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Erland Porsmose: Beb)'ggelseshistorisk teori og S)'ntese- landsb;•ens udvikling ca. 
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Af Finn Stendal Pedersen 

Den 4. december 1987 forsvaredes en ny disputats om Fyns historie af 
fynboen Erland Porsmose for en fyldt teatersal på Odense Universi
tet, hvor det interesserede publikum for hovedsagens vedkommende 
også syntes at være fynboer, selv om også en del udenøs mennesker 
var mødt frem i dagens anledning. 

Afhandlingens emne var museumsinspektør Erland Porsmoses 
fremstilling af hovedtrækkene i de fynske landsbybebyggelser, som 
ifølge hans tese blev udformet for netop 1000 år siden på overgangen 
mellem vikingetid og tidlig middelalder. Endvidere mener Erland 
Porsmose i fremstillingen at kunne godtgøre, at landsbyerne dengang 
blev anlagt på de steder, hvor de endnu i dag ligger, og at forklaringen 
på dette er den tætte sammenhæng mellem bebyggelse og dyrknings
systemet. Følgelig kan det fra de senere opmålingsarbejder og taksati
oner i årene 1681-83 kendte dyrkningssystem i hovedtrækkene ligele
des hævdes at have eksisteret i l 000 år. Det vil sige de fra 1700-tallets 
slutning kendte ejerlavsgrænser og det fra 1600-tallets slutning 
kendte dyrkningsfællesskab i landsbyerne. Med Erland Porsmoses 
egne ord karakteriseredes dette dyrkningsfællesskab af, »at en gårds 
jorder i princippet bestemtes som en andel, f.eks. en tyvendedel af 
landsbyens samlede ti1liggende, landsbymarken, der udgjorde en 
driftsenhed, et ejerlav. På Fyn var i 1682 knap halvdelen af jorden op
dyrket, mens resten lå hen som eng, græsningsarealer og skov. Gårde
nes dyrkede areal, agrene, fordeltes efter sindrige systemer over hele 
landsbymarken, således at en gård havde sine agre fordelt på 50-100 
steder, hvilket nødvendiggjorde en fælles dyrkningsrytme i landsby
en. Græsnings- og skovressourcer udnyttedes i fællesskab, idet man 
fordelte retten til at holde et vist antal kreaturer på græs og svin på ol
den i forhold til de enkelte gårdes agerjord. Tilrettelægningen af den 
fælles ressourceudnyttelse foregik på bystævnet, en forsamling af »by-
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m nter før nd han påb gyndt en di · ku ion af disputats ns vid ·n-
kaiP ii r' re u l tate r, hvor han eft r at ha\' ro t d n letlæselig frem

s tillingsform men b klacret, at ma n a lt for ort mått øg dokwn n
rati n n uden for bo en se lv · m r g l i ))D n re ul r d J, ndsb « 

koncentrerede han sig om præses' tese r om labiliseringen af de gamle 
landsbyer før 1100, hvor udflytningen beg nder og om torpudviklin
gen i 12. og 13. årh. Her havd ha n yd r t få kritiske bemærkninger og 
·rkl r de i•~ m ofte L tilfred med de f< rkla ringer so m præs s gav 
lige om h an var fulrl afl eundrin o- fo r tø r l d l n a r an a ly rne. H a n 
mente dog aL der var lagt for r ing Yæ l på at inddrag forh o ld ne 
ud nfor Fyn i forklaringe rne . å l de ment ha n at n nærm re ind
drag l af for kning re nitaler fra andr gne a f land L v ·drø r nd 
land by rn es d)•Tkning tn1ktur, herunder specielt af d ~ in t r red 
la nd byfæll e kaber vill hav få t præses ti l at modifi cere ·in noo-l 
ga n m g' t for nkl d g ba tant · rorklm·inger l å dyrknin<ts fæ llcs
skahets udvikling. Eftet· til . id t a t ha P• vi. t» l køn ml u iva l af 
unøjagtigheder« konkluderede ErikUlsig m ed at anføre, at det var en 
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stor ambition at ville skrive landsbyens historie fra jernalderen til 
landboreformerne som en samlet syntese, men bogen repræsenterede 
en betydelig videnskabelig indsats, skabt ud fra kærlighed til det fyn
ske kulturlandskab. Han var ligeledes sikker på, at bogen med sin let 
tilgængelige fremstillingsform ville blive læst i vide kredse. 

