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HUSK LIGE....... 

HUNDEDAGEN AFLYST 
Vi har desværre aflyst arrangementet, på grund af den dødelige hundevirus, parvo-
virus, som for tiden har fået en pludselig opblomstring i Odense området. 
    Dyrlægen vil ikke anbefale, at vi holder arrangementet, med mindre vi er sikre 
på, at alle hunde er vaccinerede. Det ansvar og risiko kan vi ikke påtage os, så der-
for har vi aflyst. 
    Hvalpe, unge hunde og ældre svage dyr er mest udsat for den dødelige virus. 
Det anbefales at holde hundene væk fra sammenrend af en masse ukendte hunde. 
Lad være med at slæbe hunde ud i hundeskove, og passe på hundepensioner. 
 
HØSTFESTEN, lørdag den 19. september kl. 19.00. Kom og vær med til en fest-
lig aften i Nyboe Selskabslokaler, Freltoftevej 10. Læs mere herom på bagsiden. 
 
ÆBLEMOSTDAG, søndag den 4. oktober kl. 14.00. Mød op i Nina Holm og 
Kurt Bagers lade på Freltoftevej 8, og pres din egen æblemost. Kom selv med æb-
lerne og flasker, dunke eller beholdere til den skønne most. 
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SOMMERHYGGE 
Grundlovsdag den 5. juni, var der hen 
under aftenen grill- og petanqueaften på 
Fælleden. 
    Indledningsvis blev der drukket kaffe 
og spist kage, og herefter kastede folk sig 
ud i en drabelig fodboldkamp, som b. la. 
kostede Jens Frandsen et par sandaler – 
godt fruen arbejder i skobutik. Den tradi-
tionsrige årlige fodboldkamp mellem li-
ge- og ulige husnumre, endte sædvanen 
tro uafgjort. 
    Der var et pænt fremmøde på en 25-30 
fæller, som alle medbragte kød til grillen, 
salat, brød og div. velsmagende retter, 
som vellystent blev fortæret under høj-
stemt passiar og bægerklang. 
    Senere på aftenen, da det mørknes, 
fortsatte den gode stemning med hygge 
rundt om lejrbålet. 

Varme pølser og kolde øl 

Når man nu er dybt involveret i en sam-
tale, er det godt man samtidig kan var-
me hænderne over bålet. 



 

Heppekoret til fodboldkampen havde samlet sig i målnettet bag det ene mål.  
De havde luret, at de intet havde at frygte, thi spillerne ikke kunne ramme målet. 

Der var også tid til en pause imellem aktivi-
teterne. 
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Fra 30. maj til 9. august 2009 arbejder Bane-
danmark intensivt på at forbedre strækningen 
mellem Odense og Svendborg. Arbejdet om-
fatter bl.a. sporombygning af i alt ca. 27 km 
spor mellem hhv. Svendborg og Stenstrup og 
mellem Odense og Årslev. Arbejdet omfatter 
også ombygning af ni jernbaneoverkørsler og 
udskiftning af to sporskifter i Kværndrup og 
Højby. Samtidig med sporombygningen be-
nytter vi lejligheden til at vedligeholde og 
reparere 13 broer på strækningen. Sporet er 
meget nedslidt, så vi udskifter gamle, møre 
træsveller med nye betonsveller og erstat-

 

Maskinen her lægger betonsveller ud på de nye skærver,  lægger skinner på og fjerner de gamle 
spor i en arbejdsgang. Der kan lægges ca. 2 km spor hver dag når forarbejdet er færdigt. 

NYE SPOR PÅ SVENDBORGBANEN 

Billeder: Finn Ekelund 

Tekst: Fra Bane Danmarks 
hjemmeside 

ter  de slidte skinner med nye. Sporombyg-
ningen forebygger løbende reparationer på 
strækningen og sikrer dermed en stabil tog-
drift i fremtiden uden lokale hastighedsned-
sættelser. Når vi er færdige med arbejdet, vil 

Det er tydeligt at svellerne ikke er for gode 
på Årslev station 



 

