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Vorbasse. En landsby gennem 1000 år 
Projektbeskrivelse 

 

 

Formål 

Jernalder- og vikingetidsbebyggelsen fra Vorbasse udgør en af de absolut mest centrale lokaliteter 

i dansk bebyggelsesarkæologi, og det har den gjort, siden den blev udgravet i perioden 1971-

1987. Alligevel har det arkæologiske materiale endnu ikke været gjort tilgængeligt i sin fulde 

udstrækning for den bebyggelsesarkæologiske forskning eller den bredere formidling. 

 

Formålet med projektet er derfor: 

1) At præsentere et samlet overblik over det arkæologiske materiale. 

2) At sætte den klassiske lokalitet i spil i forhold til den nyeste bebyggelsesarkæologiske 

forskning i en nybearbejdning af materialet. 

3) At gøre materialet tilgængeligt for fremtidig forskning og formidling gennem digitalisering 

og publicering. 

 

Tilgængeliggørelsen og en ny bearbejdning af materialet fra Vorbasse-udgravningerne vil udgøre 

et væsentligt bidrag til forståelsen af bebyggelsen i ældre og yngre jernalder såvel som medvirke 

til udviklingen af nye teoretiske og metodiske tilgange indenfor dansk bebyggelsesarkæologi. 

 

 

Baggrund 

Mellem 1971 og 1987 blev der på initiativ af Det Arkæologiske Bopladsudvalg udgravet talrige 

spor af forhistorisk og tidlig historisk bebyggelse i området omkring landsbyen Vorbasse. 

Udgravningerne viste en kontinuerlig udvikling i bebyggelsen, fra den blev anlagt i tiden 

omkring Kristi fødsel op til dannelsen af den nuværende Vorbasse landsby i 1000-tallet (Hvass 

1984; 1987). 
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Da det var første gang på dansk grund, at udgravninger havde afdækket så lang en periode af 

kontinuerlig bebyggelse, blev lokaliteten hurtigt til model for, hvordan man tolkede 

landsbydannelse og bebyggelsesudvikling op igennem det 1. årtusinde – ikke bare lokalt, men 

for hele Danmark. Så meget at man lige frem kan tale om en ”Vorbasse-model” (Hansen 

2015:24). Billedet af en homogen udvikling fra vandrende landsbyer i jernalderen hen imod 

middelalderens mere stabile landsbyer har ikke bare domineret forståelsen af 

bebyggelsesudviklingen, men fik også stor indflydelse på tolkningen af den generelle 

samfundsudvikling gennem perioden (fx Hvass 1993; Porsmose 1993; Liebgott 1996; Jensen 

2004). 

 

Siden udgravningernes afslutning har der fra udgraverens, Steen Hvass, side været arbejdet 

henimod at lave en samlet fremlæggelse af lokaliteten, uden at arbejdet dog er blevet afsluttet. 

Så på trods af Vorbasses status som bebyggelsesarkæologisk locus classicus, så er det 

arkæologiske materiale hidtil kun blevet publiceret i kortere artikler med foreløbige tolkninger 

(bl.a. Hvass 1977; 1984). Disse har enten haft form af overbliksartikler med beskrivelse af de 

meget store linjer (fx Hvass 1983; 1987) eller af specifikke nedslag i bebyggelsen, især med 

fokus på yngre romersk-ældre germansk jernalder (fx Hvass 1979) og vikingetidsbebyggelsen (fx 

Hvass 1981). Ud over at denne fremlæggelsesform sjældent giver adgang til det bagvedliggende 

arkæologiske materiale, så efterlader den også perioder i materialet, som endnu ikke er belyst, fx 

den vigtige overgang fra yngre germansk jernalder til vikingetid i bebyggelsen. 

 

Samtidig har nyere bearbejdninger af lignende materiale fx ved Nørre Snede (Holst 2004; 2010) 

samt udgravninger ved bl.a. Rynkeby på Fyn (Hansen 2015) udfordret den klassiske ”Vorbasse-

model” og vist, at udviklingen ikke er så énstrenget, fasepræget og ensartet som tidligere antaget. 

Ligeledes har helt nye undersøgelser med systematiske c14-dateringer af bebyggelser nord for 

Køge potentiale til at give nye indsigter i bebyggelsernes dynamikker, som kan rykke ved den 

almene opfattelse af bebyggelsesudviklingen. 
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Alt i alt er der brug for en fornyet gennemgang og tilgængeliggørelse af det arkæologiske 

materiale fra Vorbasse med henblik på at lave en samlet fremstilling, der sætter materialet i spil i 

forhold til de nye indsigter, der er kommet siden udgravningernes afslutning. Der er nemlig 

ingen tvivl om, at Vorbasse fortsat er en helt central lokalitet, som gennem sin lange kontinuitet 

kan bidrage med et enestående indblik i bebyggelsesudviklingen i det 1. årtusinde e.Kr. 

