the first millenium AD. I: Siedlungs- und 
Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet, Vol. 33, 2010, s. 155-179. 

Holst, Mads K.(2014): Warrior aristocracy and village community: Two fundamental forms of 
social organisationin the Late Iron Age and Viking Age. i E. Stidsing, K.H. Nielsen & R. 
Fiedel (red.) Wealth and Complexity: Economically specialised sites in Late Iron Age 
Denmark. Aarhus Universitetsforlag, s. 179-197. 

Holst, Mads K., Jessen Mads Dengsø & Pedersen, Anne (2013): Runestenens Jelling. I: Beretning 
fra enogtredivte tværfaglige vikingesymposium, redigeret af Peder Gammeltoft, s. 47–61. 

Horsnæs, Helle W. in press: artikel om møntfund i Gudmeområdet til publikation om Gudme i 
Kultpladsprojektet. Forventes at udkomme i 2017/2018. 

314



 
 

Hvass, Steen (1983): Vorbasse. The Development of a Settlement through the First Millennium 
A.D. Journal of Danish Archaeology vol. 2, s. 127-136. 

Hvass, Steen (1988): Jernalderens bebyggelse. I: P. Mortensen & B. Rasmussen (red.): Fra Stamme 
til Stat i Danmark 1. Jernalderens stammesamfund. Århus. 

Hårdh, Birgitta (2008): Öresundsområdet i folkvandringstid. I: Öresund - Barriär eller bro? 
Kulturella kontakter och samhällsutveckling i Skåne och på Själland under järnåldern. 
A. Carlie (ed). Göteborg: Makadam Förlag, s. 211-238. 

Hårdh, Birgitta (i tryk): Den allra största gullringen. Artikel til publikation om Tissø i 
Kultpladsprojektet. Forventes at udkomme 2018/2019. 

Ilkjær, Jørgen (2002): Den bevidste ødelæggelse i krigsbytteofringerne. In Plats och praxis: studier 
av nordisk flats och praxis:. Edited by Kristina Jennbert, Anders Andrén and Catharina 
Raudvere. Vägar til midgård 2. Nordic Academic Press. Lund. 203-214. 

Ingold, T. (2000): Perception of the Environment. Essays on Livelihood, Dwelling and Skill. 
London: Routledge. 

Iversen, Frode (2013a): Concilio et pagis. I: Journal of the North Atlantic Special Volume 5. 
Debating the Thing in the North I. Selected Papers from Workshops Organized by The 
Assembly Project (Eds, Sanmark, Alex et al.). Eagle Hill Institute, s. 5‐17. 

Iversen, Frode (2013b):The Assembly Project, Final report 2013. 
http://www.khm.uio.no/english/research/projects/previously-projects/assembly-project/ 

Iversen, Rune & Kroonen, Guus (2015): Arkæolingvistik: kan vi bruge sprogvidenskaben til noget? 
Arkæologisk Forum, 33, 3-7. 

Jackson, Peter (2002): Light from Distant Asterisks. Towards a Description of the Indo-European 
Religious Heritage. Numen Vol. 49, Fasc. 1 (2002), s. 61-102. 

Jakobsen, Johnny G.G. (2004): Middelalderens landbrug og bebyggelse. En statistisk-geografisk 
undersøgelse af landbrugs- og bebyggelsesforholdene i NV-Sjælland gennem vikingetid, 
middelalder og tidlig moderne tid. Speciale ved Roskilde Universitetscenter. 

Jakobsen, Johnny G.G, (2011): High Medieval Magnate Farms in North-West Sjælland, Denmark: 
Analyses of Magnate Farms in an East Danish Region, c. 1100-1400. I: B. Poulsen & 
S.M. Sindbæk (red.) Settlement and Lordship in Viking and Early Medieval Scandinavia. 
The Medieval Countryside, vol. 9. Turnhout: Brepols Publishers, s. 185–194.  

Jakobsen, Johnny G. G. (2013): Kystskov i vikingetidens og middelalderens Danmark: 
Onomastiske og andre historisk-geografiske spor efter et sagnomspundent 
kystskovsbælte. I: Nøvn í strandamentanini - Navne i kystkulturen: Forelæsninger fra det 
41. NORNA-symposium i Tórshavn 2.-4. juni 2011. T. K. Jakobsen; K. Magnussen; A. 
Johansen; E. Weyhe (red.). Uppsala: NORNA-förlaget. (NORNA-rapporter, Vol. 89), s. 
112-130. 

Jensen, Bernard Eric (2006): Harald Welzer som erindringsforsker. En viderefører af Halbwachs-
Assmann-traditionen? I: Tidsskriftet Antropologi nr. 52, 2005/2006, s. 17-41. 

Jessen, Mads D. (2012): The Hall and the Church during Christianization. In M. D. Jessen, N. 
Johannsen, Juel, Helle (eds.). Excavating the Mind: Cross-sections through culture, 
cognition and materiality. Aarhus Universitetsforlag, 2012. 133-160. 

315



 
 

Jessen, Mads D. (2015): Stave, stolper og Skagerrak: spørgsmål om ressourcer og vikingetidens 
arkitektur under Harald Blåtand. I: Pedersen, Anne; Sindbæk, Søren M. (red.) Et fælles 
hav – Skagerrak og Kattegat i vikingetiden. Nationalmuseet, s. 188-209. 

Jessen, Mads D. & Terkildsen, Kamilla F.(2016): Towering above – an interpretation of the Late 
Iron Age architecture at Toftum Næs, Denmark. I Danish Journal of Archaeology. 
Published online: 15 Dec 2016. http://dx.doi.org/10.1080/21662282.2016.1248592 

Jessen Mads. D., Johannsen, Niels, Juel, Helle (2012): Excavating the Mind: Cross-sections 
through culture, cognition and materiality. Aarhus Universitetsforlag. 

Johnson, M. (2007): Ideas of landscape. Blackwell Publishing. 
Jørgensen, Bent (1977): Stednavne og bebyggelsesarkæologi. Nogle efterræsonneringer. I: H. 

Thrane (ed.): Kontinuitet og bebyggelse. Beretning fra et symposium d. 12.14. ma 1977 
afholdt af Odense Universitet. Skrifter fra Institut for historie og samfundsvidenskab 22, 
Odense, s. 90-93.  

Jørgensen, Bent (1980): Stednavne og administrationshistorie. Navnestudier nr. 20. Akademisk 
Forlag. København.  

Jørgensen, Bent (1984): Danske marknavnes alder. Fortid og nutid. Tidsskrift for kulturhistorie og 
lokalhistorie, s. 259-269.  

Jørgensen, Bent (2004): Old -inge-derived names in Denmark. Place-names, tribal designations or 
both? I: Suffixbildungen in alten Ortsnamen. Akten eines internationalen Symposiums in 
Uppsala, 14.-16. Mai 2004. Herausgegeben von T. Andersson und E. Nyman. Acta 
Academiae Regiae Gustavi Adolphi LXXXVIII. Uppsala, s. 95-108. 

Jørgensen, Bent (2005): Betydningsrelationer mellem stednavne i begrænsede områder. I Staffan 
Nyström red: Namnens dynamik. Utvecklingstendenser och drivkrafter inom nordiskt 
namnskick. Handlingar från den trettonde nordiska namnforskarkongressen i tällberg 15-
18 augusti 2003. NORNA-rapporter 80. NORNA-förlaget, Uppsala, s. 183-194.  

Jørgensen, Bent (2008): Danske Stednavne. 3. udgave. København: Gyldendal. 
Jørgensen, Bent (2009): Køge-Roskilde-områdets stednavne. I: H.-C. Eisen (ed.): Mellem fjord og 

bugt, Roskilde, s. 87 – 106. 
Jørgensen, Bent (2011): Navne og navnemiljøer omkring de danske Gudme'r i L.E. Christensen og 

B. Jørgensen red. Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid. Rapport fra 
NORNAS 38. symposium i Ryslinge 12.15. maj 2009. NORNA-Rapporter 86. Uppsala, s. 
177-198.  