7 

Svendborg, og i denne periode kører der slet 
ingen tog på banen. 
    I dette tidsrum ombygger vi også spor og 
overkørsler og udskifter skærver. Desuden 
udfører vi forskellige former for afvandings-
arbejder, bl.a. oprensning af grøfter og etab-
lering af ny afvanding med dræn. Endelig 
udfører vi de nødvendige sikringsarbejder på 
strækningen, dvs. tilkobler sikringsanlægget, 
som er afmonteret, når der arbejdes i sporet. 
Arbejdet påvirker naboer og passagerer. 
    Set med naboernes øjne vil arbejdet dog 
ikke være helt slut endnu. Der bliver tale om 
restarbejder og oprydning, som kan forstyrre 
naboer til banen, men som planlægges til ik-
ke at forstyrre togtrafikken. Desuden skal det 
nye spor justeres efter 2-3 måneders togdrift 
og igen efter ca. 1 år. I forbindelse med juste-
ringerne bliver det nødvendigt at lukket spo-
ret nogle nætter i træk. 
    Hvis du vil vide mere om, hvad arbejdet 
går ud på, hvornår det foregår og hvilke kon-
sekvenser det har for Svendborgbanens nabo-
er og passagerer, kan du finde mange flere 
oplysninger her på Banedanmarks hjemme-
side om Svendborgbanen. 
    I den periode, hvor Svendborgbanen er 
helt eller delvist lukket for tog, indsætter 

banen altså være mere driftsikker, og der vil 
opstå færre forsinkelser. Desuden bliver 
komforten i togene bedre, da de nye skinner 
giver en mere jævn kørsel. 
    I 2003 blev de 20 km spor mellem Årslev 
og Stenstrup fornyet. Nu har Banedanmark 
fået bevilling til at ombygge resten af stræk-
ningen. Når sporarbejdet er slut, vil der være 
nye skinner på hele Svendborgbanen, så de 
næste 35 år vil der ikke værre behov for store 
sporombygninger, der medfører totalspær-
ring af banen i en længere periode. Men der 
vil forekomme mindre arbejder og alminde-
ligt vedligehold, som kan medføre spærring - 
fx i en forlænget weekend. 
Ringe-Svendborg  
    I perioden fra 30. maj til og med 9. august 
arbejder vi mellem Ringe og Svendborg, og i 
dette tidsrum er strækningen spærret for al 
togkørsel. 
    Udover at forny sveller og skinner og skif-
te skærver i sporet ombygger vi overkørsler 
og fornyer perronen på Stenstrup Syd. Desu-
den ombygger vi spor på Kværndrup Station 
og ombygger et sidespor på Ringe Station. 
Odense-Svendborg  
    Fra 22. juni til 9. august 2009 arbejder vi 
på hele strækningen mellem Odense og 

Hver skinne er på 120 mtr. længde og bliver her trukket over sydoverskæringen i Årslev. 
Skinnerne vejer 60 kg pr. mtr. altså 7200 kg. 



 

www.dsb.dk kan du se køreplanen for bus-
serne. 
    Vi arbejder ofte i døgndrift og i weeken-
der, ligesom vi også arbejder flere steder på 
samme tid for at forkorte arbejdsperioden 
mest muligt. Svendborgbanen åbner for tog-
trafik igen 10. august 2009, og er dermed 
klar, når skolernes sommerferie slutter.   Set 
med naboernes øjne vil arbejdet dog ikke væ-
re helt slut endnu. Der bliver tale om restar-
bejder og oprydning, som kan forstyrre nabo-
er til banen, men som planlægges til ikke at 
forstyrre togtrafikken. Desuden skal det nye 
spor justeres efter 2-3 måneders togdrift og 
igen efter ca. 1 år. I forbindelse med justerin-
gerne bliver det nødvendigt at lukket sporet 
nogle nætter i træk. 
    I forbindelse med justeringerne bliver det 
nødvendigt at lukket sporet nogle nætter i 
træk. 
    Hvis du vil vide mere om, hvad arbejdet 
går ud på, hvornår det foregår og hvilke kon-

DSB erstatningsbusser. I perioden 30. maj til 
9. august må passagererne derfor regne med 
forlænget rejsetid på strækningen. På 

Årslev station med nye skinner og sveller af beton 
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sekvenser det har for Svendborgbanens nabo-
er og passagerer, kan du finde mange flere 
oplysninger her på Banedanmarks hjemme-
side om Svendborgbanen. 
    Sporombygningen tager lang tid, koster 
mange penge og har vidtrækkende konse-
kvenser for togdriften. Derfor benytter Bane-
danmark lejligheden til også at reparere 13 
broer langs strækningen, så vi undgår at skul-
le forstyrre naboer og passagerer igen på et 
senere tidspunkt. 
    Forberedende og afsluttende arbejder Før 
vi går i gang med arbejdet i selve sporet, op-
retter vi depotpladser flere steder langs 
strækningen, bl.a. etablerer vi svellelager ved 
Ringe station. Vi kører skinner ud med gods-
tog om natten og lægger dem langs stræknin-
gen og går i gang med forberedende jordar-
bejder uden for sporet. 
    Når selve sporombygningen er færdig, ud-
fører vi nogle mindre restarbejder, rydder op 
og kommer dernæst tilbage for at slutjustere 
spor - første gang efter 2-3 måneder og igen 
ca. 1 år efter arbejdets afslutning. 

