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Forside:
En jagtscene fra jægerstenalderen fra de store helleristningsfelter ved Alta i Nordnorge.
Foto: N.B. Thomsen

Når arkæologiens
”fakta” ændrer sig
Leder
Det har sikkert givet et gevaldigt
”gib” i de fleste da de læste at forskere havde tilbagevist det eneste
anerkendte bevis for at der levede
mennesker, neandertalere, i det
danske område i sidste mellemistid
for mere end 100.000 år siden. I
tidsskriftet SKALK og i dagbladenes artikler kunne man således
læse at forskere har påvist at de
ældgamle dådyrknogler fra Hollerup næppe var knust af mennesker.
Der er skåret 100.000 år af Danmarkshistorien, og der er blevet
ændret gevaldigt ved manges ”arkæologiske barnetro”. Men som
altid må vi erkende at fund og
forskning over en nat kan ændre
vores viden og opfattelse af fortiden. Sådan er videnskabens
væsen, og således også – og måske
især – arkæologiens. Ikke alle sådanne erkendelser er umiddelbart
glædelige. Man må dog sige tillykke til forskerne på Århus Universitet som har gennemhullet
beviserne for at mennesket var i
Danmark for mere end 100.000 år
siden.

Dådyrknoglerne fra
Hollerup
I slutningen af 1800-tallet blev der
fundet dådyrknogler fra flere dyr i

Fig. 1. Dådyrknoglerne fra Hollerup,
Nationalmuseet

en grusgrav ved Hollerup i Østjylland. Knoglerne kunne dateres til
sidste mellemistid. Mange af knoglerne var knust og tilsyneladende
magen til de marvspaltede knogler
man for eksempel har fundet på
jægerstenalderens bopladser. Fundet blev derfor anerkendt som et
bevis for menneskelig aktivitet.
Dette har længe været leksikal
viden, og dådyrknoglerne er udstillet på Nationalmuseet (fig. 1). Nu
har forskere på Århus Universitet
haft knoglerne under mikroskop og
sammenlignet dem med et fundmateriale der er større end det man
oprindeligt havde. Og som forskningsresultat er de nået frem til at
dådyrknoglerne næppe blev knust
af mennesker.

Fig. 2. Nørre Lyngby-spidsen fra Vendsyssel, Nationalmuseet

Fortid er der to artikler der omhandler denne kultur.

Fund&Fortid
De første mennesker
i Danmark
Godt nok betyder resultatet ikke at
det hermed er sikkert at der ikke
var mennesker i Danmark på det
tidspunkt. Men status for vores
viden er nu at de første mennesker
mest sandsynligt kom til Danmark
for omkring 15.000 år siden da
isen smeltede. De fulgte de store
rensdyrflokke. Klimaet var barskt,
og jægerne kom kun på sommerophold. De første mennesker som
ca. 2.000 år senere kunne opholde
sig i Danmark hele året, var Brommekulturens jægere. Klimaet var
blevet mildere. Fundet af den
lange Nørre Lyngby-spids i Vendsyssel i 1912 var det første fund
fra denne kultur (fig. 2). Siden er
der gjort flere fund fra Brommekulturen. Det mest betydende er amatørarkæologen E. Westerbys fund
af bopladsen ved Bromme nær
Sorø, som har givet navnet til kulturen. I dette nummer af Fund&

Fund&Fortid ser det som en af sine
opgaver at sprede viden om nye
forskningsresultater inden for arkæologien. På det mere visuelle
plan har læserne sikkert bemærket
at papirkvalitet og tryk er blevet
bedre og smukkere. Dette hænger
sammen med at vi har skiftet layout og trykkeri, og det til en bedre
pris end før. Redaktionen håber i
det nye år at kunne øge sideantallet og ikke mindst antallet af abonnenter betydeligt. Hjælp os venligst
med det! Det kan for eksempel
gøres ved at sende små historier til
redaktionen om spændende fund
og oplevelser. Sådanne historier fra
det daglige arkæologi-liv har
mange interesserede læsere.
I er forhåbentlig kommet godt ind i
det nye år, og Redaktionen ønsker
alle vore læsere et fortsat godt
2013. God læselyst!
Redaktionen
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ELHØJ
– en 12.000 år gammel rasteplads
Det er ikke altid at den første tolkning af arkæologiske fund er rigtig. Det skete for mig da jeg i 1970
i nærheden af Elhøj fandt en flinteflække som var tilhugget i den
ene ende. (fig. 1)1.

Jeg mente at det var et flækkebor
fra en af de yngre perioder af jægerstenalderen. Først 11 år senere
i forbindelse med et kursus på Folkeuniversitetet fik jeg mistanke
om at der måske var tale om en

skafttungespids fra Brommekulturen. Kursuslederen, arkæolog
Søren H. Andersen, bekræftede
min mistanke. I de efterfølgende
20-30 år opsamlede jeg en del bearbejdet flint m.m. på stedet.