Jørgensen, Bent, Dalberg, V., Fellows-Jensen, G. & Kousgård Sørensen, J. (red) (1984): 
Bebyggelsers og bebyggelsesnavnes alder. NORNAs niende symposium i København 25-
27. oktober 1982. NORNA-rapporter 26. Uppsala. 

Jørgensen, Lars (1995): Stormandssæder og skattefund i 3.-12. århundrede. I: Fortid og nutid. 
Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie. Dansk historisk Fællesråd. (1995):2, 83-110.  

Jørgensen, Lars, (2001): From tribute to the estate system, 3rd-12th century. A proposal for the 
economic development of the magnates’ residences in Scandinavia based on settlement 
structure from Gudme, Tissø and Lejre. I: Kingdoms and Regionality. Transactions from 
49th Sachsensymposium 1998 in Uppsala. Red. af B. Arrhenius. Stockholm: 

316



 
 

Archaeological Research Laboratory, Stockholm University (Theses and papers in 
Archaeology B:6.), s. 73–82. 

Jørgensen, Lars (2002): Kongsgård - kultsted - marked. Overvejelser omkring Tissøkompleksets. 
struktur og funktion I: Plats och praxis: studier av nordisk förkristen ritual. Edited by 
Kristina Jennbert, Anders Andrén and Catharina Raudvere. Vägar til midgård 2. Nordic 
Academic Press. Lund, s. 215-248. 

Jørgensen, Lars (2009): Pre-Christian cult at aristocratic residences and settlement complexes in 
southern Scandinavia in the 3rd-10th centuries AD. I Glaube, Kult und Herrschaft. 
Phänomene des Religiösen im 1. Jahrtausend n. Chr. in Mittel- und Nordeuropa. Hrsg, s. 
Uta von Freeden, Herwig Friesinger, Egon Wamers. Kolloquien zur Vor- und 
Frühgeschichte Band 12, Frankfurt, s. 329-354. 

Jørgensen, Lars (2010): Gudme and Tissø. Two magnate’s complexes in Denmark from the 3rd to 
11th Cent. AD. I: Babette Ludowici, Hauke Jöns, Sunhild Kleingärtner, Jonathan 
Scheschkewitz und Matthias Hardt (red.) Trade and Communication Networks of the 
First Millennium AD in the northern part of Central Europe: Central Places, Beach 
Markets, Landing Places and Trading Centres. Neue Studien zur Sachsenforschung Band 
1, Hannover, s. 273-286. 

Jørgensen, Lars (2011): Gudme-Lundeborg on Funen as a model for northern Europe? I: O. Grimm 
og A. Pesch (red.) The Gudme/Gudhēm phenomenon: papers presented at a workshop 
organized by the Centre for Baltic and Scandinavian Archaeology (ZBSA) Schleswig, 
April 26th and 27th, 2010. Schriften des Archäologischen Landesmuseums. 
Ergänzungsreihe, Bd. 6, s. 77-90.  

Jørgensen, Lars (2013): Vikingetidens kongsgård ved Tissø. Kult-, samlings- og markedsplads 
gennem 500 år. I: L. Pedersen (red.) Menneskers veje - kulturhistoriske essays i 100-året 
for Kalundborg Museum. 2013. s. 1-144. 

Jørgensen, Lars, Grønnow, Bjarne Arneborg, Jette og Gulløv Hans C. (2012): At ordne min verden 
– billeder af inuits og nordboernes mentale landskaber gennem 4500 år. I: Marita Akhøj 
Nielsen (red.), Grønlands fascinationskraft. Fortællinger om polarforskningen. Et 
festskrift til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II ved 40-års-regeringsjubilæet 2012. 
København, s. 69-83. 

Jørgensen, Lars og Pedersen, Lisbeth (1996): Vikinger ved Tissø. Gamle og nye fund fra et handels- 
og håndværkscenter. I: Nationalmuseets Arbejdsmark 1996. København, s. 22-36. 

Jørgensen, Lars og Petersen, Peter V. (1998): Guld, Magt og Tro – danske skattefund fra oldtid og 
middelalder. København. 

Jørgensen, Lars, Storgaard, Birger og Thomsen, Lone G. (2003): Sejrens triumf, Norden i skyggen 
af det romerske imperium. Nationalmuseet. København.  

Jørgensen, M. L. og Johannsen, H. (1986): Danmarks Kirker IV, Holbæk Amt. 3. Bind. 
Nationalmuseets Forlag. København. 

Jørkov, Marie L.S., Jørgensen, Lars & Lynnerup, Niels (2010): 'Uniform diet in a diverse society: 
Revealing new dietary evidence of the Danish Roman Iron Age based on stable isotope 
analysis' American Journal of Physical Anthropology, vol 143, no. 4, s. 523-533.  

317



 
 

Jörpeland, Lena B., Göthberg, Hans, Wikborg, Jonas & Seiler, Anton (2013): Monumentala 
stolprader i Gamla Uppsala. I: Fornvännen 108 (2013), s. 278-281. 

Kalmring, S. et al. (2017): Sven Kalmring, Johan Runer, Andreas Viberg At Home with Herigar: a 
Magnate’s Residence from the Vendel- to Viking Period at Korshamn, Birka (Uppland / 
S) Archäologisches Korrespondenzblatt 47, s. 1-23. 

Kjær, Hans (1911): De forhistoriske Mindesmærker og Fund, især fra Stenalderen, i Uby Sogn, Arts 
Herred. Holbæk. Fra Holbæk Amt. V, s. 5-41. 

Kisbye, T. (1992): A short history of the English language. Edited by Knud Sørensen. Aarhus 
University Press. 

Klos, Lydia (2011): Goðheimr in Old Norse litterature i O. Grimm og A. Pesch red. The 
Gudme/Gudhēm phenomenon: papers presented at a workshop organized by Centre for 
Baltic and Scandinavian Archaeology (ZBSA) Schleswig, April 26th and 27th, 2010. 
Schriften des Archäologischen Landesmuseums. Ergänzungsreihe, Bd. 6, s. 39-46. 

Knudsen, Hans (1917): Gamle jydske Tingsteder og Retsdage med en Fortegnelse derover for 
Viborg Stift. I: Historie/Jyske Samlinger, Bind 4. række, 3. 351-396. 

Kousgård Sørensen, John, (1958): Danske bebyggelsesnavne på -sted. Institut for Navneforskning: 
Navnestudier Nr. 1, København. 

Kousgård Sørensen, John (1964): Marknavne og arkæologi. I: Marknavnestudier. Udgivet af 
Stednavneudvalget. Navnestudier Nr. 3. Institut for Navneforskning, s. 83-93. 

Kousgård Sørensen, John (1985): Gudhem. Frühmittelalterliche Studien 19, 1985, s. 131-138. 
Kousgård Sørensen, John, (1989): Om personnavne på -vi/-væ og den førkristne præstestand. Med 

nogle overvejelser over en omstridt passage i Glavendrup-stenens indskrift. I: Danske 
studier 84:7:12, s. 5–33. 

Kousgård Sørensen, John (1992): Haupttypen sakraler Ortsnamen Südskandinaviens. I: K. Hauck 
(red) Der historische Horizont der Götterbild-Amulette aus der Übergangsepoche von 
der Spätantike zum Frühmittelalter: Bericht über das Colloquium vom 28. 11.-1.12.1988 
in der Werner-Reimers-Stiftung, Bad Homburg. Abhandlungen der Akademie der 
Wissenschaften in Göttingen, Phil.-hist. Klasse, Nr. 200., Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht, s. 228-240.  

Kristiansen, K. (1985): Post-Depositional Formation processes and the Archaeological record. A 
Danish perspective. I: K. Kristiansen (red.), Archaeological formation processes. The 
representativity of archaeological remains from Danish prehistory. Nationalmuseet, s. 7-
11. 

