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Indledning

”At åbne døre” er en ofte anvendt metafor for 
at se verden i et nyt perspektiv. At døre også 
helt konkret kan åbne for nye perspektiver, er 
en anden side af sagen. Udgangspunktet for  
nærværende artikel er det iboende paradoks, 
der findes i den fremherskende bebyggelses- 
arkæologiske praksis og forskning, som betyder, 
at mennesket adskilles fra det studerede materiale. 
At adskille bebyggelsesmaterialet fra mennesket 
giver dog dårligt mening, hvis formålet er at 
forstå den fortidige bebyggelse, da det begrænser 
vores muligheder for at fortolke bebyggelsen. Et 
nyt perspektiv på bebyggelsesarkæologien er 
således nødvendigt for at udvide vores mulig-
heder for at forstå den fortidige bebyggelse – og 
derved bringe nyt liv til stolpehullerne.

I det følgende vil der blive argumenteret for, 
at døre som studieobjekt kan være en konstruktiv 
måde at få et nyt perspektiv på – og tilmed en 
bredere forståelse af – den fortidige bebyggelse. 
Argumentet vil blive underbygget ved præsen-
tationen af et studie af dørene i vikingetidens 
langhuse i det østlige Sydskandinavien (Sjælland 
og Skåne), som er taget fra mit magisterspeciale. 
Med studiet vil dørenes betydning for vikinge-
tidens bebyggelse blive diskuteret og fortolket.

Det bebyggelsesarkæologiske paradoks

Studier af fortidens bebyggelse har dybe 
rødder i den danske arkæologi. Således blev  

bebyggelsesarkæologien allerede tidligt i arkæo-
logiens historie udskilt som et selvstændigt 
forskningsfelt forskelligt fra for eksempel 
genstandsstudier og begravelsesarkæologi 
(Fabech et al. 1999:16). 

Overordnet set har emnet for den danske 
bebyggelsesarkæologi altid været at forstå ud- 
viklingen af den menneskelige bosættelse i 
fortiden (f.eks. Müller 1906; Hatt 1936; 1938; 
Mathiassen 1948, 1959; Becker 1966; 1969; 1971; 
Hvass 1993; Skov 1994; Ejstrud og Jensen 2000). 
I dansk arkæologi har bebyggelsesarkæologiske 
studier i høj grad haft fokus på at løse daterings-
mæssige, lokaliseringsmæssige og funktionelle 
spørgsmål, hvorimod kulturelle og sociale 
tolkninger ofte er udeladt. Den bebyggelses- 
arkæologiske disciplin har således oftere karakter 
af at være en beskrivende disciplin end en for- 
tolkende. Det betyder, at bopladser og huse gerne 
ses som prikker på ”det store udbredelseskort” 
og sjældent som de huse, hjem og boliger, som 
de engang var. 

Årsagen til den udeladte kulturelle og sociale 
fortolkning forklares gerne med boplads- 
materialets dårlige bevaringstilstand, der ganske 
rigtigt i mange tilfælde sætter begrænsninger 
for, hvor meget vi kan udsige om materialet. 
Bevaringstilstand alene bærer dog ikke årsagen 
til den manglende fortolkning. Det er i høj grad 
også vores egen forståelse og tilgang til materialet, 
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som sætter begrænsninger for fortolkningerne af 
den fortidige bebyggelse.

Tilgangen for den meste danske bebyggelses- 
arkæologiske forskning er stadig præget af et 
positivistisk videnskabssyn. Ifølge det positiv- 
istiske videnskabssyn er data objektivt og kvanti-
ficerbart. Kriterierne for en objektiv beskrivelse 
forudsætter, at arkæologen, som beskriver 
materialet, ingen indflydelse har på beskrivelsen 
af den arkæologiske genstand eller det arkæo-
logiske anlæg (Collin og Køppe 1995:33; Flor 
1995:83). Det arkæologiske materiale beskrives 
objektivt, og først herefter tolkes det.

En arkæologisk metode, der har stor 
indflydelse på vores forståelse af bebyggelses- 
materialet, er udgravningsplanen. Udgravnings-
planen opfattes gerne som en objektiv gengivelse 
af udgravningens flade i en given målestok, og 
bruges både til registrering og til præsentation af 
det arkæologiske bopladsmateriale såsom huse, 
udhuse, hegn og affaldsgruber.

Man kan sætte spørgsmålstegn ved, hvor 
objektiv udgravningsplanen i virkeligheden 
er i og med, at der sker en tolkning allerede i 
registreringsøjeblikket (hvad tegnes, hvad 
tegnes ikke). Her er det dog især det perspektiv, 
som udgravningsplanen repræsenterer, der skal 
problematiseres.

Plantegningen er lavet ud fra et fugle- 
perspektiv. Fugleperspektivet betyder, at ud- 
gravningsfladen gengives set direkte ovenfra i en 
bestemt afstand over jorden. Fugleperspektivet er 
med til at skabe et distanceret syn på materialet, 
hvor der er afstand mellem betragteren (arkæo-
logen) og det betragtede (de arkæologiske levn). 
Samtidig har det billede af udgravningsfladen, 
som fugleperspektivet præsenterer, intet at 
gøre med den måde, som de mennesker, der  
oprindeligt boede på stedet, oplevede verden 
omkring dem (Edmonds 1999:162; Johnson 
2007:90). At bebyggelsesmaterialet registreres 
og præsenteres i fugleperspektiv betyder, at 
bebyggelsen fremstår som fjernet for mennesker 
(både i fortid og nutid). 