Fig. 1. Den første Brommespids som jeg fandt på Elhøj-lokaliteten i 1970. Dimensioner: L 75 x B 30 x T 9 mm

Landskabet
Der er ingen tvivl om at landskabet
omkring Elhøj har ændret sig en
del siden Brommejægerne rastede
her i den periode som kaldes Allerødtid, men alligevel er det ret sikkert at de større højdedrag og dale
har eksisteret siden istidens slutning for omkring 15.000 år siden,
selvom de med tiden er blevet mere
udjævnet. Området med Brommeflint ligger i dag ved vandskellet
midt på højdedraget mellem Egå og
Århus Å et par hundrede meter
nordøst for Elhøj. Hvis der ikke har
været skov eller høj kratbevoksning, har man fra Elhøj kunnet se
mindst 10 km i alle retninger.
På hver side af vandskellet lå der
en lille mose, antagelig små dødishuller. Mosen øst for vandskellet
var i 1970’erne drænet, således at
den indgik som en lidt fugtig lavning i den dyrkede mark. Det var
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ved østsiden af denne lille mose at
jeg i 1970 fandt en bearbejdet flinteflække som viste sig at være en
omkring 12.000 år gammel skafttungespids fra Brommekulturen
(fig.2).

Fund
Efter erkendelsen af at ”flækkeboret” var en Brommespids, foretog
jeg som nævnt opsamling fra marken når det var muligt. I alt er det
blevet til ca. 24 kg flint. Fundenes
placering i tid er sket ud fra en typologisk bestemmelse. Da der er
tale om opsamling på et område
som har været anvendt af mennesker i meget lang tid, er det indlysende at man ikke kan være sikker
på genstandenes samtidighed. Selv
genstande som typologisk og patineringsmæssigt ligner hinanden,
kan udmærket være fra forskellig
tid. Nogle kan dog med ret stor sikkerhed bestemmes som Bromme-
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genstande. Desuden er der en del
genstande som muligvis er Brommegenstande. At der også har
været aktivitet på stedet i senere
oldtidsperioder end Brommekulturen, fremgår blandt andet af en fladehugget segl, ret store skiveskrabere samt en knusesten. Der er
ikke fundet ledetyper fra de efterfølgende perioder i jægerstenalderen,
Ahrensburg-, Maglemose-, Kongemose- eller Ertebøllekulturen. Genstandene er opsamlet inden for et
areal på ca. 15 m øst-vest og ca. 40
m nord-syd. Som det er tilfældet
med genstandenes samtidighed og
den tidsmæssige placering, er der
også usikkerhed med hensyn til den
oprindelige spredning af fundene,
men på grundlag af de få indmålte
genstande ser det ud til at der inden
for fundområdet oprindeligt har
været to små adskilte pletter med
Brommeflint (fig. 10)2.

Alle sikre Brommegenstande er
brunpatinerede, og de sikre yngre
flintgenstande er mat grå. Påfaldende mange af de brunpatinerede
stykker har blankslidt overflade,
hvilket måske skyldes fygning med
sand eller iskrystaller. I modsætning
til flintfund fra mange Brommelokaliteter er der ikke fundet noget hvidpatineret flint på Elhøj-pladserne.
Af de 577 opsamlede flintgenstande
er 334 brunpatinerede. Heraf er der
15 blokke/knuder og 11 bloksideafslag, hvoraf 9 er top-bund-afslag,
28 forholdsvis regulære flækker,
inkl. flækkefragmenter, som vurderes til i hel stand at have været over
50 mm lange, 24 flækker med en
længde under 50 mm, 55 skiver
med en største diameter over 50
mm og 75 skiver/spåner med en
diameter under 50 mm. 4 skafttungespidser, 3 stikler og 1 skraber
vurderes som ”sikre” Brommeredskaber. 2 slagsten, 1 skafttungespids, 2 stikler, 5 skrabere, 3 bor og
3 knive vurderes til at være ”mulige” Brommeredskaber (fig. 3, 4, 5,
6, 7, 8 og 9).

Fundenes udbredelse
Placeringen af de typiske Brommegenstande er registreret. Selvom
genstandene har ligget spredt på
overfladen, antallet er lille, og resultatet af registreringen er tilsvarende usikkert, er billedet interessant. De fire ”sikre” Brommespidser lå to forskellige steder inden for
et område på ca. 10 x 35 m. De to
lå sammen med blandt andet en
ildskørnet énpolet konisk flækkeblok inden for et område på ca. 5 x
10 m ved det nordlige matrikelskel.
De to andre spidser lå sammen
med en flækkekniv, en stikkel, en
skraber og en knude inden for et
område på ca. 10 x 20 m. Ud fra
dette, om end spinkle grundlag, ser
det som nævnt ud til at der har
været to små pletter med Brommegenstande, hvilket måske afspejler
to ophold som ikke nødvendigvis
er samtidige (fig. 10).