En fremtidssikret og stabil bane med få for-
sinkelser 
Hvordan: 
Udskiftning af møre sveller og nedslidte 
skinner 
Budget: 
Ca. 172 mio. kr. 
Arbejdsperiode: 
Forberedende arbejde: 15. maj - 29. maj 
2009 
Sporombygning og renovering af broer: 30. 
maj - 9. august 
Restarbejde, oprydning og sporjustering: Fra 
10. august og 2-3 månder frem Entreprenø-
rer: 
Banekonsortiet er entreprenør på sporombyg-
ningen.  
Ommen & Møller A/S er entreprenør på 
broarbejdet. 

FAKTA: 

Det er voldsomme store maskiner der bliver tabget i brug 



 

PRESSEMEDDELELSE FRA 
DSB OG BANEDANMARK 
 
Svendborgbanen åbner delvist 
Passagererne kan se frem til mere stabil tog-
drift, når Svendborgbanen åbner den 10. 
august efter 10 ugers sporarbejde. Dog vil 
der køre busser om aftenen i yderligere tre 
uger frem til den 31. august. 
 
Banedanmark har blandt andet bygget 27 km 
spor og ni jernbaneoverkørsler om, så togene 
kan køre med 120 km/t på hele strækningen. 
    ”Banen vil være meget mere stabil end 
hidtil, og langt størstedelen af de daglige 
passagerer kan heldigvis tage den i brug til 
tiden mandag den 10. august,” siger projekt-
leder Anne Nielsen fra Banedanmark. 
    Det er problemer med underlaget i den ene 
del af banestrækningen, der er årsag til, at 

Svendborgbanen ikke som forudset kan køre 
i fuld drift endnu. 
    ”Underbunden i sporet på dele af stræknin-
gen viste sig at være væsentlig dårligere, end 
vores stikprøver havde vist. Derfor måtte vi 
erstatte store mængder småsten og grus med 
skærver”, fortæller projektleder Anne Niel-
sen. 
Det betyder, at blandt andet nogle planlagte 
drænarbejder er blevet udskudt til efter det 
egentlige sporarbejde. Det bliver nu udført i 
de kommende tre uger i 8-timers natlige 
sporspærringer. 
Konkret betyder det for passagererne, at der 
kører busser i stedet for tog på strækningen 
efter kl. 20 og frem til sidste togafgang. Fra 
om morgenen kører togene normalt. 
 
Køreplanen for busserne ligger på 
www.dsb.dk. 
 



ENDNU EN SKØN SKT. 
HANS AFTEN. 
 
Omkring 90 børn og voksne deltog med 
deres medbragte mad, i Fælledens Skt. 
Hans arrangement i garagen på Freltofte-
vej 41. Efter indtagelsen af vådt og tørt, 
samt lidt snak, var der fællessang. Der 
blev sunget lystigt, og de herlige lokale 
spillemænd gav den fuld gas. Aage 
Spejlborg, Ole Bork, Elin og H.P. Soel-
mark underholdt også med musikalske 
indslag uden fællessang, lige fra Kim 
Larsen til Cornelius Wresvik. 
Vejret var perfekt, stille og lunt, og bålet 
brændte stille og klart ned i den lune 

midsommer kvæld. Helt heldigt at det 
ikke blæste lige så kraftigt som i fjor - da 
bålet futtede af på ingen tid – fordi dette 
års bålstak ikke var det mest imponeren-
de. Yderligere 20-30 lokale beboere duk-
kede op til hekseafbrændingen, og alle 
sang med på midsommervisen, akkom-
pagneret af Hans Peter Soelmarks vidun-
derlige violinspil. 
Forberedelsen til næste år Skt. Hans er i 
gang, og derfor er det tilladt at aflæse 
hækafklip, grene og andet træ i bålbun-
ken på Fælleden. Dog minder vi om, at 
det skal være rent umalet træ, ikke inde-
holdende søm, skruer og beslag. Vi gider 
ikke se en gammel sofa i toppen – eller 
for sin vis, i bunden. 

 
Nr. Lyndelse El A/S 
Benny Rasmussen 

 
40 17 45 45 

 
Lumbyvej 56, Lumby 

 

Malermester 
Ole Lundgren 

 

Tlf. 65 90 19 16 
Mobil 28 14 50 90 

Mosevej 18, Freltofte 
 

Mange års erfaring 
indenfor faget 
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Aage Spejlborg Hansen havde flere kasketter på denne Skt. Hans aften. Udover at 
være en del af de lystige spillemænd, var han traditionen tro, ansvarlig bålmester. 



 

DET ÆLDSTE LUMBY –  
ARKÆOLOGISK SET 

Af Christian Juel, Arkæolog ansat ved Odense Bys Museer. 