Når bebyggelsesmaterialet siden skal tolkes 
er en af konsekvenserne af den skabte afstand 
mellem mennesker og materiale, at det arkæo-

logiske materiale objektgøres. Objektgørelsen 
medfører, at bopladsmaterialet italesættes 
som selvstændig handlende aktør frigjort fra 
menneskets indblanding, hvilket kan illustreres 
med eksempler fra en række bebyggelses- 
arkæologiske tekster, der er typiske for den 
danske bebyggelsesarkæologi: ”landsbyerne 
blev større og mere regulerede, og de blev 
liggende længere tid på samme sted” (Jensen 
2004:289) – når det i virkeligheden er  
menneskene, som besluttede at blive boende 
samme sted i længere tid. ”Den ejendommelige 
husform … opstår i germansk jernalder og 
fortsætter frem gennem vikingetiden til middel-
alderen, i hvis ældre del man altså stadig kan 
finde eksempler på den” (Christensen 1987:15) 

– når det i virkeligheden er menneskene, som 
opfandt husformen og holdt fast i at bygge 
således. ”Samtidig med, at langhuset ændrer 
sig, sker der også ændringer i hele gårdens 
udformning” (Hvass 1993:190) – når det i 
virkeligheden er menneskene, som af forskellige 
årsager besluttede sig for at bygge på nye måder 
og dermed for at ændre gårdens udformning.

Den positivistiske bebyggelsesarkæologis 
forståelse af materialet betyder, at der opstår 
et paradoks mellem ønsket om en bebyggelses- 
arkæologisk forskning med udgangspunkt 
i menneskets bopladser og en forståelse 
af materialet, der ser materialet fjernet fra 
mennesket. Paradokset begrænser mulighederne 
for at forstå og fortolke den fortidige bebyggelse 
som bolig for mennesket. Hvis videnskaben 
først gør alt for at fjerne mennesket fra et 
givent bopladsmateriale, for siden at forsøge at 

”genindsætte” mennesket ved fortolkningen af  
bebyggelsen, kommer mennesket let til at fremstå 
som et tilsat ”krydderi” frem for selve grundlaget 
for forståelsen af materialet. Mennesket kommer 
ganske enkelt ”for sent ind i processen” på denne 
måde (Thomas 1996:88).

At fjerne mennesket fra materialet giver et 
fordrejet billede af den fortidige bebyggelse, 
for mennesket kan ikke adskilles fra materialet 
– heller ikke gennem en såkaldt objektiv  
beskrivelse. Som eksempel kan vi tage huset: 
Så snart vi kalder strukturen et hus, refererer vi 



Åbne døre til fortidens bebyggelse

3

 Anna Severine Beck

til en bestemt forståelsesramme, som kun giver 
mening for os mennesker (Ingold 2000a:176-
177). Den objektive beskrivelse af huset ville 
være at beskrive de enkelte bestanddele (sten, træ, 
ler, fletværk eller strå), som huset er opbygget 
af, men sådan en beskrivelse ville ikke være 
meningsfuld i en arkæologisk/kulturhistorisk 
sammenhæng. Samtidig er det mennesket, der 
har tænkt og bygget huset. Det er mennesket, der 
bor i og bruger huset. Så mennesket er en grund-
læggende præmis for forståelsen af fortidens 
bebyggelse, der hverken kan eller bør adskilles 
fra materialet. 

Uden refleksion over de metoder vi anvender 
til registrering og præsentation af materialet, 
sætter de rammerne for forståelsen af materialet 
og dermed i sidste ende, hvad vi kan få ud af det 
arkæologiske materiale (Burström 1995:163). 
Der er således brug for konstruktiv debat 
omkring det teoretiske grundlag for bebyggel-
sesarkæologien, samtidig med at en ny tilgang i  
bebyggelsesarkæologien bør udvikles – en 
ny tilgang, som tager direkte udgangspunkt i 
mennesket og som kan medvirke til at fortolk-
ningen af det bebyggelsesarkæologiske materiale 
bliver mere fremtrædende.

Et perspektiv fra landskabsarkæologien

Videnskabsteoretiske debatter har generelt ikke 
fyldt meget i den danske bebyggelsesarkæologi. 
Selv den overordende debat mellem den  
processuelle og den post-processuelle arkæologi, 
som har fyldt meget i andre grene af arkæologien, 
har kun haft bemærkelsesværdig lille indflydelse 
på feltet. En teoretisk debat i det bebyggelses-
arkæologiske felt starter således nærmest på 
bar bund. Derfor kan det være nyttigt at lade 
sig inspirere af de teoretiske debatter, som er 
foretaget i andre grene af arkæologien. I den 
forbindelse kan især udviklingen af den post-
processuelle landskabsarkæologi være frugtbar 
for bebyggelsesarkæologien.

Den post-processuelle landskabsarkæologi 
har i lang tid argumenteret for, at landskaber 
er mere end en neutral, fysisk baggrund for 
menneskets handlinger og bevægelser. I stedet 

for alene at beskrive den fysiske ramme, under-
søger den post-processuelle landskabsarkæologi 
relationen mellem det fysiske landskab og de 
mennesker, der færdes i det. Formålet med den 
post-processuelle landskabsarkæologi er således 
ikke kun at rekonstruere landskabet, som det så 
ud til en bestemt tid, men også at forstå, hvordan 
landskabet blev oplevet, opfattet og påvirkede 
mennesker – set ud fra det fortidige menneskes 
perspektiv (Anschuetz et al. 2001:163-164; 
Thomas 2001:181). Betydninger, oplevelser og 
historier opfattes på denne måde som lige så 
integrerede dele af landskabet som for eksempel 
træer, sten og vandløb.

Fænomenologien har spillet en central 
rolle i udviklingen af den post-processuelle 
landskabsarkæologi – både som teoretisk ramme 
og som metodisk tilgang til undersøgelsen af 
landskabet (f.eks.Thomas 1993; Barrett 1994; 
Tilley 1994; Thomas 1996; Bender et al. 1997; 
Bradley 2000; Edmonds 2004; Hamilton og 
Whitehouse 2006). Fænomenologien i landskabs- 
arkæologisk sammenhæng tager sit udgangs-
punkt i at undersøge oplevelsen af det fortidige 
landskab, som grundlaget for en fortolkning af, 
hvordan verden blev forstået og tillagt betydning 
af mennesket i det pågældende landskab. En 
grundlæggende forudsætning for, at verden 
opleves, er bevægelse og handling (bevægelse 
gennem en gade, en mark, et hus eller brugen at et 
redskab, en genstand, en person mv.). For gennem 
bevægelse og handling sker mødet med verden 
(nye syn, nye lugte, nye smage mv.); verden 
opleves (Ingold 2000b:203). Da bevægelse og 
handling fordrer en rumlig dimension, er rum og 
rumlighed desuden centrale i en fænomenologisk 
tilgang. De fysiske strukturer, der skaber rum og 
styrer/påvirker bevægelse og handling er derfor 
af afgørende betydning for at forstå grundlaget 
for oplevelsen.