Fig. 2. Området med Brommegenstande nord øst for Elhøj. Luftfoto fra 2001 med ½
m-kurver samt rekonstruerede søer og vandløb

Skovplantning og opgravning af den lille mose
Med henblik på at tilplante det med
skov købte Århus Kommune i
1990 arealet hvor Brommegenstandene er fundet. Heldigvis lykkedes det at få en aftale med
kommunen om at man ikke dybdepløjede og plantede skov på
fundområdet og det lille mosehul.
Herefter lå arealet som en græsbevokset lysning i en birkeskov, hvilket er meget passende for et
område der har været anvendt til
ophold i Allerødtid, hvor netop birken indvandrede til Danmark. Således var pladserne sikret – troede vi.
Ved en besigtigelse af området i
september 2009 viste det sig imidlertid at den lille mose var opgravet, og jorden spredt ud på det
omgivende areal. Den centrale del
af mosen var gravet væk ned til
det underliggende lerlag. I den
yderste periferi af mosen er der dog
tilsyneladende bevaret en del af det
oprindelige gytjelag.
På lerbunden i vandkanten af den
nye sø lå der en ca. 1 m lang og
ca. 10 cm tyk birkestamme. Dens
konsistens var som vandfyldt
skumgummi. På overfladen af den

blotlagte del af det bevarede gytjelag lå en lille samling af knoglestumper. En 25 x 50 cm stor
prøvegravning gennem gytjelaget
til lerlaget viste at gytjelaget på
dette sted var/er ca. 30 cm tykt.
Midt i laget lå der en flintblok/
knude, og i tiltagende mængde
mod bunden lå der en del 1-2 cm
tykke grene der havde samme
skumgummiagtige konsistens som
birkestammen.

Sammenfatning
og gætterier
Den gruppe jægere som engang for
omkring 12.000 år siden slog sig
ned ved det lille vandfyldte dødishul
øst for Elhøj, kom sandsynligvis fra
en større basisboplads, måske i
Nordtyskland eller ved kysten
nordpå, f.eks. på det nuværende
Djursland eller i Vendsyssel, hvor
der er fundet en del Brommepladser,
og hvor det klassiske fundsted Nr.
Lyngby i lang tid gav navn til
Brommekulturen. Det var her man
med fundet af blandt andet den såkaldte Lyngbyspids første gang
konstaterede Brommekulturens tilstedeværelse i Danmark.
Brommejægerne har gået ad de
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Fig. 3. Flækker med træk som er
karakteristiske for den såkaldte
”hårde slagteknik” der er typisk
for Brommekulturen: Stor slagfladerest, tydeligt slagpunkt, stor
slagbule, ofte slagbulear, markante bølgeringe og forholdsvist
lige længdeprofil. Den længste
flække (2414-3-33) er 110 mm
lang

Fig. 4. Flækkefragmenter som måske er fragmenter af skafttungespidser

Fig. 5. Slagsten af kvartsit. Dimensioner: L 69 x B 53 x T 32
mm
Fig. 6. Spidserne fra Elhøj-pladserne
er forskellige. Det kan betyde at de
har haft forskellige funktioner,
og/eller at de er fra forskellige perioder. Spidsen nr. 2414-3-4 har lighedstræk med både Hamburgkulturens Haveltespidser og med
spidser fra den langt senere grubekeramiske kultur. Spidsen nr. 24143-6 ligner en stor Federmesserspids,
men kan også være en flækkekniv.
Det skal understreges at der er tale
om overfladeopsamlinger, og at der
derfor ikke er garanti for spidsernes
samtidighed. Måske har pladserne
været anvendt i forskellige kulturperioder
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Fig. 7. Stikler: 2414-3-8 er en dobbeltstikkel på en frostsprængt skive. Dimensioner: L 73 x B 51 x T 26 mm. 2414-3-31 er en stikkel på et uregelmæssigt, frostsprængt stykke flint. Dimensioner: L 87 x B 52 x T 31 mm. 2414-3-37 er en kantstikkel på en skive.
Dimensioner: L 58 x B 50 x T 15 mm

Fig. 8. Skrabere: 2414-3-7 er en
lille spånskraber med ret flad æg.
Dimensioner: L 35 x B 15 x T 7
mm. 2414-3-39 er en skiveskraber med stejl skraberæg. Dimensioner: L 76 x B 52 x T 20 mm.
2414-3A-1 er en blokformet
skraber. Dimensioner: L 72 x B
64 x T 48 mm