Kristensen, Dorthe Brogaard (2006): Hukommelsens spændingsfelter. Introduktion. I: Tidsskriftet 
Antropologi nr. 52, 2005/2006, s. 5-16. 

Kristensen, M. (1914): Vore stednavne, deres forvanskning i tidernes løb og bidrag til den rette 
forståelse af dem [med et kort]. Fortid og nutid. Tidsskrift for Kulturhistorie og 
Lokalhistorie. Dansk Historisk Fællesforening. Bind I, 109-122. 

Kruken, Kristoffer og Stemshaug, Ola (1995): Norsk Personnamnleksikon. 2. utgåva. Det norske 
Samlaget. Oslo. 

Larsson, Lars, (2002): Uppåkra – Research on a central place. Recent excavationsand results. I: 
Central Places in the Migration and Merovingian Periods. Papers from the 52nd 

318



 
 

Sachsensymposium. Red. af B. Hårdh & L. Larsson. Stockholm: Almquist & Wiksell 
International. (Uppåkrastudier 6; Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8º, 39.), s. 19–
30. 

Laur, Wolfgang (2001): Germanische Heiligtümer und Religion im Spiegel der Ortsnamen. 
Schleswig-Holstein, nördliches Niedersachsen und Dänemark. Neumünster. (Kieler 
Beiträge zur deutschen Sprachgeschichte 21.) 

Latour, B. (1991): We have never been modern. Translated by C. Porter. Harvester Wheatsheaf and 
the President Fellows of Harvard College. 2000. 

Lerche Nielsen, Michael (1997): Vikingetidens personnavne i Danmark belyst gennem 
runeindskrifternes personnavne og stednavne på -torp sammensat med 
personnavneforled. Ph.d.-afhandling. Institut for Navneforskning, Københavns 
Universitet, København. 

Liebst, Lasse Suonperä (2014): Staged, yet unstaged, sociological inquiries into space and micro-
interaction. Ph.d.-afhandling afleveret ved Københavns Universitet Sociologisk Institut 
2014. 

Liebst, Lasse Suonperä (2016): Reassembling a Durkhemian sociology of space. I: Sam Griffiths og 
Alexander von Lünen (red.) Spatial cultures: towards a new social morphology of cities 
past and present. (Design and the Built Environment). London: Routledge. s. 214-224. 

Lihammer, Anna (2003): Kungen och landskapet. Funderingar kring förändringar i västra Skåne 
under sen vikingatid och tidig medeltid. i Anglert, M. & Thomasson, J. (red.) 
Landskapsarkeologi och tidig medeltid – några exempel från södra Sverige. 
Uppåkrastudier 8. Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8º, No. 41. Stockholm, s. 71-
114. 

Lihammer, Anna (2007): Bortom riksbildningen: människor, landskap och makt i sydöstra 
Skandinavien. Lund Studies in Historical Archaeology 7. Lund University. Department of 
Archaeology and Ancient History. 

Liversage, David (1980): Material and interpretation. The archaeology of Sjælland in the Early 
Roman Iron Age. Publications of the National Museum. Archaeological-historical series I 
vol. XX. København. 

Lund Hansen, Ulla (1987): Römischer Import im Norden. Warenaustausch zwischen dem 
Römischen Reich und dem freien Germanien unter besonderer Berücksichtigung 
Nordeuropas. Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab: Nordiske Fortidsminder ser. B 10. 
København.  

Lund Hansen, Ulla (2011): The Iron Age on Zealand. I: L. Boye (ed.): The Iron Age on Zealand. 
Status and perspectives. The Royal Society of Northern Antiquaries. Copenhagen, s. 221-
228. 

Lund Hansen, Ulla et. al. (1995): Himlingøje – Seeland – Europa. Ein Gräberfeld der jüngeren 
römischen Kaiserzeit auf Seeland, seine Bedeutung und internationalen Beziehungen. Det 
Kgl. Nordiske Oldskriftselskab: Nordiske Fortidsminder Ser. B 13. København.  

Lund, Julie (2004): Våben i vand. Om deponeringer i vikingetiden. Kuml 2004, s. 197-220. 
Lund, Julie (2006): Vikingetidens værktøjskister i landskab og mytologi. I: Fornvännen 101, s. 323- 

341. 

319



 
 

Lund, Julie (2008): Banks, Borders and Bodies of Water in a Viking Age Mentality. I: Journal of 
Wetland Archaeology Vol. 8. Oxbow Books, s. 53-72. 

Lund, Niels (1984): Bebyggelseshistorien er ikke noget privat slagsmål. I: V. Dalberg, G. Fellows-
Jensen, B. Jørgensen & J. Kousgård Sørensen (red.), Bebyggelsers og bebyggelsesnavnes 
alder. NORNAs niende symposium i København 25-27. oktober 1982. NORNA-rapporter 
26. Uppsala: Norna-Förlaget, s. 229-246.  

Lönn, M.K. (1999): Fragment av samtal. Tvärvetenskap med arkeologi och ortnamnsforskning i 
bohuslänska exempel. Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar. Skrifter 30. 
Acta archaeologica Universitatis Umensis nr. 12. 

Löwenborg, Daniel (2012): An Iron Age Shock Doctrine – Did the AD 536-7 event trigger large-
scale social changes in the Mälaren valley area? Journal of Archaeology and Ancient 
History. 2012, No. 4, s. 1-29. 

Mathiassen, Therkel (1948): Studier over Vestjyllands oldtidsbebyggelse. Nationalmuseets skrifter. 
Arkæologisk-historisk række 2. København. 

Malafouris, Lambros (2004): 'The cognitive basis of material engagement: where brain, body and 
culture conflate'. I: E. DeMarrais, C. Gosden & C. Renfrew (red.) Rethinking Materiality: 
the Engagement of Mind with the Material World, (Cambridge: McDonald Institute for 
Archaeological Research, 2004): 53-62. 

Malafouris, Lambros (2007): 'The sacred engagement: outline of a hypothesis about the origin of 
human ‘religious intelligence’' in Cult in Context, Reconsidering Ritual in Archaeology, 
ed. Barrowclough D.A. & C. Malone (Oxford: Oxbow Books, 2007): 198-204. 

Markey, Tom (2001): A Tale of Two Helmets: The Negau A and B Inscriptions. I: The Journal of 
Indo-European Studies, Volume 29, s. 69-172. 

Marshall, Gordon (1998): Collective representations. I: A Dictionary of Sociology. 1998. 
www.encyclopedia.com.  

Mauss, Marcel (1923): Essai sur le don, forme et raison de l’échange dans le Sociétés Archaïques, 
L'Année sociologique, Paris. 

Mauss, Marcel 1950 (overs. 1979): Seasonal variations of the Eskimo. A study in social 
morphology. In collaboration with Henri Beuchat. Transl. By. James J. Fox. Routledge & 
Kegan Paul. London. 

Michaelsen, K. K. (2015): Den romerske forbindelse. Gudme-Lundeborg og Romerriget i 
jernalderen. Odense Bys Museer. 

Monikander, Anne (2014): Den äldre järnålderns eldslagningsstenar: överblick och tolkning. I: 
Fornvännen 2014 (109):1, s. 12-23. 

Mortensen, P., & Rasmussen, Birgit M. (1992): Høvdingesamfund og kongemagt. Fra stamme til 
stat i Damark 2. (Jysk Arkæologisk Selskabs skrifter 22). Højbjerg: Jysk Arkæologisk 
Selskab. 

Mortensen, P., & Rasmussen, Birgit M. (1988): Jernalderens stammesamfund. Fra stamme til stat i 
Danmark 1. (Jysk Arkæologisk Selskabs skrifter 22). Højbjerg: Jysk Arkæologisk 
Selskab. 