Fænomenologiske undersøgelser kan både 
have en direkte form (f.eks.Tilley 1994) og en 
mere indirekte form, hvor undersøgelserne i 
højere grad foregår i teorien (f.eks.Thomas 
1993; Bradley 2000; Edmonds 2004). Fælles er 
at undersøgelserne fokuserer på de oplevelser, 
som samspillet mellem bevægelses-/handlings-
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mønstre og rum/rumlighed genererer og på de 
fysiske strukturer, som danner grundlaget herfor. 

Bebyggelsen er – lige som landskaber – 
mere end en neutral fysisk ramme omkring  
menneskets beboelse. Bebyggelse kan således 
siges at udgøre et ”menneskeskabt” landskab. 
Bopladsmateriale har ikke de samme synlige 
kvaliteter som monumenter, kuperede landskaber 
og imponerende udsigter, men er som regel af 
mere undseelig karakter (i al fald i det arkæo- 
logiske materiale). Ikke desto mindre må de 
steder, som mennesket har valgt at bygge 
og bo, have haft mindst lige så stor indfly-
delse på oplevelsen af verden som de visuelt  
imponerende elementer af landskabet. Bebyg-
gelsen har de samme egenskaber, som et 

”naturligt” landskab har: Bebyggelsen har lige 
så udprægede rumlige egenskaber, som det 
naturlige landskab, og den opleves i høj grad 
gennem handling og bevægelse. Bebyggelsen 
danner fysiske strukturer som skaber rammerne 
for rum/rumlighed og handling/bevægelse. 
Gennem de daglige bevægelser og handlinger er 
bebyggelsen blevet oplevet, fortolket og forstået 
og herved skabt mening, betydning og historier, 
som har dannet basis for forståelsen af verden.

Hvis man accepterer, at bebyggelse og 
landskaber er dele af samme hele, må man også 
godtage, at bopladsmaterialet rummer et stort 
potentiale for fænomenologiske undersøgelser, 
selvom de oftest må foretages indirekte og i 
teorien (Barrett 1994; Brück 2005:62). Indtil 
videre har fænomenologiske undersøgelser i 
bebyggelsesarkæologien dog været stort set 
fraværende (se dog Parker-Pearson og Richards 
1994; Bender et al. 1997; Hamilton og White-
house 2006).  

Den fænomenologiske tilgang tvinger os til at 
tænke ud over den traditionelle udgravningsplan 
(med fugleperspektivet) og at tænke et ”øjen- 
højdeperspektiv” ind i forhold til bebyggelsen: 
Udgravningsplanen kan bruges til at måle, hvor 
langt der er at bevæge sig fra A til B, men ikke 
hvordan det opleves at bevæge sig fra A til B 
(Ingold 2000b:191). At indtænke øjenhøjde 
og oplevelse betyder, at man tankemæssigt 
skal bevæge sig ”ned fra fugleperspektivet” og 

forestille sig, hvordan bebyggelsen har set ud 
og er blevet oplevet. Med oplevelsen menes 
ikke kun de synsmæssige oplevelser, men 
også lugtmæssige, smagsmæssige, lydmæssige 
oplevelser. Det kræver en vis portion fantasi og 
subjektiv inspiration hos fortolkeren. Så længe 
man er klar over begrænsningerne i denne 
form for arbejde, kan det bringe afgørende nyt 
til fortolkningen af materialet (Brück 2005:65). 
At inkludere fænomenologiske undersøgelser i 
bebyggelsesarkæologien vil således kunne give 
nye måder at se og forstå bebyggelsen i fortiden 
på, som i højere grad tager udgangspunkt i 
mennesket og dermed i de oprindelige præmisser 
for forståelsen af bebyggelsen.

En fænomenologisk undersøgelse af  
bebyggelsen må tage udgangspunkt i de fysiske 
strukturer, da det er dem, der skaber rammerne 
for bevægelsen. Samtidig er det de fysiske 
rammer, som vi kan genfinde i det arkæologiske 
materiale. Et konstruktivt forslag til, hvordan et 
fænomenologisk studie af fortidens bebyggelse 
kan tage praktisk form, er at tage udgangspunkt i 
et studie af indgangsdøren til boligen.

Døren som studieobjekt

Indgangsdøren er skabt i huset til at muliggøre 
bevægelse. Den er placeret i overgangen mellem 
hus og omgivelser, mellem inde og ude. Døren 
styrer bevægelsens retning og karakter, og er 
således afgørende for bevægelsen ind og ud af 
huset. Døren kan både åbnes og holdes lukket 
og kan derved medvirke til, at adgangen til huset 
kan kontrolleres. På denne måde sætter døren 
rammen for relationen mellem hus og omgivelser, 
mellem inde og ude, mellem privat og offentligt 
rum og mellem bolig og omverden. Døren som 
studieobjekt rummer således både elementer af 
rum/rumlighed og handling/bevægelse. 

Samtidig repræsenterer døre et håndgribeligt 
og let tilgængeligt arkæologisk materiale. Døre 
kan genfindes på alle slags pladser – ikke kun på 
særligt velbevarede eller særligt rige bopladser. 
Et studie af døre giver således både et stort og 
mangfoldigt materiale at arbejde med, og det 
giver mulighed for fortolkning af et bredere 
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bebyggelsesarkæologisk materiale – også socialt 
set – end hvis man kun anvender særligt vel- 
bevarede eller rige bopladser til de dybere 
fortolkninger. Døren som studieobjekt er derfor 
et oplagt udgangspunkt for at integrere fænome-
nologiske undersøgelser i bebyggelsesarkæo-
logien.