Fig. 9. Knive: 2414-3-32 er en flække
med svag retouche på den krumme kant
og små afsprængninger på den lige kant.
Dimensioner: L 63 x B 31 x T 9 mm.
2414-3-65 er et spidsfragment af en
flække med stejl retouche på den ene sidekant. Dimensioner: L 40 x B 30 x T 12
mm

gammelkendte ruter der om sommeren så vidt muligt fulgte vandskellene hvor det var lettest at
færdes, og der måske også var
størst chance for jagtbytte. De små
rastepladser og jagtstationer lå hvor
der var nogenlunde plant og tørt,
men alligevel tæt på drikkevand.
Tilgængelig flint og måske specielle
planteressourcer har også kunnet få
disse jægere til at slå sig ned ved
Elhøj. Måske har mikroklimaet i
dalen været gunstigt for træer som
f.eks. birk og ene der har været eftertragtede materialer til redskaber.
Læ for den fremherskende vind har
selvfølgelig ikke gjort stedet ringere
som rasteplads. Det kan også have
haft betydning at der fra Elhøj var
mulighed for at overskue det om-

kringliggende landskab, så man
kunne lokalisere mulige byttedyr3.
Hvis dette har spillet en rolle da
Brommejægerne valgte at slå sig
ned her, må det have været på et
tidspunkt hvor vegetationen oven
for dalen ikke har været særlig høj.
Det må have været i sen Ældre
Dryas/tidlig Allerød eller sen Allerød/tidlig Yngre Dryas, idet man må
antage at bevoksningen tager til i
løbet af Allerød og igen aftager i forbindelse med den nye kuldeperiode
Yngre Dryas.
Det er sandsynligt at lokaliteter
med så få efterladenskaber, som
der tilsyneladende har været på
Elhøj-pladserne, kun har været anvendt i kort tid, og at man ikke har
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Holm, Jørgen & Rieck, Flemming.
Med bidrag af Joan Huxtable,
Else Kolstrup, Bo Madsen og
Vagn Mejldal: Istidsjægere ved
Jelssøerne. Hamburgkulturen i
Danmark, Skrifter fra Museumsrådet for Sønderjyllands Amt, 5.
Haderslev 1992.
Johansson, Axel Degn:
Ældre Stenalder i sydlige Norden, Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologer og Axel
Degn Johansson, 1998.
______________________________
1

Fig. 10. Udbredelsen af karakteristiske Brommegenstande øst for den lille mose

Arkæolog, seniorforsker Søren H. An-

dersen har hjulpet med fortolkningen af
fundet, men ansvaret for artiklen er for-

haft permanente solide boliger.
Man har nok haft læskærme eller
teltagtige boliger, delvist bygget af
materialer der fandtes på stedet,
f.eks. birketræer, dækket med medbragte teltskind. Det kan have
været telte som samernes lavvoer.
Selvom det er nærliggende at tillægge udsigten fra Elhøj en betydning for valget af rasteplads, er det
ikke sikkert at det har været et afgørende kriterium. Den tvangspassage for byttedyr som vandskellet
ved Elhøj muligvis har været, samt
gammel tradition ved valg af rasteplads fra før skoven voksede op og
god adgang til vand, flint og læ kan
også have haft betydning ved valget af Elhøj som rasteplads. Den lille
mængde redskaber, 8 muligvis 24,
tyder umiddelbart på at stedet ikke
har været meget brugt, men flintaffald viser trods alt at man har udnyttet den lokale forekomst af flint.
Desuden har man selvfølgelig drevet jagt på det vildt som kom forbi.
Skrabere med konveks æg indikerer
at man har behandlet skind, mens
en flække og en skive med retoucherede konkave hak samt stiklerne
tyder på bearbejdning af træ, tak og
knogle. Her må det igen understreges at der er tale om overfladeopsamlinger, med al den usikkerhed
med hensyn til repræsentativitet og
samtidighed der følger heraf.
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Federmesserkulturen lå i tidlig Allerødtid. Den kantretoucherede flække nr. 2414-3-6 (fig. 6) er muligvis
en flækkekniv fra Brommekulturen,
men den har også lighedstræk med
de store Federmesserspidser. Hvis
den er en Federmesserspids, tyder
det på at stedet også har været anvendt i tidlig Allerødtid.
Måske er spidsen nr. 2414-3-4
(fig. 6) en Hamburgspids. På Hamburgpladsen Jels 2 er der fundet enkelte spidser med en lignende
spinkel symmetrisk skafttunge som
er tilhugget fra undersiden i slagbuleenden, så helt udelukkes kan
det vel ikke. Måske har Elhøj-lokaliteten været besøgt af jægere fra
både Hamburg-, Federmesser- og
Brommekulturen.

Tak
Tak til seniorforsker, arkæolog
Søren H. Andersen for hjælp til fortolkning af Elhøjfundet og til eskimologerne Carl Christian Olsen og
Lisathe Møller Kruse, Stednavnenævnet Oqaasileriffik i Nuuk, for
oplysninger om navngivne udkigssteder i Grønland.

fatterens. Søren H. Andersen og arkæolog Bo Madsen har planlagt en artikel i
Kuml om Elhøj-pladsen.
2

I forbindelse med en vurdering af plad-

sens udstrækning skal det nævnes at
Moesgård Museum i slutningen af
1980’erne i forbindelse med nedgravning
af en fjernvarmeledning foretog nogle
prøvegravninger få meter nord for fundområdet uden at finde sikre Brommegenstande.
3