Møller, Niels Algreen (2011): Dynamiske bebyggelsesmønstre? Ældre jernalders bebyggelser i 
landskabet. I: N. Algreen Møller, S. Skytte Qvistgaard & S. Frydenlund Jensen (eds), Nyt 

320



 
 

fra Vestfronten: Nord- og Vestjyske bebyggelser fra ældre jernalder. København: Saxo-
Instituttet. (Arkæologiske Skrifter; Nr. 10), s. 155-171. 

Nielsen, Helge, (1977): En undersøgelse af jernalderfundenes udbredelse i Præstø Amt. I: H. 
Thrane (ed.): Kontinuitet og bebyggelse: beretning fra et symposium d. 12.-14. maj 1977 
afholdt af Odense Universitet. Skrifter fra Institut for Historie og Samfundsvidenskab 22, 
Odense, s. 49–54. 

Nielsen, H. & Tornbjerg, S.Å. (1987): Østsjællandske ”Gammeltofter” – praktiske forsøg på 
lokalisering ud fra udskiftningskort og markbøger. I: H. Thrane (red.), Diakrone 
bebyggelsesundersøgelser. Beretning fra et bebyggelseshistorisk symposium på 
Hollufgård – afholdt d. 8.-9. oktober 1985. Odense, s. 59-65. 

Nielsen, Jens (2005): Østergårdens Jorder 2005. SB 248. Ubby Sogn, Hvidebæk Kommune, Ars 
Herred, Holbæk/Vestsjællands Amt. Stednr. 03.010.09, KAM j. nr. 2005 016. 
Upubliceret rapport for Kalundborg Museum. 

Nielsen, P.O. (1994): The Gudme-Lundeborg project - interdisciplinary research 1988-91. I: 
Nielsen, P.O., K. Randsborg, H. Thrane (red.) The Archaeology of Gudme and 
Lundeborg. Papers presented at a conference at Svendborg, October 1991. Arkæologiske 
Studier, Volume X, København, s. 16-22. 

Nissen Jaubert, Anne (2005): Lieux de pouvoir et voies navigables dans le sud de la Scandinavie 
avant 1300. I: Ports maritimes et ports fluviaux au Moyen Age., M. Bochacca et M. 
Tranchant (eds.): Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de 
l'enseignement supérieur public. vol. 35. Paris, s. 217-233.  

Nissen Jaubert, Anne (2007): Un ou plusieurs royaumes danois ?, I: Les élites et leurs espaces. 
Mobilité, rayonnement, domination (du VIe au IXe siècle), P. Depreux (ed.): Haut Moyen 
Âge, 5. Brepols, s. 135-154.  

Norberg-Schulz, C. (1980): Genius Loci. Towards a Phenomenology of Architecture. New York: 
Rizzoli. 

Nylev, Jens (1938): Fra Ubby Sogn. I: Årbog for Historisk Samfund for Nordvestsjælland 1938 s. 
57-85.  

Näsman, U. (1991): Nogle bemærkninger om det nordiske symposium ”Samfundsorganisation og 
Regional Variation” på Sandbjerg Slot den 11. – 15. april 1989. I: C. Fabech & J. 
Ringtved (red.), Samfundsorganisation og regional variation. Norden i romersk jernalder 
og folkevandringstid. Jysk Arkæologisk Selskabs skrifter 27. Århus, s. 321-329. 

Näsman, U. (2002): Anmeldelse af B. Storgaard (red.): Military aspects of the aristocracy in 
Barbaricum in the Roman and Early Migration periods. 2001. Kuml, s. 353-357. 

Näsman, U. (2006): Danerne og det danske kongeriges opkomst: om forskningsprogrammet "Fra 
stamme til stat i Danmark". Kuml 2006, s. 205-241. 

Näsman U. og Roesdahl E. (1993): The Late Germanic and Viking Period. Hvass S, Storgaard B, 
editors. I: Digging into the Past: 25 Years of Archaeology in Denmark. København / 
Højbjerg: The Royal Society of Northern Antiquaries / Jutland Archaeological Society. s. 
181-186. 

Nørgård Jørgensen, Anne, Jørgensen, Lars og Thomsen, Lone Gebauer (2011): Assembly Sites for 
Cult, Markets, Juristiction and Social Relations. Historic-ethnological analogy between 

321



 
 

North Scandinavian church towns, Old Norse assembly sites and pit house sites of the 
late Iron Age and Viking Period. In Linda Boye et al. (eds.) Archäologie in Schleswig 61. 
Sachsensymposium Haderslev 2010, Neumünster, s. 95-112.  

Nørgård Jørgensen, Anne (2011): The road to Gudhjem the ‘Via Appia’ of Bornholm. I: O. Grimm 
og A. Pesch red. The Gudme/Gudhem phenomenon: papers presented at a workshop 
organized by the Centre for Baltic and Scandinavian Archaeology (ZBSA) Schleswig, 
April 26th and 27th, 2010. Schriften des Archäologischen Landesmuseums. 
Ergänzungsreihe, Bd. 6, s. 127-146. 

Olsen, B. (1997): Fra ting til tekst. Teoretiske perspektiv i arkeologisk forskning. Oslo: 
Universitetsforlaget. 

Olsen, Olaf (1966): Hørg, hov og kirke. Historiske og arkæologiske vikingetidsstudier. 
Copenhagen: Gad. 

Olsen, Olaf (1995): Hørg, hov og kirke – 30 år efter. I: H.E. Linden (red.), Møtet mellom hedendom 
og kristendom i Norge. Oslo: Universitetsforlaget, s. 121-128. 

Olesen, Rikke Steenholt (2013): Mellem bælt og mose. Om stednavne i det vestlige Sjælland I: 
Lisbeth Pedersen (ed.), Menneskers veje – kulturhistoriske essays i 100-året for 
Kalundborg Museum, s. 94–121. 

Olesen, Rikke Steenholt (2014): Om tolkningen af glda. skēth, f., i betydningen ’skibssætning’. I: B. 
Eggert, P. Gammeltoft & Rikke S. Olesen (eds.): På Sporet. Festskrift til Bent Jørgensen 
på 70-årsdagen den 12. marts 2014. Navnestudier 42. København, s. 179-192. 

Pauketat, T.R. (2001): Practice and history in archaeology: An emerging paradigm. Anthropological 
Theory, 2001:1, 73-98. 

Pauli Jensen, Xenia (2009): From fertility rituals to weapon sacrifices. The case of the south 
Scandinavian bog finds. I: U. von Freeden, H. Friesinger & E. Wamers (red.), Glaube, 
Kult und Herrschaft. Phanomene des Religiosen im 1. Jahrtausend n. Chr. in Mittel- und 
Nordeuropa. Akten des 59. Internationalen Sachsensymposiums. Kolloquien zur Vor- und 
Frühgeschichte 12. Bonn, s. 53-64. 

Pedersen, Anne (2006): Ancient Mounds for new graves. I: A. Andrén, K. Jennbert & C. Raudvere 
(red.), Old Norse religion in long-term perspectives: origins, changes, and interactions: 
an international conference in Lund, Sweden, June 3-7, 2004. Vägar till Midgård 8. 
Lund: Nordic Academic Press, s. 346-353. 

Pedersen, Lisbeth (2003): Lunden ved Tissø - Hvidernes herresæde? Castrum-curiaanlæg fra 13. 
årh. måske Hvidernes Hallenslevlund. I: I: Lisbeth Pedersen (ed): Tissø og Åmoserne - 
kulturhistorie og natur. Fra Holbæk Amt. Årbog for kulturhistorien i Holbæk Amt 2003, 
s. 90-107.  

Pedersen, Lisbeth, Fischer, Anders, Olsen, Jesper og Bennike, Pia (2006): Vikinger på 
foryngelseskur. Årets gang 2006, Kalundborg Museum, s. 84-87. 

Pedersen, Lisbeth & Staal, Benny (2007): Tor og Loke fra Tystrup – en ny brik til den nordiske 
mytologi? I: Årets Gang 2007, Kalundborg Museum s. 1-5.  