Når døre tidligere har været studeret inden 
for bebyggelsesarkæologien har det gerne været, 
som en mindre del af et overordnet studie af 
huset. Således har studier af døre indgået i 
typologiske, konstruktionstekniske, funktionelle, 
sociale og kosmologiske studier af huset. Der er 
dog stor variation i, hvor megen vægt, der er lagt 
på dørene som fænomen, og der findes mange 
studier af fortidens bebyggelse, hvor bemærk-
ninger om dørene slet ikke inkluderes (f.eks. 
Hvass 1993; Skov 1994; Ejstrud og Jensen 
2000; Jensen 2004). Dørene kan på denne måde 
let fremstå som et mere eller mindre tilfældigt 
appendiks på huset. Dørenes potentiale som 
konkret indgang til forståelsen af det arkæo- 
logiske bebyggelsesmateriale har dermed 
tidligere været overset. 

Efter min mening bør dørene i stedet ses i 
sammenspil og som en forudsætning for huset. 
Hvor dørene tidligere har været studeret ”fra 
huset”, vil jeg forslå, at man vender perspektivet 
180 grader og studerer huset ”fra døren”. 

Studiet af døren må nødvendigvis inddrage 
både dørens praktiske funktioner (som f.eks. 
adgangsvej, lysgiver og sikkerhedsforan-
staltning) og dørens symbolske aspekter 
(som f.eks. signalsender, symbolsk og mental 
konstruktion), selvom de forskellige aspekter 
i sidste ende hænger sammen og forudsætter 
hinanden. Studiet af døren kan således 
indeholde et eller flere af følgende elementer: 
Et studie af selve døren og dørens udformning, 
et studie af sammenhængen mellem dør, hus og 
omgivelser, et studie af bevægelsesmønstre og 
adgangsforhold og et studie af dørens sociale og 
symbolske betydning. De forskellige elementer 
af døren som studieobjekt vil blive præsenteret i 
det følgende. Elementerne må dog ikke opfattes 
som adskilte studier. De hænger derimod 
sammen og forudsætter nærmest hinanden. 

Døren selv

Et studie af selve døren sigter mod at afklare, 
hvordan døren har været udformet. Dørens 
udformning skaber grundlaget for oplevelsen 
af selve døren, den bygning den sidder i og for 
oplevelsen af at gå ind og ud. Det gælder uanset, 
om der er gjort lidt eller meget ud af døren.

Udformningen er bestemt af dørpartiets 
konstruktion. Dørens størrelse og udsmykning 
kan også have indflydelse. Konstruktionen af 
døren er bestemt af hvilke elementer (dørstolper, 
tærskel, portal, dørfløj, beslag mv.), der indgår 
i dørpartiet. Døre i nogle kontekster kan være 
ganske let og enkelt konstruerede, hvorimod 
døre i andre kontekster kan have en kompli-
ceret og monstrøs konstruktion. Størrelsen af 
døren er bestemt af bredden, højden og dybden 
af dørpartiet. Størrelsen har betydning for  
karakteren af bevægelsen igennem døren og 
dermed for oplevelsen. Oplevelsen af at bevæge 
sig gennem en dør, hvor man skal kravle igennem 
på alle fire er for eksempel meget forskellig fra 
oplevelsen af bevægelsen gennem en dør, som 
man kan gå oprejst igennem. Udsmykning 
på selve dørfløjen, på dørstolper og omkring 
døren kan være med til at fremhæve en dør. 
Udsmykning kan have symbolske betydninger 
eller alene have en dekorativ funktion. 

Den samlede udformning af dørpartiet er 
med til at afgøre om døren skiller sig ud fra det 
øvrige hus eller er et integreret element i husets 
væg, hvilket igen har afgørende betydning for 
oplevelsen af at gå ind og ud.

Dør, hus og omgivelser

Da døren indgår som bindeled mellem hus 
og omgivelser er sammenhængen mellem 
dør og hus og dør og omgivelser vigtigt for at 
forstå relationen mellem hus og omgivelser. Et 
studie af sammenhængen sigter således mod at 
afklare dørens rolle i overgangen mellem hus og 
omgivelser. Sammenhængen mellem dør og hus 
er bestemt af dørens placering i huset, hvorimod 
dørens sammenhæng med omgivelserne er 
bestemt af døråbningens orientering. Placeringen 
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og orienteringen af døråbningen påvirker på 
denne måde menneskets sammenhæng mellem 
hus og omgivelser.  

Placeringen i forhold til huset kan være 
bestemt af hvilke rum, døren skal lede ind til, 
og om døren er placeret alene eller i relation 
til andre døre. Placeringen er med til at forme 
oplevelsen af bevægelsen gennem døren. Der er 
for eksempel forskel på oplevelsen, om man kan 
gå lige ind eller skal op ad en høj trappe for at 
træde indenfor. Hvilket rum man umiddelbart 
træder ind i har også betydning for oplevelsen af 
at gå ind – om man skal gennem flere rum for at 
komme til det centrale rum i huset eller, om man 
bliver ledt direkte ind i det.

Orienteringen af døråbningen registreres 
som regel i arkæologisk sammenhæng i forhold 
til verdenshjørnerne. Verdenshjørnerne er dog 
et abstrakt og moderne begreb, som ikke nød- 
vendigvis har eksisteret på samme måde i 
fortiden. Orienteringen kan i stedet være sket 
på baggrund af det, som ligger omkring huset. 
Orienteringen af døråbningen kan enten være 
orienteret imod noget bestemt (positivt) eller 
være orienteret væk fra noget bestemt (negativt). 
Orienteringen kan også være bestemt af vind- 
retningen, udsigten, solens lys, kosmologiske 
modeller mv. Hvad man ser og bevæger sig 
ud imod, når man bevæger sig ud af døren, er 
med til at forme oplevelsen af at gå ud af huset. 
Orienteringen og placeringen af døren er dermed 
med til at skabe og understrege sammenhængen 
mellem dør, hus og omgivelser.

Bevægelsesmønstre og adgangsforhold

Døren er som udgangspunkt skabt for at 
muliggøre bevægelse mellem rum. Bevægelsen 
gennem døren kan både være indadgående og 
udadgående, lige som at bevægelsen kan være 
ensrettet. Gennem bevægelsen sker oplevelsen 
af hus og omgivelser.