Ved Kangerlussuaq i Vestgrønland, hvor

der er en stor bestand af rensdyr, er der et
fjeld der i generationer har været brugt
som udkigspost af jægere fra bl.a. Sisimiut i forbindelse med jagt på rensdyr og
moskusokser. Det hedder Qaqqannguaq
(Lillefjeld) eller Keglen. I forbindelse med
oprettelsen af den amerikanske base ved
Kangerlussuaq byggede amerikanerne en
udsigtspost på Qaqqannguaq og kaldte
det ”Sugar Loaf”. I Grønland er der registreret 12 steder som direkte er navngivet
efter deres funktion som udkigssted (Nasiffik) i forbindelse med jagt på bl.a. rensdyr. Oplyst af Stednavnenævnet
Oqaasileriffik i Nuuk v. eskimologerne
Carl Christian Olsen og Lisathe Møller
Kruse.

Litteratur og noter
Andersen, Søren H.:
Bro. En senglacial boplads på
Fyn. Kuml 1972.
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Top 10
Årets arkæologiske fund 2012
2012 blev igen et stort år for arkæologien. Nye fund og uventede spor
fra fortiden stod nærmest i kø for at
komme op af den danske jord eller
fra havets bund.
Kulturstyrelsen har traditionen tro
valgt ti væsentlige fund fra 2012.
Nogle af de udvalgte fund er gjort af
amatørarkæologer. En betingelse for
udvælgelsen er at fundene bidrager
med betydelig ny viden og kommer
fra nye undersøgelser eller udgravninger eller fra nye fund. I alt har
Kulturstyrelsen vurderet omkring
800 sådanne fund.
Ifølge Arkæolog Anne Nørgård Jørgensen fra Kulturstyrelsen sker der
en foreløbig udvælgelse i takt med at
årets mange fund bliver indberettet
til Styrelsen. Ved årets slutning er
der normalt 20 fund som opfylder
udvælgelseskriterierne, og hvoraf
Top 10 skal udvælges.
I udvælgelseskriteriet ”betydelig ny
viden” ligger blandt andet: størst,
først og lign., sjældenhed, stor metalværdi, antal (fx huse), ophobning
af fund samme sted, bevaringstilstand og omhyggelig behandling
af fund (omsorg) og ikke mindst historien, dvs. den historie fundet kan
fortælle nutiden om fortiden. Her er
den dramatiske historie om sænkningen af Sorte Ørn et eksempel på
en god historie. I det følgende er anført Top 10 for år 2012.
1. Sorte Ørn
Det hollandske skib med navnet
Swarte Arent eller Sorte Ørn blev skudt
i sænk af den danske flåde i 1644.
Vraget er nu fundet meget velbevaret
på havets bund hvor forbindelsen over
Femern Bælt skal ligge.

2. Sølvskatten fra Mannerup
ved Lejre
På en mark har amatørarkæologer ved
detektorafsøgning fundet en fem kilo
tung sølvskat nedgravet i et lerkar.

Skatten er nedgravet sent i 400-årene.
Fundet omfatter mere end 2.500 genstande, blandt andet itubrudte smykker
og romersk sølvservice.

3. Middelalderskatten fra
Østermarie på Bornholm
En amatørarkæolog har fundet to
unikke relikviekors af sølv, mønter fra
1100-tallet, mange sølvklip fra smykker
og ti sølvbarrer ved detektorafsøgning
på en mark. Det største og bedst bevarede og uåbnede kors er 12 cm langt og
vejer omkring 250 gram (fig. 1).

4. Gravhøje ved Kolding
gemte på urner
Nord for Kolding lå fire overpløjede gravhøje fra bronzealderen i vejen for grusgravning. Ved de arkæologiske
udgravninger fandt man en begravelsesplads fra en helt anden oldtidsperiode. På
pladsen var 55 urnegrave fra perioden år
500 til år 1 før vor tidsregning. Det er
første gang man finder en tuegravplads
på den fede østjyske moræneler.

5. Kæmpestendysse ved Århus
Fundet omfatter et skjult dyssekammer
i en 20 m lang langdysse. I kammeret,
hvis gulv var dækket af hvidbrændt
flint, blev fundet to slebne tyndnakkede økser.

6. Jernalderhus mellem
Bording og Låsby
Jernalderhuset med en længde på 65,5
m er det længste jernalderhus fundet i
Danmark. Huset er fra yngre jernalder.

7. Brændt hus på Lolland
nær Hoby
I huset fandt man blandt andet et intakt gulv. Særligt velbevaret var en
væg der styrtede ind i huset i forbindelse med en brand. Fundet giver et
sjældent godt indblik i byggeskikken
omkring år 100.

8. Gåsetårnet i Vordingborg
har fået en søster
Nær Gåsetårnet er fundet et væltet
borgtårn der som følge af dårlige funderingsforhold væltede ned i den voldgrav som omgav kong Valdemar
Atterdags borg i Vordingborg.