DET ÆLDSTE LUMBY – 
ARKÆOLOGISK SET 
 
Af Christian Juel, Arkæolog ansat ved 
Odense Bys Museer. Har skrevet speciale på 
Københavns Universitet om middelalderens 
landbebyggelse på Fyn. Udgravningsleder 
for de arkæologiske udgravninger ved Lum-
by i 2006. 
 
Indledning 
Forud for opførelsen af 
boliger på hjørnet af 
Langagergyden og Hole-
gyden i den vestlige ud-
kant af Lumby, foretog 
arkæologer fra Odense 
Bys Museer i 2006 en 
arkæologisk udgravning. 
Ved udgravningen blev 
der fundet gårde fra det 
ældste Lumby (ca. 1000-
1300 e.Kr.). På baggrund 
af udgravningsresultater-
ne skal det her forsøges 
at tegne et billede af dag-
liglivet, husene og gårde-
ne i Lumby for 800 år siden, ligesom der be-
skrives nogle hovedtræk i landsbyens udvik-
ling fra middelalderen til i dag. 
 
Hvorfor foretage en arkæologisk udgrav-
ning? 
Vi kan finde mange oplysninger om de fyn-
ske landsbyers historie i de skriftlige kilder: 
Gennem de seneste 200-300 år er der gjort 
detaljerede optegnelser over antallet af gårde 
i landsbyerne og de enkelte gårdes størrelse, 
og gamle kort giver også et godt indblik i 
landsbyernes udseende. Går vi derimod læn-
gere tilbage i tid, dvs. til middelalderen 

(1000-1536 e.Kr.), har vi derimod langt færre 
skriftlige kilder der kan berette om landsby-
ernes historie: På dette tidspunkt er der ikke 
blevet tegnet detaljerede kort og som regel 
begrænser de skriftlige kilder sig til at være 
korte opremsninger af gårde der har været i 
klostrenes eller kirkernes besiddelse. 
Det kan derfor være vanskeligt at fravriste de 
skriftlige kilder konkrete oplysninger om 
hvordan f.eks. middelaldergårdene så ud og 
var indrettet, eller hvordan dagliglivet forme-
de sig i landsbyerne. For at opnå denne viden 

må der tys til mere håndgribelige kilder: De 
arkæologiske. Vi må – bogstavelig talt – tage 
skovlen i hånden for at opnå denne viden. En 
sådan mulighed opstod i forbindelse med op-
førelsen af boliger på hjørnet af Langagergy-
den og Holegyden (fig. 1). Idet de arkæologi-
ske spor ville blive ødelagt, er der forud for 
anlægsarbejdet foretaget en såkaldt nødud-
gravning. 
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Billedetekst til foregående side.       Fig. 2. Udgravningsfelt på hjørnet af Langagergyden 
og Holegyden, i baggrunden ses Lumby. Alle nedgravninger fremstår som mørkere pletter i 
den lysere undergrund. Landmålerstokkene markerer hjørnerne i et hus fra ældre middel-
alder, mens den lange mørke stribe til højre er en grøft der har markeret grænsen mellem 
gården og landsbygaden. 

Fig. 4   Rekonstruktion af et hus fra ældre 
middelalder. På rekonstruktionen er huset 
gengivet med vandrette vægplanker 
(bulvæg). Tegning: Claus Madsen. 



Stolpehuller, huse og gårde 
Det stod hurtigt klart at byggegrunden rum-
mede mange arkæologiske spor af det ældste 
Lumby. Sporene bredte sig over et 10.000 m2 
stort område langs Langagergyden, hvor 
muldlaget forsigtigt blev fjernet med en gra-
vemaskine. I den lyse urørte lerjord under 
muldlaget aftegnede sig nu talrige mørke 
pletter. Dette var steder hvor man havde ned-
gravet træstolper til huse, gravet grøfter eller 
anlagt brønde (fig. 2). Disse nedgravninger er 
alle udgravet for at bestemme nedgravninger-
nes alder og for at skelne de forskellige huses 
grundplaner fra hinanden. Alle de arkæologi-
ske spor stammede fra den ældre middelalder 
(ca. 1000-1300 e.Kr.). 
Ved udgravningen blev der fundet i alt 31 
huse, der havde vidt forskellig størrelse (fig. 
3). Fælles for husene var dog at der var tale 
om etskibede huse, dvs. huse opført med tag-
bærende stolper placeret i væggene. Der har 
altså ikke været fritstående stolper inde i hu-
sene. Idet husenes stolper blev nedgravet i 
jorden, har råd i tømmeret betydet at husene 
har haft begrænset levetid, måske blot 30-50 

år (se faktaboks). Det betyder naturligvis at 
kun en mindre del af de 31 huse har stået på 
stedet samtidig, men derimod gradvis har af-
løst hinanden over en periode på ca. 300 år. 
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Fig 3. Udgravningsfeltet med samtlige huse. For overblikkets skyld er husene optegnet med 
forskellige farver. Da mange huses grundplan overlapper, har alle huse naturligvis ikke 
stået samtidig. Sydligst i udgravningsfeltet er markeret et middelalderligt vejforløb (sort). 