Et studie af bevægelsesmønstre og adgangs-
forhold kan med fordel tage udgangspunkt i en 
adgangsanalyse (access analysis) (Hillier og 
Hanson 1984). Adgangsanalyse er en metode 

egentlig udviklet til arkitekturanalyser, men 
som med tiden også er blevet anvendt i arkæo-
logiske studier (f.eks. Foster 1989; Price 1995). 
I en adgangsanalyse laves såkaldte gammakort 
ud fra husets rummelige analyseenheder (som 
regel udgør hvert rum en analyseenhed) og 
adgangsvejene herimellem. For at lave et 
gammakort indtegnes hvert rum i forhold til 
hinanden og adgangsvejene tegnes herimellem. 
Endelig justeres gammakortet i forhold til et 
fælles udgangspunkt. Dette giver en skematisk 
men overskuelig fremstilling af adgangsveje og 
bevægelsesruter i en bygning. I princippet viser 
gammakortet dog intet som ikke også kan ses ud 
af en almindelig grundplan. 

For at kunne lave en fuldgyldig adgangs-
analyse af et hus er det nødvendigt med en 
detaljeret viden om det aktuelle hus. Da en 
tilgængelige viden i det arkæologiske materiale 
sjældent er specielt detaljeret, bliver en adgangs-
analyse af et arkæologisk materiale ofte noget 
grovmasket. I arkæologisk sammenhæng giver 
gammakortene dog mulighed for at sammenligne 
de overordnede principper for adgangsforhold 
og bevægelsesmønstre i et større materiale. 
Gammakortene kan vise om en bygning er lukket 
(få indgange) eller åben (mange indgange) 
og integreret (sammenhængende rum) eller  
uintegreret (ikke sammenhængende rum) alt 
efter forholdet mellem døre og rum/vægge. Ved 
hjælp af adgangsanalysen er det på denne måde 
muligt at skabe et grundlag for at tolke rammerne 
for bevægelsen ind og ud af huset. 

Dørens sociale og symbolske betydninger

Udover at døren er en fysisk struktur, kan den 
også være en social og symbolsk struktur. Døren 
markerer en overgang/grænse mellem forskellige 
sfærer. Derfor er der i mange kulturer verden 
over knyttet særlige betydninger og symbolik 
til døren. I studiet af døren er det nødvendigt 
at forholde sig til de betydningsmæssige og 
symbolske aspekter – også selvom det kan være 
svært ud fra det arkæologiske materiale alene. 
Det er dog ikke det samme som, at de ikke har 
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eksisteret. Et studie af dørens betydning og 
symbolik er vigtig for at forstå både de fysiske 
og de kulturelle elementer af et bopladsmateriale. 
Betydningerne kan være af social eller symbolsk 
karakter og giver sig udtryk i adfærd, regler, 
overtro og ritualer omkring døren. Studiet af 
dørens betydning er rettet mod at forstå dørens 
betydning i huset og adfærden omkring den. En 
dør kan have mange betydninger på samme tid.

Social og symbolsk betydning har døren på 
mange måder. Døren er ofte brugt som symbol 
på de personer, der bor bag den. Døren er 
således i mange samfund det sted, hvor status 
kommunikeres symbolsk til omgivelserne 
gennem udsmykning, størrelse, konstruktion 
mv. (Rapoport 1969:11). Selve det at krydse en 
dørtærskel har også både sociale og symbolske 
betydninger. Der knytter sig ofte særlig adfærd 
og konventioner til det at gå ind eller ud, f.eks. at 
banke på døren, at afvente at blive budt indenfor 
og at tørre fødderne af, inden man går ind etc. 
Dørtærsklen kan også symbolisere en juridisk 
grænse.

Ved helt konkret at være åben eller lukket kan 
døren enten befordre eller forhindre adgang. Det 
betyder, at døren kan bruges til at kontrollere 
adgangen. Døren kan således være et middel til 
at udskille grupper af mennesker fra hinanden – 
for eksempel beboere fra fremmede, husbonde 
fra træl, mænd fra kvinder og voksne fra børn. 
Dørens rolle kan således også give anledning til 
sociale tolkninger.

At krydse dørens tærskel indgår desuden 
som element i en lang række overgangsritualer, 
som en fysisk manifestation af fuldbyrdelsen 
af overgangen. Det gælder for eksempel  
traditionen med at bære bruden over dørtærsklen 
(Van Gennep 1960; Trumbull 2000 [1896]). 
Krydsning af dørtærsklen kan også spille en 
rolle i forbindelse med ritualer ved markeringen 
af fødsel og død. 

Endelig kan døren være et sted man ønsker at 
beskytte. I mange kulturer er mødet mellem inde 
og ude et potentielt ”farligt” sted (van Gennep 
1960:20; Carlie 2004:216-217). Døråbningen er 
et sted som for eksempel kan lade onde ånder 

slippe ind og forstyrre husholdet. For at sikre 
husholdet mod onde ånder er døre derfor ofte 
mål for beskyttende tegn og beskyttelsesofre, 
som skal sikre huset (og dermed husholdet).

Et studie af døren giver på denne måde 
anledning til at undersøge bebyggelsen ud fra 
nogle andre  kriterier end den traditionelle 
bebyggelsesarkæologi har gjort. Mennesket og 
de daglige bevægelser bliver udgangspunktet for 
at bebyggelsen kan studeres og fortolkes ud fra 
dens oprindelige præmisser. Døren som studie-
objekt giver desuden anledning til tolkninger af 
både det fysiske udtryk af bebyggelsen og til 
tolkninger af de sociale og kulturelle forhold, 
som ligger bag.