 

 

Materialet og dets tilstand 

Helt konkret består materialet af udgravningsplaner, beskrivelser og fotodokumentation, som 

beskriver de arkæologiske konstruktioner og anlæg, såvel som et stort fundmateriale, der pt. 

befinder sig på Vejle Museerne (udlånt fra Nationalmuseet). For langt størstedelen af det 

arkæologiske materiale (dokumentation og fundbeskrivelser) gælder, at det meste af materialet 

kun findes i analog form (se også bilag 1). Det vurderes, at en digitalisering af 

udgravningsplanerne samt et udvalg af beskrivelserne er en forudsætning for, at materialet kan 

gøres tilgængeligt og anvendeligt for fremtidig forskning. 

 

Tidligt i udgravningsprocessen blev det besluttet at adskille de arkæologiske anlæg fra 

henholdsvis jernalder og vikingetid, således at disse i rentegningsfasen kom til at optræde på 

forskellige planer. Det har givet god mening i forhold til at skabe sig et overblik, men betyder 

samtidig, at en samlet udgravningsplan over lokaliteten aldrig har eksisteret. At skabe et samlet 

overblik over udgravningen er endnu en god grund til at digitalisere udgravningsplanerne. 

 

Der findes i dag et halvfærdigt manuskript. Teksten er dog præget af at være skrevet af flere 

omgange over en mere end 40 år lang periode. Det betyder helt konkret, at der er en del overlap 

og uklarheder bl.a. i dateringer og faseinddelinger såvel som gentagelser og afsnit, som ikke 

længere er aktuelle. Allermest fremtrædende er det dog, at den traditionelle fremlæggelsesform 

med foruddefinerede bebyggelsesfaser, der følger de kulturhistoriske perioder, ikke passer til den 
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udvikling, som materialet udtrykker og derfor kommer til at stå i vejen for at få de væsentligste 

potentialer i materialet tydeligt frem. En omskrivning af det eksisterende manuskript inklusive en 

nybearbejdning af materialet er derfor en forudsætning for, at materialet kan blive publiceret i en 

form, der er tidssvarende. 

 

 

Nyt blik på Vorbasse 

Behovet for en ombearbejdning af det arkæologiske materiale fra Vorbasse åbner for et nyt blik 

på de klassiske bebyggelsesarkæologiske spørgsmål, som lokaliteten tidligere har bidraget til at 

belyse, og dermed sætte materialet i spil i forhold til den nyeste forskning inden for 

bebyggelsesarkæologien. 

 

Det betyder et nyt syn på kronologi og materialets tidslighed, som ikke har fokus på 

foruddefinerede faseinddelinger, men derimod løfter materialets egen iboende dynamik og 

processer frem (bl.a. Holst 2010; Beck 2017a; 2017b; Lucas 2016; Kay 2020). Det giver 

mulighed for at fremstille bebyggelsesudviklingen som mere end en simpel fremadskridende 

udvikling, men derimod som en mere kompleks proces, som kan være foregået i forskellige 

tempi med både frem- og tilbagegange såvel som perioder med stilstand og udvikling; altså en 

mere kompleks forståelse af udviklingsprocesserne. 

 

Det betyder også muligheden for at inkludere ny viden om dynamikker og forandringer, der 

præger perioden, så som konsekvenserne af de klimamæssige udfordringer, som fulgte et stort 

vulkanudbrud i El Salvador omkring år 525 AD (Høilund Nielsen 2005; Löwenborg 2012; 

Widgren 2012) og etableringen af et kongeligt kompleks i 900-årene ved Jelling (Holst et al 

2013; Pedersen & Madsen 2017) i kombination med nyeste viden om bebyggelsesudviklingen 

ud fra statistiske analyser på baggrund af finmaskede c14-dateringsstrategier (Hamilton 2010; 

Villumsen 2013; McLaughlin 2019). Det giver grundlag for at sammenholde Vorbasse med 

undersøgelser af nyere dato.  
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Endelig giver det også mulighed for at inddrage ny arkæologisk teoridannelse omkring 

sammenhængen mellem fysiske bebyggelsesstrukturer, landskabsorganisation og 

samfundsudvikling (Gerritsen 2003; Holst 2014; Hansen 2015; Schmidt Sabo & Söderberg 2019; 

Løvschal 2020; 2021; Beck in press). Det bidrager med nye perspektiver på dannelsen og 

opretholdelsen af landsbyfællesskaber og baggrunden for at denne udvikling sker. 