Pesch, Alexandra (2011): Gudme/gudhem in the light of archaeology. I: I: O. Grimm og A. Pesch 
(red.) The Gudme/Gudhēm phenomenon: papers presented at a workshop organized by 
the Centre for Baltic and Scandinavian Archaeology (ZBSA) Schleswig, April 26th and 

322



 
 

27th, 2010. Schriften des Archäologischen Landesmuseums. Ergänzungsreihe, Bd. 6, s. 
47-61.  

Petersen, Peter V. (1994): Excavations at Sites of treasure trove Finds at Gudme i Nielsen, P. O. et 
al. (red.)(1994): The archaeology of Gudme and Lundeborg. Arkæologiske studier vol. X, 
København s. 30-40.  

Peterson, Lena, (2004): Lexikon över urnordiska personnamn. Namnarkivet i Uppsala. 
http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.5e02b54a144bbda8e9b1c11/13981510
44347/urnordiska-personnamn.pdf  

Peterson, Lena, (2010): Reconstructing lost words from old personal names – and the meaning of 
the place-name element -lev. I: Probleme der Rekonstruktion untergegangener Wörter 
aus alten Eigennamen. Akten eines internationalen Symposiums in Uppsala 7. –9. April 
2010. (eds.) Lennart Elmevik & Svante Strandberg. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs 
Akademien för svensk folkkultur. (Acta Academiae regiae Gustavi Adolphi 112.) s. 185–
193. 

Pike, Kenneth L. (1954): Language in relation to a unified theory of the structure of human 
behavior. Summer Institute og Linguistics. Glendale California. 

Porsmose, Erland (1987): De fynske landsbyers historie – i dyrkningsfællesskabets tid. Odense 
University Studies in History and Social Sciences 109. Odense Universitetsforlag. 

Porsmose, Erland (1996): Historiske kilder. I: Ole Crumlin-Pedersen, Erland Porsmose og H. 
Thrane (red.) Atlas over Fyns kyst i jernalder, vikingetid og Middelalder. Odense 
Universitetsforlag, s. 53-52.  

Porsmose, Erland og Thrane, Henrik (1996): Stormand - præst - konge. I: Ole Crumlin-Pedersen, 
Erland Porsmose og H. Thrane (red.) Atlas over Fyns kyst i jernalder, vikingetid og 
Middelalder. Odense Universitetsforlag, s. 170-181. 

Poulsen, Bjørn & Sindbæk, Søren M., (2011): Settlement and Lordship in Viking and Early 
Medieval Scandinavia I: B. Poulsen & S.M. Sindbæk (red.). Settlement and Lordship in 
Viking and Early Medieval Scandinavia. The Medieval Countryside, vol. 9. Turnhout: 
Brepols Publishers, s. 1–30. 

Poulsen, Bjørn & Sindbæk, Søren M. (red.) (2011): Settlement and Lordship in Viking and Early 
Medieval Scandinavia. The Medieval Countryside, vol. 9. Turnhout: Brepols Publishers. 

Poulsen, Per (1977): Rapport om prøvegravning 17/9 1977 ved Troldbjerg, Ubby. NM1 494/74, 
Ubby s. Ars H. Holbæk Amt. Upubliceret rapport. 

Poulsen, Per (1984): Tissø 1978-83. I: Jens T. Møller, Mogens S. Jørgensen og Jytte Høstmark 
(red) Arkæologi og geofysiske sporingsmetoder. Working Papers 
14, Nationalmuseet, Copenhagen, s. 154-157. 

Price, T. Douglas, Prangsgaard, Kirsten, Kanstrup, Marie, Bennike, Pia & Frei, Karin M. (2015): 
Galgedil: isotopic studies of a Viking cemetery on the Danish island of Funen, AD 800–
1050. Danish Journal of Archaeology, vol. 3, 2014 (udg. 2015), s. 129-144.  

Ramskou, Thorkild (1970): Et dansk Stonehenge? I: Nationalmuseets Arbejdsmark 1970. 
København, s. 59-66. 

Ramskou, Thorkild (1972): Cirklerne ved Birkendegård I: Fra Holbæk Amt 1971-72, s. 11-18. 

323



 
 

Randsborg, K. (2002): To bury in the ground. I: J. Pind, A. Nørgaard Jørgensen, L. Jørgensen, B. 
Storgaard, P.O. Rindel & J. Ilkjær (red.), Drik og du vil leve skønt. Festskrift til Ulla 
Lund Hansen på 60-årsdagen. Publications from the National Museum. Studies in 
Archaeology and History, vol. 7. København: Nationalmuseet, s. 311-316. 

Randsborg, Klavs (2011): Danish Estates and manors from the Bronze Age to the Renaissance. I 
Linda Boye (red.) The iron age on Zealand. Status and Perspectives, Det Kgl. Nordiske 
Oldskriftselskab København, s. 17-30. 

Rasmussen, Peter og Olsen, Jesper (2009): Soil erosion and land-use change during the last six 
millennia recorded in lake sediments of Gudme Sø, Fyn, Denmark. GEUS, 2009. 
Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 17, 37–40. 
www.geus.dk/publications/bull 

Ravn, M. (2014): Bygning og brug af skibe til krigsførelse i 1000-tallets danske rige. Ph.d.-
afhandling afleveret ved Saxo-instituttet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns 
Universitet. 

Renfrew, Colin (2004): Ritual and Cult in Malta and Beyond: Traditions of Interpretation. In Cult in 
Context, Reconsidering Ritual in Archaeology. 8-13. 

Renfrew, Colin & Bahn, Paul (2004): Archaeology: Theories, methods, practice. Fourth edition. 
London: Thames and Hudson. 

Ridderspore, Mats (2002): Large Farms and Ordinary Villages. Perspectives on Uppåkra. I: L. 
Larsson & B. Hårdh (eds.), Centrality – Regionality. The social structure of southern 
Sweden during the Iron Age. Uppåkrastudier 7. Acta Archaeologica Lundensia. Series in 
8°, No. 40, s. 139-156. 

Riisøy, Anne I. (2013): Sacred Legal Places in Eddic Poetry: Reflected in Real Life? i Journal of 
the North Atlantic, Debating the Thing in the North I. Selected Papers from Workshops 
Organized by The Assembly Project. Special Volume 5. (2013), s. 28–41. 

Rindel, Per Ole (2001): Regional Settlement Patterns and Central Places on Late Iron Age Zealand, 
Denmark. I: Central Places in the Migration of Merovingian Periods–Papers from the 
52nd Sachsenssymposium Lund, s. 185–196. 

Robinson, David E. (1994): Botanical investigations at Lundeborg I - some preliminary findings. I: 
Nielsen, P.O., K. Randsborg, H. Thrane (red.) The Archaeology of Gudme and 
Lundeborg. Papers presented at a conference at Svendborg, October 1991. Arkæologiske 
Studier, Volume X, København, s. 98-102. 

Robinson, David E., Mikkelsen, Peter H. og Malmros, Claus (2009): Agerbrug, driftsformer og 
planteressourcer i jernalder og vikingetid (500 f.Kr.-1100 e.Kr.). I: Odgaard, Bent og 
Rømer, Jørgen R. (red.) Danske landbrugslandskaber gennem 2000 år. Fra 
digevoldinger til støtteordninger. Aarhus Universitetsforlag, s. 117-142. 

Ruter, Anthony (2011): The Holocene paleolimnology of the Tissø and the terrestrial paleoecology 
of Western Zealand recostructed from high-resolution lacustrine data. PhD dissertation. 
Department of Geography and Geology, Faculty of Science, University of Denmark. 
Copenhagen.  

Sahlgren, Jöran (1925a): Sunnerbo, Vadsbo och Lungbo. Ett bidrag till bo-inddelingens historia. I: 
Namn och Bygd. Tidsskrift for Nordisk Ortnamnsforskning. Nr. 13. Uppsala (1925). 