FAKTA 
Huse med jordgravede stolper 
I den ældre middelalder blev langt største-
delen af husene bygget i træ og med stol-
per der var gravet ned i jorden. Træets 
nedbrydning når det kom i kontakt med 
den fugtige jord har betydet at det var 
nødvendigt at genopføre husene med jæv-
ne mellemrum. 
Senere i middelalderen bliver husenes 
stolper i stedet placeret på syldsten, såle-
des at træet ikke kom i direkte kontakt 
med jorden. Denne ændring skyldes mu-
ligvis manglen på træ i løbet af middelal-
deren. I Fynske Vedtægt fra 1473 nedlæg-
ges forbud mod at nedgrave træstolper i 
jorden, men udgravninger af huse fra 
1500- og 1600-tallet med jordgravede 
stolper viser dog at loven ikke altid blev 
fulgt. 
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Dobbelt-
side 
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Dobbelt-
side 



Ofte er en faldefærdig bygning blevet genop-
ført lige ved siden af det nedrevne hus. 
De længste huse var 25 meter lange og indtil 
6 meter brede, og var orienteret øst-vest i 
længderetningen. Disse store huse har været 
gårdenes hovedbygninger og har rummet be-
boelsen. Herudover fandtes mange mindre 
huse der var mellem 7 og 15 meter lange, der 
har tjent som enten lader, stalde eller værk-
stedsbygninger. I modsætning til de lange 
huse, var de mindre bygninger hyppigst ori-

enteret nord-syd. 
Husenes længde og bredde kan bestemmes 
ud fra nedgravningerne i jorden, men det er 
straks vanskeligere at sige noget om husenes 
udseende over jordoverfladen. Fraværet af 
gruber hvor der er hentet ler til lerklinede 
vægge og spor af brændt lerklining i forbin-
delse med husene, gør det dog overvejende 
sandsynligt at ler ikke har udgjort et væsent-
ligt byggemateriale på dette tidspunkt. Det er 
derfor nærliggende at tro at husene overve-

Fig. 5. Udtegning af for-
modet sammenhørende 
gårdsenhed fra 1000- eller 
1100-tallet. Mod vest er 
gårdsenheden afgrænset af 
et hegn og mod syd af en 
grøft (sort). Bemærk at de 
store huse som har rummet 
beboelsen er orienteret øst-
vest, mens stald- og lade-
bygninger overvejende er 
orienteret nord-syd. 



jende har været opført i træ. Hvorvidt vægge-
ne har været stavvægge (opretstående tøm-
mer) eller bulvægge (vandret liggende tøm-
mer) kan dog ikke afgøres med sikkerhed 
(fig. 4). 
Fordi husene har haft forholdsvis kort levetid 
kan det være vanskeligt at afgøre hvor mange 
gårde der har ligget på stedet samtidig. Over-
lappet mellem de forskellige bygninger og 
deres orientering gør det dog mest sandsyn-
ligt at der er tale om 2 eller 3 gårde. En ty-
pisk gård i 1000- og 1100-tallets Lumby har 
bestået af en større hovedbygning og flere 
mindre lade- stald- og værkstedsbygninger 
der har været orienteret vinkelret på hoved-
bygningerne (fig. 5). I modsætning til den 
typiske firelængede gård i bindingsværk, har 
bygningerne i den ældre middelalders gård 
ikke været sammenbyggede i længer. I stedet 
har gårdens bygninger ligget spredt over en 
større gårdstofte. 
Gårdstoften har været omgivet af et hegn el-
ler en grøft. Fra de skriftlige kilder, f.eks. Jy-
ske Lov fra 1241, ved vi at det har været me-

get vigtigt at markere grænserne mellem de 
enkelte gårdstofter, fordi toften udgjorde bå-
de en juridisk og en beskatningsmæssig en-
hed (se faktaboks). Jyske Lov fortæller også 
at mange gårdstofter fra ældre middelalder 

FAKTA 
Toften 
I middelalderen og frem til ca. 1800 var 
landsbylivet i hovedsagen et fælles anlig-
gende. Jorden blev dyrket i en fælles dyrk-
ningsrytme, hvor gårdene havde brugsret-
ten til enkelte agre indenfor et overordnet 
system. 
Toften hvorpå den enkelte gårds bygnin-
ger lå, var derimod særeje. Størrelsen på 
toften afspejlede jordfordelingen i lands-
byen, således at størrelsen på toften var 
nøglen til agrenes bredde. Det var vigtigt 
at toftens grænser var tydeligt markeret 
med enten grøfter eller hegn, både for at 
markere ejerskabet, men også rent prak-
tisk for at holde kreaturer ude. 