 

Samlet set åbner projektet for et nyt og væsentligt bidrag til den bebyggelsesarkæologiske 

forskning med baggrund i hvad der skaber den specifikke bebyggelsesudvikling i Vorbasse og en 

vurdering af om modellen for den generelle bebyggelsesudvikling fortsat holder eller bør 

revideres. Samtidig betyder et nyt blik også en tiltrængt udvikling af nye teoretiske og metodiske 

perspektiver på det velkendte arkæologisk fænomen, som bebyggelsessporene udgør. Begge dele 

vil have umiddelbar og afgørende betydning for den bebyggelsesarkæologiske forskning 

nationalt såvel som internationalt. 

 

 

Hvad skal der gøres? 

Digitalisering 

I forhold til at skabe et samlet overblik over det arkæologiske materiale skal 

udgravningsplanerne digitaliseres og georefereres. Digitaliseringen gennemføres som 

autovektorisering af de rentegnede plancher og danner baggrund for mange af den kommende 

publikations illustrationer (se også bilag 2). 

 

Bearbejdning  

Det, som gør materialet fra Vorbasse til noget helt særligt, er den lange kontinuitet, som det 

repræsenterer. Bearbejdningen stiller derfor skarpt fokus på at undersøge og fremlægge 

bebyggelsens udvikling og dynamik. Andre relevante vinkler som fx genstandsmaterialet, den 

typologiske udvikling og den kulturhistoriske tolkning vil derimod kun blive inddraget, hvor det 
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er direkte relevant for at belyse bebyggelsens udvikling. Dette valg er ikke taget, fordi emnerne 

er irrelevante, men fordi det vurderes, at en detaljeret gennemgang af bebyggelsens udvikling 

danner det bedste grundlag for en senere tolkning af disse og derfor de vigtigste at få frem på 

dette punkt i arbejdet med Vorbasse-lokaliteten. Helt konkret vil bearbejdningen fokusere på at 

beskrive udviklingen af hver af de veldefinerede gårdsenheder i ”forandringstrin” (reparationer, 

ombygninger, tilføjelser, omlægninger m.m.). Disse kan efterfølgende samles i en generel matrix, 

som danner baggrund for at udpege de store skift i bebyggelsens organisation og udvikling.  

Mere konkret skal der fremstilles: 

- et katalog over det relevante materiale (huse, hegn, gruber, brønde, jernudvindingsanlæg, 

grave, andre anlæg, genstande) 

- en gennemgang af hver af gårdsenhederne inklusive matrix over deres udvikling 

- en samlet matrix og analyse af bebyggelsens udvikling på baggrund af udviklingen i hver 

gårdsenhed 

- en sammenligning i forhold til det bredere arkæologiske materiale 

 

Tilgængeliggørelse 

Forudsætningen for at Vorbasse kan inddrages i fremtidig bebyggelsesarkæologisk forskning er, at 

materialet gøres tilgængeligt. Det betyder helt konkret, at der skal oprettes en post i den centrale 

database Fund&Fortidsminder, de digitale udgravningsplaner skal gøres tilgængelige fx gennem 

Fund&Fortidsminder, det originale dokumentationsmateriale skal samles på Nationalmuseet, og 

bearbejdningen skal sammenskrives til et færdigt manuskript (se også bilag 3). Manuskriptet skal 

udgives på engelsk, så det kan bruges både nationalt og internationalt. 

 

Når det færdige manuskript foreligger skal der søges midler til engelsk oversættelse, opsætning 

og tryk af den endelige publikation. Dette kan af gode grunde først gøres, når det fulde omfang 

af udgivelsen kendes. Publikationen indgår som del af en publikationsrække med fokus på det 

arkæologiske materiale fra Vorbasse. De øvrige og allerede trykklare publikationer i serien 

omhandler dels lokalitetens gravpladser fra yngre romersk jernalder (ved Ulla Lund Hansen og 
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Per Ethelberg) dels Vorbasses agrare og historiske udvikling (ved Erland Porsmose). 

Publikationsrækken udgives gennem Jysk Arkæologisk Selskab. 

 

 

Organisation 

Projektledelse, bearbejdning af materialet samt sammenskrivning af manuskript varetages af 

Anna S. Beck, PhD, museumsinspektør ved Museum Sydøstdanmark (for CV, se bilag 4).  

Bearbejdningen sker i dialog med Steen Hvass, tidligere direktør for Nationalmuseet, og senere 

Kulturarvsstyrelsen og leder af udgravningen af Vorbasse. 