324



 
 

Sahlgren, Jöran (1925b): Hälsingborgstraktens ortnamn. Særtryk af Hälsingborgs historia 1. 
Forntiden och den äldre medeltiden, red. av L. M. Bååth. Hälsingborg: Helsingborgs 
Stad, s. 107–155. 

Sahlgren, Jöran (1935): Ordet humle. I: Saga och Sed, Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok 
1935, s. 60-67. 

Sahlgren, Jöran (1954): Gudhēm. Svenska landsmål och svenskt folkliv 76/77, 1953-53, s. 1-7. 
Sandnes, Jørn (1992): Haupttypen sakraler Ortsnamen Westskandinaviens I: K. Hauck (red) Der 

historische Horizont der Götterbild-Amulette aus der Übergangsepoche von der 
Spätantike zum Frühmittelalter: Bericht über das Colloquium vom 28. 11.-1.12.1988 in 
der Werner-Reimers-Stiftung, Bad Homburg. Abhandlungen der Akademie der 
Wissenschaften in Göttingen, Phil.-hist. Klasse, Nr. 200., Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht, s. 257-266.  

Sanmark, Alexandra (2011): Archaeological Analysis and Mapping in the Identification of 
Assembly Sites. Comments on Inger Storli: Court Sites of Arctic Norway: Remains of 
Thing Sites and Representations of Political Consolidation Processes in the Northern 
Germanic World during the First Millennium AD? I: Norwegian Archaeological Review, 
vol 44, no. 1. 

Sanmark, Alexandra & Semple, Sarah (2013a): Assembly in North West Europe: Collective 
Concerns for Early Societies? I: European Journal of Archaeology. Volume 16, Issue 3, 
s. 518-542. 

Sanmark, A. & Semple, S. (2013b): ‘The Topography of Outdoor Assembly in Europe with 
Reference to Recent Field Results from Sweden’. I: Perspectives in Landscape 
Archaeology. Lewis, H. & Semple, S. J. Oxford: British Archaeological Reports. BAR 
International Series 2103 (2010): 107-119. 

Schmidt August F. (1926): Hellige Kilder i Holbæk Amt. In Årbog for Historisk Samfund for 
Nordvestsjælland 1926, s. 5-33. 

Schulz, Maja K. in press: Landskab og lokaliteter på Stevns i yngre jernalder. Artikel til publikation 
om Strøby Toftegård, Kultpladsprojektet. Forventes at udkomme i 2017. 

Schülke, Almut (2007): Kommunikationslandschaft – Wasserwege versus Landwege im Umfeld 
des wikingerzeitlichen Zentralplatzes Tissøs, Westseeland, I: Felix Biermann & Thomas 
Kersting (eds.), Siedlung, Kommunikation und Wirtschaft im westslawischen Raum. 
Beiträge der Sektion zur slawischen Frühgeschichte des 5. Deutschen 
Archäologenkongresses in Frankfurt an der Oder, 4.-7. April 2005. Beier & Beran, s. 37 
– 55. 

Seamon, D. (2007): A Lived Hermetic of People and Place: Phenomenology and Space Syntax. I: 
Proceedings, 6th International Space Syntax Symposium. Istanbul. 

Sehested, F. (1878): Fortidsminder og Oldsager fra Egnen om Broholm. København 1878. 
 
Sehested, F. (1884): Archæologiske undersøgelser 1878-1881. København 1884.  
Semple, S. (2007): Defining the OE hearg: a preliminary archaeological and topographic 

examination of hearg place names and their hinterlands. Early Medieval Europe, 15(4), 
364-385. 

325



 
 

Sheehan, J. & Maher, D. (2000): Different ages, varying perspectives: the phenomenon of hoarding. 
I: A. Desmond, G. Johnson, M. McCarthy, J. Sheehan & E. Shee Twohig (red.), New 
Agendas in Irish prehistory. Papers in Commemoration of Liz Anderson. Wordwell, s. 
177-187. 

Sievers, Susanne (2003): Manching – Die Keltenstadt. Führer zu archäologischen Denkmälern. 
Oberbayern 3. Herausgegeben von der Archäologischen Staatssammlung - Museum für 
Vor- und Frühgeschichte -, dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpfl ege und der 
Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts. Konrad 
Theiss-Verlag, Stuttgart. 

Sigmundsson, Svavar (2011): Navnemiljøer og ting på Island. I: Lisbeth Eilersgaard Christensen & 
Bent Jørgensen (ed.), Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid. Rapport fra 
NORNAs 38. symposium i Ryslinge 12. – 15. maj 2009. (NORNA - rapporter 86. ) 
Uppsala: NORNA-förlaget, s. 245 – 259. 

Sindbæk, Søren M. (2008): Kulturelle forskelle, sociale netværk og regionalitet i vikingtidens 
arkæologi. Hikuin 35 Regionalitet i Danmark i vikingetid og middelalder s. 63–84. 

Sindbæk, Søren M. (2009): Open access, nodal points, and central places. Maritime communication 
and locational principles for costal sites in South Scandinavia, 400-1200 AD. I: Estonian 
Journal of Archaeology 13:2, s. 96-109. 

Skjelborg, Aage (1957): Mystik omkring en sø. I: Skalk 1957/2, s. 7-8. 
Smith, M. E. (2010): Empirical Urban Theory for Archaeologists. Journal of archaeological 

method and theory (2011): 18, 167-192.  
Skre, Dagfinn (2007): Towns and Markets, Kings and Central Places in South-western Scandinavia 

c.AD 800–950, In Dagfinn Skre (ed.), Kaupang in Skiringssal. Aarhus Universitetsforlag, 
s. 445 - 469 

Skre, Dagfinn (2011): Centrality, Landholding, and trade in Scandinavia c. AD 700-900. I: Poulsen, 
B. & Sindbæk, S. M. (red.): Settlement and Lordship in Viking and Early Medieval 
Scandinavia. The Medieval Countryside, vol. 9. Turnhout: Brepols Publishers, s. 197-
212. 

Sonne, Lasse C. A. (2011): Teofore Stednavne og kult. I: L.E. Christensen & B. Jørgensen (red.), 
Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid. Rapport fra NORNAs 38. symposium 
i Ryslinge 12.-15. maj 2009. NORNA-Rapporter 86. Uppsala, s. 260-273. 

Steinsland, Gro (2005): Norrøn Religion, Myter, Riter, Samfunn. Pax, Oslo. 
Steenstrup, J. (1894): Nogle Bidrag til vore Landsbyers og Bebyggelsens Historie. Historisk 

Tidsskrift, 6. Række V, 1894, s. 313-366. 
Steuer, Heiko (1989): Archaeology and history: Proposals on the social structure of the 

Merovingian kingdom I: K. Randsborg (ed.): The birth of Europe. Archaeology and 
social development in the first millennium A.D. Analecta Romana instituti 
Danici, Supplementum 16, Rom, s. 100–122.  

Storgaard, Birger (2001): Himlingøie – barbarian empire or Roman implantation? I: B. Storgaard 
(red.): Military aspects of the aristocracy in Barbaricum in the Roman and Early 
Migration periods. København, s. 95-111. 

326



 
 

Stoklund, Marie (2004): Runestenene i Gørlev Kirke. I: Lisbeth Pedersen (ed.) (2003): Tissø og 
Åmoserne - kulturhistorie og natur. Fra Holbæk Amt. Årbog for kulturhistorien i Holbæk 
Amt 2003, s. 66-75. 

Strid, Jan P. (1999): Kulturlandskapets sprakliga dimension. Ortnamnen. 2. udg. Stockholm. 
Strid, Jan P. (2011): Ortnamn och kulturlandskap under den äldre järnåldern. I: L.E. Christensen & 

B. Jørgensen (red.), Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid. Rapport fra 
NORNAs 38. symposium i Ryslinge 12.-15. maj 2009. Uppsala: Norna-förlaget, s. 275-
300. 