Fig. 6. Brønd set i tværsnit. Brønden var ca. 4 meter i diameter og 2,5 meter dyb. Efter at 
brønden er gået ud af brug er den blevet fyldt op med affald. 



 

Fig. 7. Forskellige gen-
stande fundet i samme 
brønd. 



har været anvendt til opdyrkning af forskelli-
ge afgrøder, og at det derfor har været nød-
vendigt at beskytte disse imod løsgående dyr. 
I Lumby var en grænse mellem to gårdstofter 
markeret med et hegn opbygget af nedgrave-
de pæle placeret med 1 meters mellemrum. 
Herimellem har der sandsynligvis ligget min-
dre grene eller fletværk. Mod den daværende 
landsbygade har gårdstofternes grænser der-
imod været markeret med en indtil 1 meter 
dyb spidsbundet grøft. 
 
Dagligliv i Lumby for 800 år siden 
Flere genstandsfund fra udgravningen giver 
et indblik i dagliglivet på gårdene. Når en 
nedgravning - f.eks. en brønd - ikke længere 
har været i brug, er den opfyldt med hushold-
ningsaffald, ituslået keramik og udtjente red-
skaber. Fundene fra disse opfyldte nedgrav-
ninger rummer et væld af informationer om 
hverdagens gøremål, og er derfor meget vær-
difulde for arkæologerne (fig. 6). 
Langt størstedelen af dagligdagen på gårdene 

har naturligvis haft med landbrugsproduktio-
nen at gøre. Flere brønde og affaldsgruber 
indeholdt knogler af ko, hest og svin. Van-
skeligere er det at bestemme hvilke afgrøder 
der har været dyrket på markerne, da plante-
rester normalt ikke er bevaret frem til i dag. I 
flere stolpehuller fra husene fandtes dog 
kornkerner der er bevaret fordi de er blevet 
forkullet. Man kan forestille sig at kernerne 
er blevet tabt på gulvet i nærheden af husets 
ildsted, er blevet forkullet, og til sidst er endt 
i husenes stolpehuller. Det har gennem ana-
lyser af de forkullede korn været muligt at 
fastslå at i hvert fald byg, rug og havre har 
været dyrket i den ældre middelalder. 
Særligt én stor brønd var meget rig på gen-
standsfund der afspejler dagliglivet på gårde-
ne (fig. 7). I brønden fandtes store mængder 
ituslåede lerkar, hvoraf mange var fint deko-
rerede med indridsede bølgelinier. Der er tale 
om såkaldt østersøkeramik, hvilket daterer 
brønden til 1100- eller 1200-tallet. Lerkarre-
ne er opbygget i hånden, og hver enkelt gård 
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Fig. 8. En halv drejekværn af granatglimmerskifer. Efter at kværnen er blevet slidt op, har 
den fundet anvendelse som støtte for en tagbærende stolpe i et hus. 





har sandsynligvis fremstillet lerkar til eget 
forbrug. Det fineste fund fra brønden var en 
såkaldt langtandskam der er omhyggeligt 
fremstillet i ét stykke af en kos mellemfods-
knogle. De enkelte tænder på kammen og 
stregdekorationen er savet ud, og sandsynlig-
vis har sådanne langtandskamme været an-
vendt til vævearbejde. Siden kammen er in-
takt er den næppe smidt i brønden med vilje. 
Måske er den nærmere tabt i brønden ved et 
uheld? Andre genstande der er havnet i brøn-
den kan også forbindes med vævearbejde. 
Det drejer sig om en blot 4,5 cm lang jern-
kniv samt ten- og vævevægte. I samme brønd 
fandtes desuden en hvæssesten af skifer og 
flere jernnagler. 
I et stolpehul er fundet en halv håndkværn 
fremstillet af granatglimmerskifer (fig. 8). 
Den karakteristiske sølvglinsende skifer in-
deholder små mørkere granater der er hårdere 
end skiferen, og som derfor slides langsom-
mere. Derfor kommer granaterne til at rage 
op på kværnstenens overflade, hvilket gør 

bjergarten velegnet som kværnsten, som net-
op skal være ru for at kunne male kornet. 
Granatglimmerskifer forekommer ikke natur-
ligt herhjemme, men er blevet importeret fra 
Norge, hvilket viser at man har handlet med 
genstande langvejs fra. Efter at kværnstenen 
er blevet slidt op, har den fundet anvendelse 
som støtte for en tagbærende stolpe i et hus. 
 