Digitalisering af udgravningsplanerne varetages af Esben Schlosser Mauritsen og Torben Egeberg, 

museumsinspektører ved ArkVest (se bilag 2). 

Dele af bearbejdningen er planlagt så det kan indgå i projektorienterede forløb for bachelor- og 

kandidatstuderende ved Arkæologi, Saxo-instituttet, Københavns Universitet med Per Ole 

Rindel, lektor, som vejleder (se bilag 5). 

Projektet er administrativt og økonomisk hjemmehørende ved Nationalmuseet, under Lasse 

Sørensen, forskningschef, Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid (se bilag 6). 

 

Der etableres desuden en faglig følgegruppe for projektet bestående af:  

 Jesper Hansen (overinspektør, Odense Bys Museer) 

 Mads Kähler Holst (direktør, Moesgård Museum) 

 Mette Løvschal (lektor, Aarhus Universitet) 

 Per Kristian Madsen (redaktør, Oldskriftsselskabet) 

 Mads Ravn (forskningsleder, Vejle Museerne) 

 Katalin Schmidt Sabo (projektleder, Statens Historiska Museer, Sverige) 

 Morten Søvsø (overinspektør, Sydvestjyske Museer) 

 W. Haio Zimmermann (professor emeritus, Niedersächsische Institut für historische 

Küstenforschung) 
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Tidsplan for arbejdet 

Projektet vil blive gennemført i perioden 2022-2025. På grund af andre sideløbende projekter 

kan arbejdet ikke gennemføres som ét koncentreret forløb, men vil blive fordelt ud over den 

angivne periode. Til gengæld kommer bearbejdningen til at foregå synkront med, at det 

arkæologiske bebyggelsesmateriale fra Køge Nord bliver bearbejdet (i forbindelse med andet 

forskningsprojekt ved Museum Sydøstdanmark), hvilket kan give en yderste frugtbar synergi for 

begge projekter. 

 

Detaljeret tidsplan 

 

 

 

Udkomme 

Når projektet er gennemført vil der foreligge: 

- Opdatering af den centrale database Fund&Fortidsminder 

- Digital udgravningsplan over hele udgravningen 

- Et trykklart manuskript 

- Katalog over det arkæologiske materiale 
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- Ansøgning til oversættelse, opsætning og tryk af publiaktion 

 

Disse elementer vil gøre det arkæologiske materiale tilgængeligt for fremtidig forskning og 

formidling både i form af overblik, bearbejdet materiale og adgang til de grundlæggende 

arkæologiske data. 

 

Ved at lade bearbejdningen af det arkæologiske materiale indgå, som del af projektorienterede 

forløb ved Arkæologi, Saxo-instituttet, Københavns Universitet, bidrager projektet også til 

uddannelsen af den kommende generation af arkæologer på en konstruktiv og frugtbar måde. 

 

Den endelige publikation vil udgøre et væsentligt og afgørende bidrag til dansk og international 

bebyggelsesarkæologisk forskning både i form af indblik i de arkæologiske tolkninger af et 

enestående og efterspurgt arkæologisk materiale og ved at udvikle nye teoretiske og metodiske 

perspektiver, som længe har været savnet. 

 

 

Bilag 

Bilag 1: Det arkæologiske materiale – oversigt 

Bilag 2: Procesbeskrivelse for digitalisering 

Bilag 3: Udkast til disposition  

Bilag 4: CV for Anna Severine Beck 

Bilag 5: Aftale om projektorienteret forløb ved Københavns Universitet 

Bilag 6: Husningsaftale med Nationalmuseet 

Bilag 7: Budget 
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Bilag 1: Det arkæologiske materiale - oversigt 

 

Udgravningsplaner 

De originale udgravningsplaner er hos Steen Hvass. De ligger i papirform (A3) ordnet i mapper. 

Der er lavet analoge rentegninger på papir (stort format). Disse befinder sig på Nationalmuseet. 

Dele af udgravningsplanerne (kun vikingetidsbebyggelsen) er desuden delvist digitaliserede i 

forbindelse med projekt i slutningen af 1990erne. 

 

Der findes et ikke nærmere bestemt antal tolkede planer over forskellige faser af bebyggelsen, 

heraf er nogle hos Steen Hvass og nogle er på Nationalmuseet. 

 

Snittegninger 

De originale snittegninger og beskrivelser er hos Steen Hvass. 

Langt de fleste af disse er rentegnede i analog form. Rentegningerne befinder sig også hos Steen 

Hvass. 