Stutz, Liv N. (2003): Embodied Rituals and Ritualized Bodies. Tracing Ritual Practices in Late 
Mesolithic Burials. Acta Archaeologica Lundensia 46. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

Ståhle, Carl I. (1946): Studier över de svenska ortnamnen på -inge på grundval av undersökningar i 
Stockholms län. Studier till en svensk ortnamnsatlas, 3. Skrifter utg. av Kungl. Gustav 
Adolfs akademien för folklivsforskning, 16. Uppsala. 

Sundquist, Olof (2011): Gudme on Funen: central sanctuary with cosmic symbolism? I: O. Grimm 
og A. Pesch (red.) The Gudme/Gudhēm phenomenon: papers presented at a workshop 
organized by the Centre for Baltic and Scandinavian Archaeology (ZBSA) Schleswig, 
April 26th and 27th, 2010. Schriften des Archäologischen Landesmuseums. 
Ergänzungsreihe, Bd. 6, s. 63-76.  

Svensson, Ola (2007): Skånska ortnamn i anslutning till rättsutövning. I: B. Eggert, B. Holmberg & 
B. Jørgensen (eds.), Nordiske navnes centralitet og regionalitet. Rapport fra NORNAs 35. 
symposium på Bornholm 4.-7. maj 2006. NORNA-rapporter 82. Uppsala: NORNA-
förlaget, s. 191-219. 

Svensson, Ola (2012): Dalby birk och rättens platser. I: Locus celebris: Dalby kyrka, kloster och 
gård, (ed.) Stephan Borgehammar & Jes Wienberg. Centrum för Danmarksstudier 28., 
Lunds universitet. Göteborg, Stockholm: Makadam Förlag, s. 399–408. 

Svensson, Ola (2015): Nämnda ting men glömda, ortnamn, rättsutövning och landskap i Skåne. 
Växjö: Linnéuniversitetet.  

Söderberg, Bengt, (2005): Aristokratiskt rum och gränsöverskridande. Järrestad och sydöstra Skåne 
mellan region och rike 600-1100. Lund: Riksantikvarieämbetet Arkeologiska 
undersökningar. Skrifter, 62.  

Særheim, Inge, Uppstad, Per H. & Wagner, Åse K. H. (2006): Busetnadsnamn på -staðir. Rapport 
från NORNAs 33. symposium på Utstein kloster 7.-9. mai 2004. NORNA-rapporter 81. 
NORNA-förlaget, Uppsala. 

Søndergaard, Bent (1972): Indledende studier over den nordiske stednavnetype lev (löv). Institut for 
Navneforskning, i kommission hos Akademisk Forlag. København. 

Sørensen, Anne C. (2008): Centralpladser på Østsjællan d ca. 550-1100 e.Kr. I: A. Carlie (red): 
Öresund – barriär eller bro? Kulturella kontakter och samhällsutvickling i Skåne och på 
Själland under järnålderen, Centrum for Danmarksstudier 18, s. 257-277. 

Sørensen, P. Ø., (2000): Detektorfundene fra Gudme og den digitale arkæologi. I: M. B. 
Henriksen (red.), Detektorfund – Hvad skal vi med dem. Rapport fra et 
bebyggelseshistorisk seminar på Hollufgård den 26. oktober 1998. Skrifter fra Odense 
Bys Museer 5, Odense, s. 69-79. 

327



 
 

Sørensen, P. Ø. (2006): Nye undersøgelser ved Sehesteds ”måltidspladser” i Gudme. Årbog for 
Svendborg & omegns Museum 2005. Svendborg 2006. 

Sørensen, P. Ø. (2010): The political and religious centre at Gudme on Funen in the late Roman and 
Germanic Iron Ages – settlement and central halls. Gedächtnis-Kolloquium Werner 
Haarnagel (1907-1984). Herrenhöfe und die Hierarchie der macht im Raum südlich und 
östlich der Nordsee von der vorrömischen Eisenzeit bis zum frühen Mittelalter und zur 
Wikingerzeit. 11.-13. oktober 2007, Burg Bederkesa in Bad Bederkesa. Niedesächsisches 
Institut für historische Küstenforschung (Hrsg.). Siedlungs- und Küstenforschung im 
südlichen Nordseegebiet 33. Rahden 2010, s. 225 -236.  

Sørensen, P.Ø. in press: manuskript om Gudmes bebyggelse til publikation i Kultpladsprojektet. 
Forventes udgivet i 2017/2018. 

Sørensen, Søren A. (2006): Metal detector finds from Lærkefryd, Zealand. Votive offerings from 
the late roman Iron Age – Viking Period. I: Journal of Danish Archaeology 14, s. 179–
186. 

Tacitus, Cornelius P. (98): De origine et situ Germanorum, Germaniens historie, geografi og 
befolkning. Latin and Danish text. Oversat af Bruun, Niels W, & Lund, Allan A.1974. 
Wormianum, Århus. 

Thomsen, Lone G. (2009): Pit Houses on Zealand in the Late Iron Age and the Viking period – a 
survey based on the material from the excavation at Tissø. I: Glaube, Kult und 
Herrschaft. Phänomene des Religiösen im 1. Jahrtausend n. Chr. in Mittel- und 
Nordeuropa. Hrsg, s. Uta von Freeden, Herwig Friesinger, Egon Wamers. Kolloquien zur 
Vor- und Frühgeschichte Band 12, Frankfurt. Römisch-Germanische Kommission des 
Deutsche Arch. Instituts. Bonn, s. 501-510. 

Thomsen, P.O. (1994): Lundeborg - an Early Port of Trade in South-East Funen. P.O. Nielsen et al. 
(red.) The Archaeology of Gudme and Lundeborg. Arkæologiske Studier. Vol. X 
København, s.23-29. 

Thomsen, P.O. Blæsild, B. Hardt, N. & Michaelsen, K.K. (1993): Lundeborg. En handelsplads fra 
jernalderen. Skrifter fra Svendborg og Omegns Museum nr. 32. Ringe 1993. 

Thrane, Henrik (1987): Das Gudme Problem und die Gudme Untersuchung. Fragen der Besiedlung 
in der Völkerwanderungs- und Merowingerzeit auf Fünen. Frühmittelalterliche Studien 
21, s. 1-48.  

Thrane, Henrik (1989): Bovidenstatuetten von Fünen. Frühmittelalterliche Studien 23, s. 362-416.  
Thrane, Henrik, (1991): Om Gudmes function. En tolkningsskitse. I: C. Fabech og J. Ringtved 

(red.), Samfundsorganisation og regional variation. Norden i romersk jernalder og 
folkevandringstid. Jysk arkaologisk selskabs skrifter 27. Århus, s. 259–266. 

Thrane, Henrik (1992): Das Reichtumszentrum Gudme in der Völkerwanderungszeit Fünens. Der 
Historische Horizont der Götterbild-Amulette aus Übergangsepoche von der Spätantike 
zum Frühmittelalter. Abh. Akad. Wiss. Göttingen. Philol.-Hist. Klass. Gøttingen 1992. s. 
299-380. 

Thrane, Henrik (1993): Guld, guder og godtfolk – et magtcentrum fra jernalderen ved Gudme og 
Lundeborg. Nationalmuseet 1993. 

328



 
 

Thrane, Henrik (1998): Overvejelser af kultindholdet i Gudmes bebyggelse. I: Larsson, L. og 
Hårdh, B. (red.) 1998. Centrala platser, centrala frågar. Samhällsstrukturen under 
Järnåldern. En vänbok til Berta Stjernquist. Uppåkrastudier 1. Acta Archaeologica 
Lundensia. Series in 8º No. 28. Stockholm, s. 249-261.  

Thrane, Henrik (2013): Vej og gravplads – Et exempel fra Møllegårdsmarken på Fyn. KUML 62. 
2013. Aarhus, s. 41-63. 