Vikingetidens langhuse

Studiet af vikingetidens bebyggelse har til 
dels været ramt af de samme problemer som  
bebyggelsesarkæologien generelt. Der har i høj 
grad været fokus på typologiske, konstruktions-
mæssige og lokaliseringsmæssige spørgsmål 
i forskningen. Inden for de sidste 10-20 år 
er der dog inden for vikingetidsforskningen 
også kommet fokus på sociale tolkninger af 
bebyggelsesmaterialet. Det har dog været 
med specifikt fokus på tolkning af stormands- 
miljøerne med inddragelse af et snævert (og 
oftest det samme) udvalg af lokaliteter så som 
Lejre, Tissø, Järrestad og Trelleborg (Nørlund 
1948; Christensen 1991; Söderberg 2005; 
Jørgensen 2009). En bredere kulturel og social 
tolkning af vikingetidens bebyggelse mangler 
således stadig.

Et studie af dørene i vikingetidens langhuse 
vil til dels kunne veje op på den mangel. Emnet 
var basis for mit magisterspeciale Døre i vikin-
getidens langhuse. Et forsøg på at indtænke 
mennesket i bebyggelsesarkæologien (Beck 
2010), og det følgende er en kort præsentation 
af de centrale undersøgelser herfra. Hvis man 
er interesseret i en mere dybdegående præsen-
tation af undersøgelserne, henvises man dog til 
specialet selv.
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Det indsamlede materiale

Udgangspunktet for studiet af døren i vikinge-
tidens langhuse er et materiale indsamlet fra 
Sjælland (uden Lolland-Falster og Møn) og det 
moderne Skåne, der udgør studieområdet. Det 
indsamlede materiale består af alle langhuse 
dateret til yngre germansk jernalder eller  
vikingetid med bevarede (og tolkede) dørpartier. 
I indsamlingen er der lagt vægt på at medtage 
alt tilgængeligt materiale fra studieområdet, 
således at både publicerede og upublicerede 
lokaliteter indgår. Derved sikres bredden i 
materialet, så ikke kun én type lokaliteter er 
repræsenteret. Materialet er indsamlet ved besøg 
på de relevante arkæologiske institutioner på 
Sjælland og i Skåne, hvor originalmateriale og 
udgravningsrapporter er gennemgået. 

I alt er der indsamlet og registreret informa-
tioner om 270 huse med bevarede dørpartier 
i studieområdet. Heraf er 163 huse fundet på 
Sjælland og 107 huse fundet i Skåne (fig. 1). De 
stammer fra 85 lokaliteter (41 på Sjælland, 44 
i Skåne), og der er tilsammen registreret 518 
dørpartier (kun yderdøre). 

Døre i vikingetidens langhuse

Dørpartierne i det indsamlede materiale er tolket 
på baggrund af tilstedeværelsen af anlæg i en 
bestemt struktur, samt et matchende fravær af 
anlæg svarende til døråbningen. De anlæg, der 
overvejende udgør resterne af et dørparti, er 
stolpehuller og grøfteanlæg, men derudover 
er der også eksempler på brolægninger og 
brugsspor (trampelag eller forhøjet fosfat) som 
angiver dørpartier. I det indsamlede materiale 
findes der eksempler på dørpartier, hvor der 
indgår ét enkelt anlæg (f.eks.  Kävlinge 34:12 
hus 5 (Lagergren-Olsson 2003) og eksempler på 
dørpartier med op til 12 anlæg tilknyttet (f.eks. 
Gårdstånga hus 1 (Söderberg 1995)). I et typisk 
dørparti i det indsamlede materiale indgår der 
dog mellem to og fire anlæg (f.eks. husene på 
Trelleborg (Nørlund 1948), Sletten hus 2 (Beck 
et al. 2005) og Vantinge 1:29 hus 1 (Schmidt 
Sabo 2000)). For størstedelen af materialet var 
der således tale om indirekte spor efter døren, 
hvilket gør det svært at belyse visse forhold 
så som størrelse og udsmykning. Forhold som 
dørens udformning, placering af dørene og 

Figur 1. Kort over studieområdet og de lokaliteter (85 i alt), der er indsamlet materiale fra. 
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adgangsforholdene lod sig dog analysere ud fra 
materialet.

Ved gennemgang af dørpartiernes konstruktion 
viste der sig at være mange forskellige måder 
døren kunne være udformet på. Alligevel var 
der fællestræk i det princip som dørene var 
udformet efter: Mere end halvdelen (58%) af 
alle yderdøre var markerede, således at døren 
skilte sig ud fra den øvrige væg (Beck 2010:55-
68). Døren kunne være markeret enten med 
støttestolper eller egentlige bislag/vindfang, som 
markerer dørpartiet (fig. 2). Alternativt kunne 
dørstolperne være trukket ind fra væggen, hvor 
væggen udgjorde en slags ydre markering. Nogle 
dørpartier havde i stedet ekstra stolpesætninger 
inden for døren. 

Udformningen betyder, at de markerede 
dørpartier danner et rum for sig selv – et 

”indgangsrum” – der er med til at skille dørpartiet 
ud fra det øvrige hus. Markeringen af døren må 
betyde, at oplevelsen af døren må have været 
fremtrædende i forhold til huset som helhed; der 
har ikke været tvivl om, hvor indgangene var i 
langhuset. 

I det indsamlede materiale er der langhuse 
med kun én dør (f.eks. Vestervang hus 1 (Thirup 
Kastholm 2008)) og langhuse med helt op til 
syv døre (f.eks. Gershøj hus 8 (Ulriksen 1998)). 
Dørene kan have varierende placeringer i 
langhusene. Det vil sige, at der kan både være 
placeret døre i gavle og langvægge (Beck 2010: 
46-48). I langvæggene kan dørene sidde både i 
midten og imod enderne af langhuset. De kan 
sidde i par overfor hinanden eller alene. Antallet 
af døre varierer også. 

Placeringen af det samlede antal døre i et 
langhus kan kategoriseres alt efter om place-
ringen er orienteret mod midten af huset, mod 
enderne af huset eller en kombination af de 
to, og indtrykket er at placeringen hænger tæt 
sammen med husets indretning. I det indsamlede 
materiale ses der en tendens til, at langhusene 
gennem yngre germansk jernalder og vikingetid 
får et halrum. Det vil sige et rum, hvor afstanden 
mellem to par tagbærende stolper er markant 
større end mellem de øvrige par. Halrummet 
virker som et styrende element i forhold til om 

det samlede antal døre er orienteret efter midten 
af langhuset, enderne eller i en kombination (fig. 
3). Der er en klar tendens til, at huse, som har 
et halrum (stort eller lille), har dørene placeret 
imod enderne af huset, hvorimod huse uden 
halrum har døre placeret i midt i huset (Beck 

2010:79). Halrummet bliver på denne måde 
fremhævet som et centralt punkt i langhuset. 