Anlægsbeskrivelserne er renskrevet og befinder sig i arkivskab hos Steen Hvass. 

 

Fund 

Fundene befinder sig på Vejle Museerne. Det meste findes på magasinerne, mens en mindre del 

er udstillet. 

Der er lavet fundlister over alle fund fra lokaliteten. Disse lister befinder sig hos Steen Hvass i 

analog form. 

 

Fotos 

Dias og negativer er hos Steen Hvass. 

Der findes ikke samlede fotolister over billedernes motiver. 
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Bearbejdningsnotater 

For hver af de tidligere definerede faser (fase 1-9) findes der en mappe med noter, planer mm. 

hos Steen Hvass. 

Ligeledes er der en mappe med materiale, noter mm. for udvalgte væsentlige anlæg fx brønde 

og gruber.  

Derudover findes der noter for (stort set) alle husene i arkivskab hos Steen Hvass. 

Der eksisterer ikke oversigtslister over huse, hegn eller andre anlægstyper. 

 

Manus 

Der findes tidligere manuskript i flere udgaver. Den sidste udgave er på 449 sider, hvori 

bebyggelsen beskrives. Manuskriptet er ikke klar til tryk i sin nuværende form. Det vurderes, at 

en delvis omskrivning og nybearbejdning af manuskriptet er nødvendig, selvom en del kan 

plukkes fra det eksisterende.  

 

Illustrationer 

I det eksisterende manuskript er der lagt op til ca 600 figurer og ca 80 tavler. 

Der findes udkast til stort set alle illustrationer, som optræder i det eksisterende manuskript. 

Enkelte skal dog fortsat laves. 

Alle illustrationer skal rentegnes og opsættes grafisk, som del af det endelige redigeringsarbejde. 
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ARKVEST Arkæologi Vestjylland 
Museet for Varde By og Omegn, Lundvej 4, 6800 Varde 

75220877 - post@arkvest.dk - www.arkvest.dk - Sydbank 7700-1392026 - CVR 32914713 
 

ARKVEST Arkæologi Vestjylland har ansvaret for de arkæologiske udgravninger i Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner 
ARKVEST er et samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Museum og Museet for Varde By og Omegn 

 1 

 
 
 
 
Produkt / procesbeskrivelse 
 

1. Forud for digitaliseringen 
 
Rentegnede plancher leveres scannet til ARKVEST i sort/hvidt .tif. Originalplaner leveres i fuld farve 
og i .jpg- eller .tif-format. Den optimale opløsning/kvalitet undersøges og aftales forud for scanning. 
 

2. Georeferering af målesystem 
 
Basis for placeringen af målesystem og udgravning er de fysiske elementer såsom bygninger, veje 
og skel, der er angivet i udgravningsplanerne samt feltafgrænsninger til disse. Der er allerede lavet 
en forsøgsvis placering af de tidligere digitaliserede vikingetidsanlæg og feltgrænser. Resultaterne 
viste, at det gamle målesystem har været særdeles præcis og således vil den kommende 
georeferering blive tilsvarende god.  

 
3. Georeferering af alle rentegnede plancher og originalplaner.  

 
4. Autovektorisering af de rentegnede plancher i Vextractor. Efterfølgende rensning for støj samt 

delvis konvertering af linjestykker til sluttede polygoner. 
 

5. Eksport til QGIS hvor manglende anlæg og stratigrafier korrigeres i det omfang budgetrammen 
tillader det (se eksempel på side 2). Korrektur i første omgang vil have fokus på illustrationer til det 
færdige manuskript. Korrektioner foretages på baggrund de scannede rentegninger. Er der 
mistanke for fejl i den gamle rentegning kan originalplanerne konsulteres. Metadata tilføjes ikke. 
 

6. Levering af georeferet vektorisering af de rentegnede plancher. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilag 2: Procesbeskrivelse for 
digitalisering 
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Bilag 3: Udkast til disposition  

 

Vorbasse. En landsby gennem 1000 år 

 

Indledning 

Introduktion til lokaliteten og publikationen 

Kort introduktion - hvad er Vorbasse og hvad er formålet med denne publikation 

 

Fremgangsmåde i publikationen - problemstillinger, definitioner, valg og fravalg 

Fravalg - fundene, fokus på udviklingen, de store træk og sammenhænge. 

Udgangspunktet har været Steen Hvass’ bearbejdning af materialet. Hvad er der sket af 

omdefinitioner, omtolkninger mm i forbindelse med den nye bearbejdning. 