Som første opponent ex auditorio holdt arkæologen Ole Vejbæk et 
indlæg, hvor han med udgangspunkt i disputatsens tese om en stærk 
og nødvendig sammenhæng mellem bofastheden i bebyggelsen 900-
1100 og indførelse af de højryggede agre, der igen forudsatte hjul plo
ven, samt trevangsbruget, som det senere kendes (side 55-56), frem
hævede, at den stationære landsbybebyggelse ikke behøvede at hænge 
sammen med vangesystemet, men nok med en driftsintensivering, der 
kan forklares med vintersædens indførelse i vikingetid samt ud fra ud
viklingen i statsmagten og i kirkens magt (tiendens indførelse). Stats
og kirkemagt havde derved en interesse i at kunne kontrollere afgifts
grundlaget, og dette skete lettest, når bebyggelserne forblev liggende, 
på deres en gang valgte plads. I den følgende diskussion indrømmede 
han dog, at hans forklaringsmodel også i høj grad var hypotetisk, såle
des at det ikke kunne udelukkes, at præses havde ret. Han kunne dog 
iøvrigt henvise til en række udgravningsresultater til støtte for sin 
egen hypotese. 

Som anden opponent ex auditorio havde dr. phil. Ole Widding meldt 
sig. Han ankede over, at præses efter hans mening, trods megen flid og 
iderigdom samt mange tryksider, i sin begejstring over sine hypoteser 
havde glemt kildernes udsagn, især markbøgerne fra Chr. V's matri
kulering. Ole Widding vendte sig iøvrigt mod præses' opfattelse af be
greberne »rebning« og »egalisering«, ligesom han fandt, at hegnings
systemet i fællesskabets tid havde en for lille plads i præses' fremstil
ling. Porsmose svarede hertil bl.a., at han i de kommende arbejder i 
høj grad håbede at kunne inddrage markbøgernes udsagn i sin frem
stilling. 

Anden officielle opponent var professor, dr.phil. E. Ladewig Petersen. 
Han fremholdt bl.a., at Porsmose ikke havde skrevet syntese i gængs 
forstand, men ud fra den overbevisning, at historikerens beretning 
skal bæres af et samlende helhedssyn, hvori de enkelte historiske ud
sagn vurderes og indplaceres. I dette opfyldte præses kravene til en 
velvalgt kronologisk og geografisk ramme for sin fremstilling. Lade
wig Petersen var dog af den mening, at specielt for den ældre tid var 
Fyn ikke så godt et udtryk for landsbyernes udvikling, men at en sam
menligning med udviklingen i det danske riges ekstremer, såsomjyl
land og Skåne, burde være inddraget i vurderingen af den fynske ud
vikling. 
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Vedrørende perioden 1500-1800 havde E. Ladewig Petersen ikke så 
mange bemærkninger, da han i det store og hele var enig med præses' 
opfattelse af, at ejendomsforholdenes udvikling var det bærende for
klaringselement i udviklingsforløbet. Han mente dog, at præses havde 
underbetonet statsmagtens udvikling og interesser i sin tolkning af 
forløbet. Ladewig Petersen viste iøvrigt igennem en række eksempler 
og beregninger, at den anvendte metode til at underbygge præses' 
tolkning, nemlig en opgørelse af godsernes arronderingsgrad efter 
den procentvise fordeling af de bønder, som godserne ejede i hoved
gårdssognene for henholdsvis 1600, 1660 og· 1770, ikke var brugbar, 
idet metoden ville medføre i en række tilfælde, at man måtte komme 
til den absurde konklusion, at hoveribyrden for bønderne var faldende 
op igennem perioden. Der blev for perioden omkring 1660 ved den af 
Porsmose foretagne opgørelsesmetode heller ikke taget højde for den 
betydelige mængde af skattefri ugedags bønder, som i stigende grad 
boede uden for hovedgårdssognet. 

Afslutningsvis fremhævede E. Ladewig Petersen, at den konsekvent 
fastholdte tolkningsramme i fremstillingen sammen med Porsmoses 
øvrige arbejder siden 1981, der viste stort og godt videnskabeligt ar
bejde, gjorde tildelingen af den filosofiske doktorgrad velfortjent. 
Han ville derfor slutte med at ønske Erland Porsmose tillykke med re
sultatet. 

Efter en lang og spændende eftermiddag kunne man konstatere, at 
der med dette værk var føjet et nyt led til den efterhånden betydelige 
række af disputatser med relation til fynsk historie, der har set dagens 
lys siden midten af 1960'erne. 
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