Tilley, C. (1994): A phenomenology of landscape: places, paths and monuments. Oxford: Berg 
Publications. 

Tornbjerg, Svend Å. (1998): Toftegård - en fundrig gård fra sen jernalder og vikingetid.I: L. 
Larsson & B. Hårdh (eds.) Centrala Platser - Centrala Frågor. Uppåkrastudier 1. Acta 
Archaeologica Lundensia, series in 8, no. 28, Stockholm, s. 217–232. 

Trap, J.P. (1920): Kongeriget Danmark. Bind II. Frederiksborg, Kjøbenhavns, Sorø, Holbæk og 
Præstø Amter. Fjerde omarbejdede udgave. Udarbejdet af H. Weitermayer. G. E. C. 
GAD, København. 

Trap, J.P. (1953-72): Danmark. Femte udgave. Bind I-XXXI. København. 
Trigger, Bruce G. (2003): Understanding early civilizations: A comparative study. New York: 

Cambridge University Press. 
Turner, Victor W. 1969: The Ritual Process: Structure and Anti-structure. Routledge & Paul. 

London. 
Ulriksen, Jens (1999): En ejendommelig sag. I: ROMU Årsskrift fra Roskilde Museum 1998, s. 7-

28. 
Ulriksen, Jens (2008): Gevninge – leddet til Lejre.I: Kuml 2008, s. 145–185.  
Ulriksen et.al. (2015): J. Ulriksen, B. Fløe Jensen, L. Gernager Langkjær, F. Rieck & Kasper Wurr 

Stjernqvist: Detektorfund fra Sjælland og Møn – afgjort et vækstområde. Museum 
Sydøstdanmark Årbog 2015, s. 99-119. 

Ulsig, Erik (1968): Danske Adelsgodser i Middelalderen. Skrifter Udgivet Af Det Historiske 
Institut Ved Københavns Universitet. Gyldendal København. 

Ulsig, Erik (2009): Hvem ejede jorden i middelalderens Østsjælland. I: H.-C. Eisen (ed.), Mellem 
fjord og bugt. Årbog for Historisk Samfund for Roskilde Amt, Roskilde, s. 197-238.  

Ulsig, Erik (2011): The oldest documented manors in Sjælland. I: Settlement and Lordship in 
Viking and Early Medieval Scandinavia. The Medieval Countryside, vol. 9. Ed. by B. 
Poulsen & S.M. Sindbæk. Turnhout: Brepols Publishers, s. 213–221. 

Vasshus, Krister (2015): Ikkje-teofore stadnamn som inneheld lund. I: Rapport fra NORNA:s 43:e 
symposium Innovationer i namn och namnmönster. Högskolan i Halmstad, s. 291-305. 

Vikstrand, Per (2001): Gudernas Platser. Förkristna sakrala ortnamn i Mälarlandskapen. Uppsala. 
Acta Academiae regiae Gustavi Adolphi 77. Studier till en svensk ortnamnsatlas 17. 

Vikstrand, Per (2002): To own or to use. On the use of personal names in place names in relation to 
the development of the right of disposal of land. I: Actas do XX congress de ciencias 
onomásticas. Santiago 1999. Corun͂a, s. 415-422.  

Vikstrand, Per (2004): Berget, lunden och åkern. Om sakrala och kosmologiska landskab ur 
ortnamnens perspektiv. I: Anders Andrén et al. (red.): Ordning mot kaos – studier av 
nordisk förkristen kosmologi. Nordic Academic Press/Lund, s. 317-341.  

329



Vikstrand, P. (2007): Bebyggelsenamnen i Mörbylanga kommun. Sveriges ortnamn. Ortnamnen i 
Kalmar län 7. Uppsala. 

Vikstrand, Per (2009): Förkristna sakrala personnamn i Skandinavien. I: Studia anthroponymica 
Scandinavica 27, s. 5–31. 

Vikstrand, Per (2010): Ortnamn och den äldre järnålderns högstatusmiljöer. In Makt, kult och plats. 
Högstatusmiljöer under den äldre järnåldern. Två seminarier arrangerade av Stockholms 
läns museum under 2009 och 2010. Edited by Peter Bratt and Richard Grönwall. 
Arkeologi i Stockholms län 5. Stockholm, s. 24–30. 

Vikstrand, Per (2011): Sakrala ortnamn – och centrala. Om den religiösa sfärens ställning i 
dimensionen centrum–periferi under förkristen tid i L.E. Christensen og B. Jørgensen red. 
Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid. Rapport fra NORNAS 38. symposium 
i Ryslinge 12.15. maj 2009. Uppsala 2011, s. 315-346.  

Vikstrand, Per (2012): Ortnamn och arkeologi – en stormig affär. Namn och bygd 100, s. 201–208. 
Vikstrand, Per (2013): Järnålderns bebyggelsenamn. Om bebyggelsenamnens uppkomst och ålder i 

Mälarlandskapen. Skrifter utg. av Institutet för språk och folkminnen. Namnarkivet i 
Uppsala. B:13, Uppsala. 

von Freeden, U., H. Friesinger, E. Wamers & Dr. Rudolph Habelt (eds).(2009). Glaube, Kult und 
Herrschaft. Phänomene des Religiösen im 1. Jahrtausend n. Chr. in Mittel-und 
Nordeuropa. Akten des 59. Internationalen Sachsensymposiums. GmbH (Kolloquien zur 
Vor- und Frühgeschichte 12.).  

Watt, M. (1991): Sorte Muld. Høvdingesæde og kultcentrum fra Bornholms yngre jernalder. Fra 
Stamme til Stat i Danmark. Bind 2. Høvdingesamfund og Kongemagt. Jysk Arkæologisk 
Selskabs Skrifter XXII: 2, Højbjerg, s. 91-187. 

Webley, Leo, (2008): Iron Age Households. Structure and Practice in Western Denmark, 500 BC-
AD 200. Århus: Aarhus University Press. (Jutland Archaeological Society Publications 
62.). 

Whatmore, S. & Hinchliffe, S. (2010): Ecological landscapes. I: D. Hicks & M.C. Beaudry (red.), 
The Oxford Handbook of Material Culture. Oxford University Press, s. 440-458. 

Pedersen, Ellen A., Welinder, Stig, Widgren, Mats (1998): Det svenska jordbrukets historia. Bd. 1. 
Jordbrukets första femtusen år, 4000 f.Kr.-1000 e.Kr. Stockholm: Natur och kultur. 

Wells, Peter S. (1994): Interactions between Denmark and Central Europe in the Late Prehistoric 
Iron Age: the prelude to Gudme and Lundeborg. I: Nielsen, P.O., K. Randsborg, H. 
Thrane (red.) The Archaeology of Gudme and Lundeborg. Papers presented at a 
conference at Svendborg, October 1991. Arkæologiske Studier, Volume X, København, 
s. 151-159.

Wickham, C. (2005): Framing the early Middle Ages, Europe and the Mediterranean, 400-800. 
Oxford: Oxford University Press. 

Wohlert, Inge (1955): Marknavne i Rørby Sogn. I: Årbog for Historisk Samfund for 
Nordvestsjælland 1955, s. 20-42. 

Zachrisson, Torun (2004): The Holiness of Helgö I: Excavations at Helgö XVI Exotic an sacral 
finds from Helgö, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Stockholm, s. 
143-176.

330



 
 

Aakjær, Svend (1926-1943): Kong Valdemars Jordebog. II bind: Kommentar. Udg. Af Samfund til 
Udgivelse af Gammel Nordisk Littereatur. København. 

Aakjær, Svend (1934): Jarl, Aar og Lev-mand. I: S. Norrild, G. Knudsen, P. Diderichsen & P. v. 
Rubow (eds.): Festskrift til Vilhelm Andersen fra Kolleger og Disciple; udgivet i 
anledning af hans Halvfjerdsaars Fødselsdag den 16. oktober 1934. København, s. 320–
338. 

331