Formål - At lægge materialet frem så andre kan lave detailstudier af materialet 

Den teoretiske ramme for publikationen, herunder syn på tid, temporalitet og udvikling 

 

Stedet og lokaliteten 

Landskabet 

Beskrivelsen af det naturlige og det socialt-kulturelle landskab i forhistorisk og historisk tid. 

Hvad er det for et fortidsmindelandskab som bebyggelsen blev anlagt i? 

 

Historik - Vorbasses plads i historien, senere undersøgelser i området 

Afgrænsning af hvad der er “de oprindelige” Vorbasse-udgravninger 

Forskningshistorisk - konteksten med bopladsudvalget, selve udgravningerne, hvornår og under 

hvilke vilkår de er udført. 

 

Undersøgelsesmetodik samt bearbejdning 

Hvilke metoder er der anvendt i udgravningen? Hvilke metoder er der anvendt i 

bearbejdningen? 
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Det arkæologiske materiale - helt overordnet 

Hvad består det arkæologiske materiale af? Hvad er materialets vilkår og tilstand - bevaring fx 

temmelig god i forhold til bebyggelsesarkæologien, men stadig meget lidt tilbage af de huse og 

gårde, som man undersøger. 

 

Gennemgang af hver gård 

Introduktion til gennemgang 

Definition på en gård: en sammenhængende bebyggelsesmæssig enhed - med huse, bolig, stald, 

økonomibygninger, gruber, produktion mm 

Principper for hvad der regnes med til en gård - konkret forbundet, datering, lighed, fyld i anlæg, 

samme placering, orientering og placering i forhold til hinanden. 

Principper for husenes levetid 

Principper for gennemgang af materialet, hvad er i teksten - hvad er i kataloget. Kataloget er 

husene og de andre enkelte anlæg, teksten har fokus på gårdene 

 

For hver gård: 

 - Gårdens placering i udgravningsfeltet 

 - Hvordan er gården udskilt – hegn, funddateringer, stratigrafi etc. (udskillelsesmetode) 

 - Hvilke konstruktioner indgår i gården - beskrivelse 

 - Fund - meget overordnet beskrivelse 

 - Dateringer – alle tilgængelige dateringer 

 - Gårdens udvikling 

 - Hvordan forholder gården sig til den øvrige bebyggelse?  

 - Yderligere bemærkninger 

 

Anlæg uden relation til en gård 

Beskrivelse af de anlæg, som ikke kan forbindes til en enkelt gård 
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Fund fra sten- og bronzealder. 

Huse, gruber, brønde, ovne, grave mm som ikke kan forbindes til en gårdsenhed. 

Gødskede marker 

Grave og gravpladser 

 

Samlet tolkning af bebyggelsens udvikling  

Sammenstilling af dateringer og gårdenes udvikling 

Teoretisk ramme - at tidsperspektiverne i det arkæologiske materiale skal have lov til at træde 

frem. Væk fra den traditionelle kulturhistoriske ramme og kronologi som forståelse og i stedet se 

på materialets egen dynamik, varighed og sammenhænge. 

Analyse af bebyggelsens udvikling. 

Identifikation og beskrivelse af de store skift i bebyggelsens udvikling - “Øjebliksbilleder” 

 

Diskussion af dynamik og processer  

Her der nogle klare nedslagspunkter: 

 - krig og konflikt 

 - klima 

 - befolkningsstørrelse 

 - netværk og kontakter 

 - samfundsorganisation og husholdets sammensætning 

 - indvandring 

 

Samlet diskussion  

Hvordan bidrager undersøgelsen af Vorbasses udvikling til vores forståelse af perioden?  

Revurdering af Vorbasses ”plads i historien” - er Vorbasse noget særligt, eller udgør lokaliteten 

fortsat en model, der kan bruges til tolkning af landsbyernes dannelse? 
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Bilag 3: CV for Anna Severine Beck 

 
 
Anna Severine Beck, Født: 26.11.1976 
Museum Sydøstdanmark, Algade 97, 4760 Vordingborg, 
Tlf: +45 29 91 08 20, Mail: asb@museerne.dk 
 
 
Mine forskningsinteresser og erfaringer inden for 
arkæologien er brede, men har i høj grad haft fokus på 
det bebyggelsesarkæologiske. Særligt har jeg arbejdet 
med at udvikle de metodiske og teoretiske perspektiver 
indenfor feltet med henblik på at give nye perspektiver 
på kendte arkæologiske problemstillinger. 
 