Fig. 1. For- og bagside af det store relikviekors fra Østermarie, fundet af
amatørarkæolog Kim Lund-Hansen.
Foto: René Laursen

9. Oldtidssamfund ved
Hårup nær Silkeborg
Fundet omfatter 25 jernaldergårde, 25
grave, tre såkaldte dødehuse, en jernudvindingshytte og kulturlag fra sten-,
bronze- og jernalder.

10. Langhus ved Holsted fra
sidste del af yngre stenalder
Det sjældne og velbevarede hus måler
32x7 meter. Desuden er der fundet 10
mindre huse fra samme periode.

Vi ser med spænding frem til næste
års top 10. Måske er det dig eller
mig der finder ”Guldhornet”.
Læs mere om Top 10 på Kulturstyrelsens hjemmeside www.kulturstyrelsen.dk.
N.B. Thomsen
nbt@os.dk
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Forhistorie i farver
Dragt i farver
Der er ingen tvivl om at dragten i
det forhistoriske samfund var mere
end alene noget man tog på for at
holde varmen. Klæder kunne både
anvendes til at udtrykke køn og
sociale og kulturelle tilhørsforhold
og forskelle. For eksempel ved man
fra de arkæologiske dragtfund at
man i perioder havde specifikke
dragter for mænd og kvinder, og
fra skriftlige kilder findes der historier om personer som skiftede
kønsidentitet blot ved at iklæde sig
det andet køns dragt. Dragten
kunne også være rigt dekoreret, og
derigennem ladet med symboler,
eller have synlige eller usynlige tilknyttede amuletter.
Forandringer i dragtens udseende
kan observeres fra de tidligste
dragtfund og frem gennem hele
vores forhistorie. Visse forandringer
er bestemt af teknologiske forandringer eller nyskabelser, mens
andre udelukkende er baseret på
bevidste valg eller fravalg. Set i forhold til den arbejdskrævende proces det er at producere en klædning, er der ikke nogen tvivl om at
tekstil, dragt og farver var værdi-

fulde objekter i det forhistoriske
samfund.

Farver i førromersk
jernalder
Der findes i de danske museer en
fantastisk samling af mosefundne
dragter som vi nu ved hjælp af en
række nye C-14-dateringer ved er
produceret i den periode som kaldes førromersk jernalder. Man har i
lang tid troet at hovedparten af
tekstilerne fra denne tidlige del af
jernalderen var ufarvede, og at
tekstilernes mønstre alene blev
lavet ved at kombinere forskellige
nuancer af naturligt pigmenteret
uld. Derfor er de fleste rekonstruktioner af tekstiler og dragter fra
denne periode udført i sorte og
hvide nuancer.
Farveanalyse af mere end 180 prøver fra 45 tekstiler fra 26 forskellige mosefund, som hovedsagelig
kommer fra Jylland, har dog vist at
vores tidlige forhistorie var langt
mere farverig end hidtil antaget.
Således var størsteparten af disse
tekstiler farvet med et gult farvestof, men blå og røde farvestoffer

Fig. 1. Forskellige farver og nuancer af garn farvet med svampe plukket i Danmark.
Prøverne er fremstillet af Hjørdis Hall Andersen og findes på Botanisk Museum. Foto:
CTR
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blev også anvendt. Kilden til disse
er plantefarver som kan udvindes
af mange forskellige planter og gevækster. Da de kemiske farveanalyser hovedsageligt identificerer
den kemiske sammensætning af
det aktive farvestof, ved vi ikke
med sikkerhed hvilke farveplanter
man har anvendt til at opnå de forskellige farver. Mange planter i
vores omgivelser kan give gule og
grønne nuancer, mens færre indeholder røde eller blå farvestoffer.
Det viser at jernaldermenneskene
både havde et godt kendskab til
plantefarvningsteknikken og til de
planter de havde i deres omgivelser, og måske også handlede med
de farvestoffer som de ikke selv
havde adgang til i naturen. Især
røde og blå farveplanter såsom
krap og vajd, og som i Nordeuropa
ikke er naturligt forekommende i
vores flora, var særligt attraktive
og kan opfattes som særlige statusmarkører i dragten (fig. 1).

Smart farveteknologi
Eksperimenter med plantefarvning
har vist at farver man en hvid og
en naturligt pigmenteret uld i det
samme farvebad, bliver resultatet
ikke blot forskellige nuancer af den
samme farve, men faktisk kan det
blive til helt forskellige farver. Således er det muligt, hvis man indfarver en hvid og en lys grålig uld
med en gul plantefarve, at opnå
både en gul og en grøn farve i ét
farvebad. Det betyder at hvis man
indvæver mønstre i hvid og naturligt pigmenteret uld og kombinerer
disse med plantefarvning, kan man
i én enkelt proces fremstille flere
forskellige nuancer i det samme
stykke stof. Dette er formentlig den
mest logiske forklaring på hvorfor
man i førromersk jernalder producerede tekstiler som både indeholdt
naturlige og påførte farver (fig. 2).

gult og et endnu uidentificeret farvestof, som formentlig har været
rødligt. Analysen af tørklædet, som
har mindst fem forskellige hvide og
naturligt pigmenterede tråde i begge trådretninger, har afsløret en
blanding af flere ukendte farvestoffer som både ligger i det røde og
det gule område (fig. 3 og 4).