Et smedeværksted 
En ca. 2x2 meter stor og 50 cm dyb affalds-
grube viste sig at være meget interessant, idet 
den rummede affaldet fra et smedeværksted i 
nærheden (fig. 9). Gruben indeholdt store 
mængder jernslagger og ler der har været ud-
sat for meget høje temperaturer. Nærmere 
naturvidenskabelige analyser har vist af gru-
ben indeholdt både slagge fra jernforarbejd-
ning og dele af den essesten som har beskyt-
tet smedens blæsebælg mod den værste var-
me (fig. 10-11). Analyserne har også givet 
mange interessante oplysninger om smedens 
arbejde. Slaggerne stammer fra rensningen af 
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Fig. 9. Grube med smedeaffald set i snit. 



større jernklumper, også kaldet lupper. Slag-
gen er dannet i en esse der var udformet med 
en cirkulær skålformet fordybning i bunden, 
beregnet til at rumme den store mængde 
slagge, som smeltede ud af jernet under rens-
ningen. Den kemiske sammensætning af 
slaggen viser at der udelukkende er tale om 

rensning af jernet, og ikke slagge fra den ind-
ledende jernudvinding. På gårdene i Lumby 
har der altså boet folk der har været i stand til 
at omdanne jernbarrer til de redskaber der 
har været brug for. 
 
Hvorfor blev gårdene i Lumby nedlagt? 
Et vigtigt resultat af udgravningen var at det 
kunne vises at Lumby i den ældre middelal-
der har strakt sig væsentligt længere mod 
vest end i dag. Samtidig viser udgravningen 
at de første huse på stedet er opført omkring 
år 1000 og at de sidste er nedlagt senest i 
midten af 1300-tallet. Efter gårdenes nedlæg-
gelse er der blevet anlagt et system af højryg-
gede agre henover området (se faktaboks) der 
herefter er blevet opdyrket frem til i dag. 
Spørgsmålet er hvorfor gårdene er blevet 
nedlagt engang i 1300-tallet? Middelalderens 
første århundreder regnes traditionelt som en 
opgangstid for landbruget. Indførelsen af ny 
teknologi – hjulploven med muldfjæl – gjor-
de at jorden kunne dyrkes langt mere effek-
tivt end førhen. Samtidig betød nye dyrk-
ningsmetoder – trevangsbruget hvor en mark 
hver tredje år henlå som græsningsmark for 
dyrene – at høstudbyttet af den enkelte mark 
steg. Resultatet var at befolkningstallet vok-
sede, og at antallet af gårde i landsbyerne 
steg. Det er en mulighed at gårdene ved 
Lumby kan være etableret som følge af den-
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ig. 10. Del af essesten. Essestenen har be-
skyttet blæsebælgen mod den værste varme 
fra jernet. 

Fig. 11. Slagge fra jernforarbejdningen. 

FAKTA 
Højryggede agre 
Højryggede agre er spor efter en dyrk-
ningsmåde, der har været udbredt i Dan-
mark fra middelalderen og frem til starten 
af 1800-tallet. Agrene er typisk mellem 10 
og 20 meter brede, men kan til gengæld 
være flere hundrede meter lange. Hver 
ager består af en oppløjet ryg og en for-
dybning, hvor der kan være op til en meter 
i højdeforskel. 
Der var mange grunde til at bønderne an-
lagde deres agre på denne måde. For det 
første var ploven besværlig at vende, hvil-
ket forklarer de lange agre. For det andet 
virkede fordybningerne som dræn og afløb 
for vand. For det tredje virkede agrene 
som en slags forsikringsordning: I de tørre 
år stod kornet fint i de fugtige fordybnin-
ger, i de våde år var kornet på ryggen bed-
re. Endvidere var det en fordel, at man på 
agerryggen fik skabt et tykkere muldlag, 
hvilket har været en fordel på dårligere 
jorde. 



ne opgangstid. 
I midten af 1300-tallet vender opgangstider-
ne imidlertid og en omfattende landbrugskri-
se bryder ud. For at gøre ondt værre bliver 

Danmark hårdt ramt da Den Sorte Død hær-
ger Europa, første gang i 1348-50 og flere 
gange senere i 1300-tallet. Fra de skriftlige 
kilder ved vi at mange gårde blev nedlagt 

Fig. 12. Kort over Lumby og de omkringliggende marker fra 1799. Det udgravede areal er 
indrammet med rødt. 



omtrent samtidig med at gårdene i Lumby 
nedlægges. Det er dog langt fra sikkert at 
gårdenes indbyggere led pestdøden. Gårdene 
kan også være flyttet eller nedlagt af andre 
årsager. 
 