 
Uddannelse 
2018  Ph.D., Forhistorisk Arkæologi, Aarhus Universitet 
2010  Mag.art., Forhistorisk Arkæologi, Saxo-instituttet, Københavns Universitet  
2006  MA Landscape Archaeology, Department of Archaeology, University of Sheffield 
 
 
Ansættelser 
Siden 2012  Museum Sydøstdanmark. Museumsinspektør.  
2020 Ekstern lektor, Forhistorisk Arkæologi, Saxo-instituttet, Københavns Universitet 
2011-12  Køge Museum. Arkæolog, udgravningsleder 
2010- 2012 Ekstern lektor, Forhistorisk Arkæologi, Saxo-instituttet, Københavns Universitet 
2010-11  Roskilde Museum. Arkæolog, udgravningsleder 
 
 
Udvalgte projekter 
2021 -2025 Tidslinjen. Anvendt Arkæologi i Køge Nord, der gennem nye forsknings og 

formidlingsmetoder skal gentænke de lovpligtige udgravningers rolle i dag. 
2019-2021 Post.doc., Ny viden eller repetitionsarkæologi, der er en kortlægning af rammerne for 

vidensproduktion i den lovpligtige arkæologi (støttet af Kulturministeriet) 
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2014-2015 Medarrangør (med team fra Museum Sydøstdanmark) af den permanente udstilling 
Gaver fra fortiden på Køge Museum. 

2013- Deltager i forskningsprojektet Før-kristne kultpladser med ansvar for lokaliteten 
Strøby Toftegård (i samarbejde med Nationalmuseet) 

2013-2014 Redaktør i projektet Danmarks Oldtid i Landskabet med ansvar for skiltningen ved 83 
fortidsminder i Danmark (i samarbejde med Kulturstyrelsen). 

2008 Projektleder på projektet En indgang til fortiden - udgravning af indgangspartiet på et 
sammenstyrtet, rekonstrueret jernalderhus (støttet af Lejre Forsøgscenters 
forskningsfond) 

2006 Projektleder (med Lasse Sørensen og Laurine Albris) af Arkæologiske undersøgelser 
ved Roskilde Festivalen 2006. 

 
 
Udvalgte publikationer 
2020 Hus eller ej? Refleksioner over det arkæologiske hus. Arkæologisk Forum 42, 11-16. 
2019 Arkæologisk viden på spil. Gefjon 4, 201-213. 
2018 Revisiting the Trelleborg house. A discussion of house types and assemblages. 

Norwegian Archaeological Review 51 (1-2), 142-161.  
2017 Assembling the house. Building a home. The Late Iron Age longhouse (500-1000 

AD). PhD-afhandling. Arkæologi og kulturarvsstudier. Aarhus Universitet. 
2017 (med Tim Flohr Sørensen) 32 eyes: Archaeology and the Subjective Gaze. Journal of 

Contemporary Archaeology 4(1), 131-152. 
2017 Temporalising the house: exploring alternative perspectives on time and the 

archaeological record within Danish settlement archaeology. Danish Journal of 
Archaeology 6(1), 67-83. 

2010  (med T. Borake, L. Harvig og O. T. Kastholm) Hvil i fred? Om kirkenedlæggelser og 
gravfred med afsæt i Skt. Mikkel kirke i Roskilde. Roskilde Museums Forlag 

 
 
 

Yderligere information: https://pure.kb.dk/portal/da/persons/anna-severine-beck 
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Bilag 5: Aftale om projektorienteret forløb ved Københavns Universitet 
 
  Aftale om projektorienterede forløb ved uddannelsen på Forhistorisk Arkæologi, Saxo-insti-

tuttet, Københavns Universitet 

I forbindelse med den forestående gennemgang, bearbejdning og tilgængeliggørelse af det arkæo-
logiske materiale fra Vorbasse-udgravningerne med museumsinspektør Anna S. Beck, Museum 
Sydøstdanmark, som projektleder, indgås hermed en aftale om, at udvalgte dele af arbejdet kan 
indgå i projektorienterede forløb ved enten bachelor- eller kandidatuddannelsen i forhistorisk ar-
kæologi ved Saxo-instituttet, Københavns Universitet, med Museum Sydøstdanmark som projekt-
vært.  

De projektorienterede forløb vil kunne være knyttet til enten BA-tilvalget Arkæologisk Praksis eller 
KA-tilvalget Projektorienteret forløb.  

Museum Sydøstdanmark er indforstået med, at de projektorienterede forløb skal foregå inden for 
rammerne af de pågældende tilvalgsstudieordninger med de deri beskrevne faglige mål for de pro-
jektorienterede forløb og med anvendelse af Det Humanistiske Fakultets standardkontrakt for pro-
jektorienterede forløb. Museum Sydøstdanmark er ligeledes indforstået med, at Saxo-instituttet 
ikke yder økonomisk kompensation til Museum Sydøstdanmark eller på anden vis aflønner muse-
ets medarbejdere for supervision i forbindelse med de projektorienterede forløb. 