Fig. 2. Hvidt, lysegråt og mørkegråt naturligt pigmenteret garn farvet med birk i det
samme farvebad. På grund af den underliggende naturlige pigmentering ændrer farven
karakter over mod det grønne. Foto: Ulla Mannering

Selvom der således foreligger et
ganske konkret resultat af farveanalysen, er det alligevel ikke ligetil at sige hvilken farve de to
tekstiler har haft. Hvis farverne
blot forekom hver for sig sammen
med den pigmenterede uld, var det
nok muligt at give et kvalificeret
bud, men tilsammen vil de registrerede farvekombinationer især i
skørtet give en uklar, brunlig farve

Huldremosedragtens
farver
Der er i de analyserede tekstiler
også fundet eksempler på at flere
forskellige farvekomponenter optræder i det samme stykke stof. Et
godt eksempel på denne farveteknik findes i Huldremosekvindens
dragt, som blev fundet i en mose
på Djursland i 1879. Huldremosekvinden er et af de mest velbevarede og velklædte mosefund som er
fundet i Danmark. Hun er dateret
til førromersk jernalder. Huldremosekvindens dragt bestod af to
skindkapper, et ternet uldtørklæde,
en ternet uldnederdel og formentlig
en underkjole fremstillet af brændenældefibre. Farveanalysen af
uldtekstilerne har vist at man i
fremstillingen af både skørtet og
tørklædet indvævede tern af tråde
som var spundet af hvid og forskellige intensiteter af naturligt pigmenteret fåreuld. Herudover har
man tilføjet begge dragtdele plantefarver. Farveanalysen af skørtet
har vist at de to forskellige typer
tråde i begge trådretninger, som i
dag stadig let kan ses med det
blotte øje, alle indeholder spor af
tre farvestoffer, nemlig et blåt, et

Fig. 3. og 4. Huldremosekvindens ternede uldtørklæde og uldnederdel. Ternene er indvævet med forskellige typer naturligt pigmenteret garn. Man kan i dag ikke se tekstilernes oprindelige farver med det blotte øje, og den nuværende rødlige farve skyldes
dragternes lange ophold i mosen. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet
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gevel komme med et kvalificeret
bud på hvordan Huldremosekvindens dragt kan have set ud, så er
det sandsynligt at skørtet har haft
en blålig nuance som på et tidspunkt har bevæget sig over i det
grønlige eller brunlige farvefelt,
mens tørklædet har haft en rødlig
nuance med et purpuragtigt eller
gulligt skær (fig. 5).

Afslutning
At farver i den tidlige del af jernalderen indtager en så central plads i
tekstildesignet, har udfordret den
gængse opfattelse af hvordan jernaldermenneskerne gik klædt,
hvilke teknologier de havde kendskab til, og hvilke ressourcer de
havde adgang til. De nyeste farveanalyseresultater af dragterne fra
ældre bronzealder har vist at disse
ikke var farvet, men alene produceret i uld i naturligt forekommende farver. Hvornår tekstilfarveteknologien således blev introduceret, og om den fulgte med
de mange øvrige nye påvirkninger
og ændringer i samfundsstrukturen
som er karakteristisk på overgangen til den tidlige del af jernalderen, og som også materialiserer sig
i tekstilteknologien, mangler vi stadig at få svar på. Der er dog ingen
tvivl om at vores forhistorie var
meget mere farverig end vi hidtil
har forestillet os.
Fig. 5. Det er muligt at Huldremosekvindens tørklæde og nederdel på et tidspunkt har
set således ud. Foto: CTR

– en farve som kunne være opnået
på en langt enklere måde. Det vi
kan registrere i de to tekstiler er således næppe resultatet af en enkelt
farveproces, men udtryk for at man
i løbet af tekstilernes anvendelse
har brugt gentagne farvninger til at
ændre eller opfriske far- verne.
Denne konklusion underbygges videre af det faktum at farvning med
blå farvestoffer generelt foregår
efter en helt anden metode end det
er tilfældet med farv- ning med
gule og røde nuancer.