Lumby fra middelalder til i dag 
Et billede forandringerne i Lumby fra den 
ældre middelalder frem til idag kan tegnes 
ved at kombinere arkæologiske og skriftlige 
kilder. Ved udgravningen blev der undersøgt 
2-3 gårde fra den ældre middelalder i den 
vestlige udkant af Lumby. Da det naturligvis 
ikke er realistisk at udgrave hele området 
omkring nutidens Lumby, er det ikke muligt 
at sige noget om antallet af gårde i landsbyen 
på dette tidspunkt. Det er dog tydeligt at de 
udgravede gårde har ligget ud til et vejforløb 
der har samme beliggenhed som den nuvæ-
rende landsbygade i Lumby. Dette kan både 
ses på bygningernes orientering, men også på 
de grøfter og vejforløb der er udgravet i den 
sydlige del af udgravningsfeltet (fig. 3). Det-
te tyder på at placeringen af den nuværende 
landsbygade er blevet fastlagt allerede i den 
ældre middelalder. Vi må forestille os at mid-
delaldergårdene – ligesom nutidens gårde – 
har ligget langs vejen på begge sider og 
landsbygaden. Gårdstofterne har dog været 
større og bygninger har ligget mere spredt 
end på nutidens gårde 

Når vi går lidt længere frem i tid nævnes 
Lumby første gang i de skriftlige kilder i 
1508 i formen Lundby. Forleddet ”lund” be-
tyder lille skov, mens efterleddet ”-by” bety-
der landsby. I 1511 oplyses det at der findes 
12 gårde i landsbyen, mens der i 1688 findes 
11 gårde. Det ældste kort over Lumby der er 
så detaljeret at det er muligt at se de enkelte 
gårde er fra 1799 (fig. 12). Beliggenheden af 
landsbyens gårde er på dette tidspunkt ikke 
væsentlig forskellig fra situationen idag, men 
der er dog sket enkelte forandringer i lands-
bystrukturen: På kortet fra 1799 findes på 
hjørnet af Langagergyden og Lumbygade en 
udvidelse af landsbygaden, en såkaldt forte. I 
ældre tid var forten en ubebygget plads midt i 
landsbyen der var fælleseje og som ikke måt-
te bebygges. Denne forte eksisterer ikke læn-
gere. Interessant på kortet fra 1799 er også de 
mange mindre moseområder omkring lands-
byen, der i dag er forsvundet som følge af 
dræning. Hertil kommer et meget interessant 
navnestof, idet ejerne af de enkelte markstyk-
ker er angivet på kortet. 
 
Afslutning 
Udgravningen ved Lumby har bidraget til en 
forståelse af landsbyens udvikling i et lang-
tidsperspektiv. Det gælder den skiftende an-
vendelse af byggematerialer, forandringer i 
gårdsstrukturen og ændringer i gårdstofternes 
størrelse. Når man står i nutidens landsby er 
det fascinerende at tænke på, at landsbyens 
placering og overordnede struktur rækker op 
imod 1000 år – eller mere end 30 generatio-
ner – tilbage. 
 
Mere læsning om landsbyerne på Fyn: 
Mogens Bo Henriksen: Fynske hus- og gård-
tomter fra middelalder og tidlig renæssance. 
Bol og By. Landbohistorisk Tidsskrift 
2003:1-2, s. 67-99. Kerteminde 2003. 
Erland Porsmose: De fynske landsbyers hi-
storie – i dyrkningsfællesskabets tid. Odense 
University Studies in History and Social Sci-
ences, nr. 109. Odense Universitetsforlag 
1987. Odense 1987. 
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Indbydelse til: 
 

HØSTFEST 

 
For Lumby, Søsted og Freltofte 
Lørdag den 19. september 2009 kl. 19.00 
i Nyboe Selskabslokaler. 
 
Igen i år har vi i samarbejde med Niels Peter Ellekjær, Nyboe Selskabs-
lokaler, fundet en god pris på arrangementet.  
Der vil være en lækker buffet efterfulgt af kaffe/te og kage. 
Efter middagen er der amerikansk lotteri og igen er det lykkes at få Aa-
ge Spejlborgs Allstars til at spille op til dans. 
 
Alt dette kan man få for 225 kr. pr. person. 
Drikkevarer kan købes til rimelige priser. 
 
Tilmelding med betaling senest den 11. sept. til høstfestudvalget: 
Inge & Jens Frandsen, Mosevej 10, 65 90 13 36 
Helle & Kim Rodam, Birkebjergvej 3, 65 90 23 37 
Nina Holm & Kurt Bager, Freltoftevej 8, 65 90 10 20 
 
Desuden kan indbetalingen ske via netbank til Sydbank på konto: 
6810 0004417677 Husk at påfører navn og adresse. 
 
Der tages forbehold for evt. aflysning ved for få tilmeldte. 
 