Døråbningerne i vikingetidens langhuse kan 
være orienteret imod alle verdenshjørner, en 
orientering mod nord og syd er dog dominerende, 

Figur 2. Foto af indgangsdør i rekonstrueret langhus 
(Fyrkat). Døren er markeret med både støttestolper og 
vindfang og skiller sig herved ud fra væggen. Foto: A. 
Beck

Figur 3. Diagram over placeringen af døre i langhuse set 
i relation til forekomsten af et halrum eller ej i langhuset.
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hvilket afspejler, at langhusene overvejende 
er orienterede øst-vest (Beck 2010:84-98). Der 
er dog ofte variation i orienteringen af husene 
inden for den samme boplads, hvor langhusene 
kan ligge med modsatrettet orientering. 

Spørgsmålet er, om langhusene og dørene 
oprindeligt har været orienterede mod verdens-
hjørnerne eller om det er andre forhold, der gør 
sig gældende. Ud fra det indsamlede materiale 
er indtrykket, at bygningerne i en gårdsenhed 
nærmere var orienteret efter og ind imod sig 
selv, frem for ud imod omgivelserne. At gårdene 
er orienteret omkring sig selv bekræftes af den 
rolle som hegn spiller i opbygningen af gården. 
Selvom det er sjældent, at hele gårdsenheder fra 
vikingetiden bliver fundet og udgravet, viser de 
fund, der er (f.eks. Vorbasse og Tissø), at gården 
gerne er omsluttet af et hegn, der nærmest lukker 
gården om sig selv. I de tilfælde hvor hegnet er 
fundet viser det også at langhuset er placeret 

centralt i indhegningen, og dermed det punkt 
som hele gården er orienteret omkring. 

Placeringen af dørene samt orienteringen af 
gården omkring sig selv betyder, at langhuset 
– og i endnu højere grad halrummet – kommer 
til at fremstå som centrum for gården og dens 
beboere. 

En adgangsanalyse af de bedst bevarede 
langhuse i det indsamlede materiale gav indblik 
i de overordnede strukturerende principper 
for bevægelsen ind og ud af langhuset. For 61 
langhuse, hvor alle indgange med sikkerhed var 
kendte, blev der udformet gammakort. Formålet 
var at sammenligne adgangsforholdene på tværs 
af materialet og derigennem belyse sammen-
hængen mellem indgang og hus.

Adgangsanalysen viste, at der var et overordnet 
mønster i udformningen af adgangsforholdene 
(Beck 2010:69-83). Adgangen til langhuset 
skete ofte gennem et eller flere indgangsrum, 

Figur 4. Eksempler på gammakort over to langhuse med næsten ens indgangsmønster (øverst fra Sletten, nederst 
fra Toftgård, bemærk at husplanerne er gengivet i forskellig målestok). Gammakortene tydeliggør, at adgangen er 
formaliseret ved, at der er mere end ét led ind til det centrale rum – halrummet. Figurforklaring: Cirkel med kryds 
i: udgangspunktet. Sort firkant: Dørparti. Sort prik: Indgangsparti. Sort trekant: Åben gavl. Dobbelt cirkel: Halrum. 
Cirkel: Rum med ukendt funktion. Streg: adgangsvej. Streg på tværs: adgang gennem skillevæg.  Figur: A. Beck
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der ”besværliggjorde” adgangen. En tendens, 
der understreges i de huse, der har  markerede 
dørpartier, som danner separate ”indgangsrum”. 
Før man fik adgang til husets centrale indre, 
skulle man således gennem ét eller flere led/
rum. Især i forbindelse med tilstedeværelsen 
af halrum, kan dette ses tydeligt. Der er aldrig 
direkte adgang udefra og ind til et halrum. Der 
ligger mindst ét indgangsrum imellem, i nogle 
tilfælde kunne der være flere rum, før man får 
adgang til halrummet (fig. 4). Oplevelsen er, at 
adgangen til huset – og især til dets centrale 
dele – er blevet formaliseret i og med, at man 
skal gennem flere rum for at komme ”rigtigt” ind.  

Det indsamlede materiale viste,  at der på 
trods af store umiddelbare forskelle i den 
fysiske udformning af vikingetidens døre og 
langhuse, fandtes en række bagvedliggende 
principper, som kunne genfindes i store dele 
af materialet. Dørene var ofte markerede og 
udskilt fra væggen i huset, hvilket betød, at 
adgangen blev formaliseret. Dørenes placering 
understregede halrummet, som det centrale rum 
i langhuset. Et træk, der også blev understreget 
ved gårdenes organisering, der var orienteret 
omkring langhuset.

Dørene i vikingetidens langhuse har sandsyn-
ligvis haft betydning som en stærk symbolsk 
overgang/grænse mellem hus/hushold og 
omverden. Ved dørtærskler og i dørstolper er der 
flere steder fundet genstande (for eksempel knive 
og andre skærende redskaber, fossiler mv.), som 
kan tolkes som beskyttelsesofre (Carlie 2004). 
På samme tid har døren også udgjort en stærk 
juridisk grænse. I de danske og svenske tidlige 
middelalderlige love stadfæstes for eksempel, 
at hvis man går ind ad en dør og stjæler fra en 
persons hus straffes det langt hårdere, end hvis 
man stjæler fra samme persons mark (Kyhlberg 
1995:188; Hoff 1997:95). Derudover har døre 
sandsynligvis spillet en rolle i forbindelse med 
begravelsesritualer, hvor de kan have tjent som 
symbolsk overgang til de dødes rige (Arrhenius 
1970; Andrén 1989; Beck 2010:101-102). 
Samlet set har langhusets døre haft en vigtig 
rolle som overgang og grænse, der har haft 
indflydelse på adfærden omkring dørene. Dørens 

symbolske betydning kan have betydning for, at 
dørene blev mere markerede og fremtrædende i  
udformningen af langhuset. 