Det konkrete indhold og program for de projektorienterede forløb aftales ved forløbets start, men 
arbejdsopgaverne i de projektorienterede forløb kan blandt andet bestå i: 

– Arbejde med GIS (udgravningsplaner) 
– Bearbejdning af originaldokumentation (udgravningsplaner, snit- og konstruktionsbeskrivel-

ser) 
– Udarbejdelse af oversigt over datamateriale (konstruktioner, hegn og anlæg) 
– Gennemgang og tolkning af udviklingen af enheder i bebyggelsen 
– Udarbejdelse af forlæg for tekst til manuskript 
– Bidrag til matrix over bebyggelsens udvikling 

Det konkrete output af de projektorienterede forløb skal indgå direkte i manuskriptet og kataloget til 
en samlet publikation omkring jernalderens og vikingetidens bebyggelser ved Vorbasse. 

Aftalen indgås mellem Anna S. Beck, museumsinspektør ved Museum Sydøstdanmark og projekt-
leder for bearbejdning og tilgængeliggørelse af Vorbasse-materialet, og Lasse C. A. Sonne, vicein-
stitutleder for uddannelse og studieleder ved Saxo-instituttet, Københavns Universitet. 

Under de projektorienterede forløb vil den/de studerende være tilknyttet Anna S. Beck som ansvar-
lig forløbene hos projektværten. Annas opgave er at instruere i den konkrete registrerings- og tolk-
ningsopgave. Per Ole Rindel, lektor ved Københavns Universitet, har tilbudt at fungere som over-
ordnet vejleder og koordinator i forhold til de projektorienterede forløbs synergi med de øvrige dele 
af uddannelsen. 

Aftalen løber foreløbig i perioden 2022-2023, men kan forlænges, hvis der er ønske om det fra 
begge parter. 

Dato       Dato: 26. oktober 2021 

 

________________________   ________________________  

Museum Sydøstdanmark     Saxo-instituttet, Københavns Universitet 

 28. oktober 2021
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Bilag 6: Husningsaftale med Nationalmuseet 
  

 

 

 Dato 1. november 2021 
 
Sagsnummer 
 

Til bestyrelserne for Dronning Margrethe II’s 
Arkæologiske Fond & Aage og Johanne Luis-
Hansens Fond,  
 

Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid 
Forsknings- og samlingschef 
Lasse Sørensen, PhD, mag.art.  
0045 41206164 
Lasse.soerensen@natmus.dk 

Vedr. husningstilsagn af projektet ”Vorbasse. En landsby gennem 1000 år”  
 
 
 
Det bekræftes hermed, at projektet Vorbasse. En landsby gennem 1000 år …. 
Kan huses på Nationalmuseet, Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid.  
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lasse Sørensen 
Forsknings- og samlingschef 
Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid 
Nationalmuseet 
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Bilag 7: Budget 

 
Budget for “Vorbasse. En landsby gennem 1000 år”

Forprojekt

Udarbejdelse af projektbeskrivelse og 
ansøgning

Timeløn* 105.437

Rejsepenge 5.000

I alt 110.437

Digitalisering

Scanning af originalplaner og plancher Tilbud fra Vestre 
Kopi

40.030 Ex. moms**

Autovektorisering og korrektion Varetages af 
ArkVest

350.000 Ex. moms**

Praktiske opgaver Timeløn* 14.100

I alt 404.130

Bearbejdning

Klargøring af materiale Timeløn* 42.000

Udarbejdelse af manuskript Timeløn* 620.500

I alt 662.500

Publicering

Redaktionelt arbejde Timeløn* 56.400

Klargøring af illustrationer Timeløn* 68.200

I alt 124.600

Generelle udgifter

Admininstration Husing ved 
Nationalmuseet

40.000

Rejsepenge 25.000

Kontorhold 10.000

I alt 75.000

Samlede budgetposter 1.376.667

Medfinansiering, Dronning Margrethe II’s 
Arkæologiske fond

Dækning af udgifter 
til forprojekt

-110.437

Medfinansiering, Museum Sydøstdanmark Dækning af 
redaktionelt arbejde 
samt kontorhold

-66.400

ANSØGT BELØB IALT 1.199.830

* Timelønnen er beregnet så der tages højde for den forventede lønudvikling i projektperioden.

** Da projektet huses på Nationalmuseet angives beløbene uden moms, da momsen i kraft af museets status 
som statsinstitution kan fraregnes på eksterne udgifter.   
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