Der kan dog samtidig være andre grunde til, 
at dørene fik den fysiske udformning i vikinge-
tiden, som er blevet beskrevet i det foregående. 
Undersøgelserne af det indsamlede materiale 
viste, at halrummet havde en central placering – 
og sandsynligvis også en central rolle – i gårdens 
liv. Forekomsten af ”halrum” skal måske 
forbindes med et mere socialt fænomen, nemlig 

”hallen” (Herschend 1993). Fænomenet ”hal” har 
spillet en rolle i vikingetidsforskningen ved ud- 
gravningerne af flere stormandskomplekser og 
op gennem 1980erne og 1990erne har studiet af 

”hallen” udviklet sig til et næsten selvstændigt 
forskningsfelt, hvor de arkæologiske og skriftlige 
kilder fra vikingetid og middelalder kombineres 
for at belyse fænomenet (f.eks. Herschend 
1993, 1997; Callmer 1997; Söderberg 2005). 
Både de arkæologiske og de skriftlige kilder 
antyder, at ”hallen” fungerer som samlingspunkt 
i forbindelse med sociale og kultiske aktiviteter 
så som fester, bryllupper, ceremonier, kultiske 
handlinger og gæstebud. Hallen og halrummet 
kan derfor have haft en rolle som stedet, hvor 
sociale forbindelser vedligeholdes og afhængig-
hedsforhold skabes.

Udformningen af dørpartiet bevirker, at 
afstanden mellem ude og inde, mellem hus 
og omverden bliver fysisk større. Derved kan 
døren have været med til, at opdelingen mellem 
fremmed (dem, der er udenfor) og beboer (dem, 
der er indenfor) blev mere markant. Muligheden 
for at vælge, hvem der måtte komme ind og 
hvem, der ikke fik adgang, må også være blevet 
større. Gennem formaliseringen og tydeliggø-
relsen af overgangen fik det ”at byde indenfor” 
og det ”at blive budt ind” måske en større værdi 

– og dermed blev dørens rolle øget. Som følge 
heraf blev dens udformning mere markeret. 

Den generelle formalisering af adgangen og 
bevægelsen ind og ud af huset kan på denne 
måde sættes i sammenhæng med et princip 
om gæstfrihed, som var fremtrædende i vikin-
getid (Söderberg 2005). Her menes gæstfrihed 
i bredeste forstand: som gæstfrihed over for 
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rejsende; som i planlagte besøg mellem venner 
for at vedligeholde venskaber, og som i egentlige 
gæstebud, hvor venner og naboer inviteredes til 
fester i forbindelse med årets højtider, bryllupper, 
begravelser mv. At gæstfriheden spillede en 
vigtig rolle i vikingetidens samfund, kan ses af, 
at den nævnes mange steder i sagalitteraturen 
og Eddadigtene (Bø 1960:338). Som eksempel 
omhandler en større del af stroferne i Hávamál 
råd og regler for, hvordan man skal opføre sig 
som gæst – og ikke mindst, hvordan man skal 
opføre sig overfor sine gæster. 

Princippet om gæstfrihed fik således ind- 
flydelse på den fysiske udformning af langhuset 
og ikke mindst på dørene. Omvendt var den 
fysiske udformning sandsynligvis med til at 
underbygge og fastholde idealet. Gennem at 
sætte rammerne for gæstebud og gæstfrihed 
havde de fysiske rammer betydning for de 
sociale bånd, som var vigtige for den praktiske 
overlevelse og ikke mindst for den sociale 
sammenhæng i samfundet. Bebyggelsen var 
således ikke bare fysisk, men i høj grad social 
og forbundet til menneskerne i og omkring den. 

Konklusion

Gennem studiet af dørene i vikingetidens 
langhuse er det påvist, at der var bestemte 
fælles idealer, som dørene var konstrueret efter i  
vikingetiden. Samtidig viste det indsamlede 
materiale, at der var en tæt sammenhæng mellem 
udformningen af døren, huset og de sociale 
forbindelser, som beboerene har indgået i. At 
anvende dørene som udgangspunkt for et bebyg-
gelsesarkæologisk studie hjælper således til at 
sætte vikingetidens bebyggelse ind i en større 
kulturel og social sammenhæng.

Ved at undersøge og tolke langhuset set fra 
døren frem for omvendt giver således mulighed 
for i højere grad at se fortidens bebyggelse på 
dens oprindelige præmisser – som den blev 
oplevet af mennesket dengang. Det giver et 
bredere perspektiv, der kan veje op på det 
iboende paradoks i bebyggelsesarkæologien – at 
mennesket fjernes fra bebyggelsesmaterialet 
i registreringen af materialet. Mennesket bør 

være den grundlæggende præmis som materialet 
studeres ud fra frem for et krydderi, der tilsættes 
tolkningerne af materialet efterfølgende. Dørene 
som studieobjekt kan på denne måde i bog- 
staveligste forstand åbne nye måder at forstå 
fortidens bebyggelse på.

Summary

Open doors to the prehistoric settlement. There is an 
inherent problem within traditional settlement archaeology 
today: a dominating positivistic approach to the 
archaeological material means that the material is presented 
as separate from the humans that left it. This is problematic 
to an archaeology which should have humans and human 
dwelling as its starting point. In the end it limits our 
possibilities for interpreting and understanding the settlement 
material. To incorporate phenomenological investigations in 
settlement research is arguably a way to solve the problem. 
In order  to make phenomenological studies possible and 
plausible, this article focuses on the doorway of prehistoric 
houses as a means to understand movements and space in 
the settlement. The point is illustrated with a study of the 
doorways in longhouses in southeastern Scandinavia during 
the Viking Age. The study shows that the doorways were 
marked in such a way that it stood out from the rest of the 
house, and generally, access to the house was formalised. 
The results are interpreted as connected to the important 
role “banquets” played in Viking Age society which proves 
the point that settlement is not just physical; it is also closely 
connected to the humans within it. 
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