12

Vi bliver altså nødt til at se mere
differentieret på analyseresultatet.
At der er flere farvestoffer til stede i
de samme tråde, viser at der har
været anvendt flere farvebade, og
at man ved gentagne farvninger
har fornyet og genopfrisket farverne. Til gengæld ved vi ikke om
farvningerne er foregået lige efter
hinanden eller efter længere tid når
farverne falmede. En tredje mulighed er at nogle af farverne er spildprodukter efter tidligere farvninger
med det samme udstyr. Skal vi alli-
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En ødekirkegård ved
Randers Fjord
Rundt omkring i landet har vi
mange af de såkaldte ødekirkegårde
– kirkegårde som ligger for sig selv i
landskabet, tilsyneladende uden tilknytning til en bestående kirke.
Oprindeligt blev de dog ikke anlagt
som separate gravpladser, men har
hørt til en daværende kirke, der så
på et senere tidspunkt er blevet sløjfet og revet ned. Efter kirkens nedrivning er man så ophørt med at
begrave folk på stedet.
Dette skete for eksempel efter de
store pestepidemier i 1300-tallet
hvor hele landsogne bogstaveligt
talt kom til at ligge mennesketomme hen, men også efter reformationen i 1536 blev en del sogne

lagt sammen, og de ”overflødige”
kirker nedrevet. Herved kom en
række kirkegårde til at ligge alene
tilbage i landskabet og ude af brug.
Enkelte ødekirkegårde er bevaret til
i dag, men mange er efter kirkens
nedlæggelse blevet helt sløjfet, og
jorden herefter inddraget til dyrkning. Dette gælder f.eks. ødekirkegården ved Tjærby (fig. 1).

Ødekirkegården ved
Tjærby
I Østjylland er der, uvist af hvilken
grund, landets største koncentration af ødekirkegårde. En sådan
finder man ved Tjærby, nogle få kilometer øst for Randers, ud langs
nordsiden af fjorden.

Kirkegården blev i årene 1998 til
2010, som en af de ganske få her i
landet, totaludgravet, hvilket har
frembragt rester af ca. 1.200 grave
(fig. 2). Disse dækker perioden fra
ca. år 1000 og op mod midten af
1500-tallet, hvor kirken kort efter
reformationen, ifølge de skriftlige
kilder, blev nedlagt, og Tjærby
Sogn lagt ind under nabosognet
Gimming.
Kirkegården, viste det sig, målte 45
x 43 meter (fig. 2), og i midten
fandt man fundamentresterne fra
den nedlagte stenkirke. Denne viste
sig at have haft både kor, skib, våbenhus og tårn, men har dog været
ret lille (fig. 3). Hvilken helgen kirken var indviet til, og dermed kir-

Fig. 1. Udsigt over ødekirkegården indrammet af marksten
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Fig. 4. Udgravningen af ødekirkegården.
Foto: Museum Østjylland

Fig. 2. Plan over de begravede på ødekirkegården opdelt efter armstillinger.
Foto: Museum Østjylland

kens navn, kendes desværre ikke.
Heller ikke ejerskabet er kendt, men
størrelsen taget i betragtning kunne
godt tyde på at den oprindeligt har

været et fællesprojekt udført af
landsbyens bønder.
Ved udgravningen viste det sig at

der også var rester af et gårdanlæg
fra vikingetiden med bygninger fra
900-tallet. Desværre er hovedbygningen her gennemskåret og forstyrret af de ældste grave.
Foruden vikingegården blev der
også fundet rester af en træbygget
forgænger til stenkirken, og
i det ene hjørne af kirkegården blev
der endvidere frembragt resterne af
en smedje (fig. 3). Derimod fandt
man ikke markante spor af noget
stendige langs kirkegårdens yderkant, men diget har nu højst sandsynligt været der.
I middelalderen var alle lige i
døden, undtagen konger og biskopper, som blev begravet inde i
kirkerne. Man kan derfor ikke ud

Fig. 3. Plan med angivelse af stenkirken (grøn) og spor fra andre bygninger fra vikin-

Fig. 5. Kvinde med pung ved højre hånd.

getid og middelalder. Foto: Museum Østjylland

Foto: Museum Østjylland
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Fig. 6. Armstillinger. Armstillingen yderst
til venstre er fra før år 1300. Den næste
var normal igennem selve 1300-tallet, og
nummer 3 var normal gennem 1400-tallet. Den sidste armstilling yderst til højre
blev mere og mere almindelig efter år
1450. Tegningen er udført af Jørgen
Kraglund og bringes her med venlig tilladelse fra Tidsskriftet Skalk

fra kirkegårdens skeletmateriale se
hvem der så har hørt til over- eller
underklassen i sognet. Modsat hedensk gravskik så får kristne jo
ikke gaver eller ejendele med i graven. Dette holder også stik over
hele kirkegården, undtagen i et enkelt, noget mærkeligt tilfælde. Her
er der tale om en kvinde som i
hånden holdt 8 mønter indsvøbt i
noget stof (fig. 5). Hvilket motiv
der ligger bag, er ikke godt at vide.
Måske noget aflad hun ikke havde
fået betalt da hun levede.

De forskellige armstillinger op igennem middelalderen
Ud fra de skiftende armstillinger
som de døde blev lagt med op
igennem middelalderen, har det
været muligt nogenlunde at tidsfæste antallet af døde i de forskellige
faser af perioden (fig. 2, 4, 5, 6, 7
og 8). Det har således vist sig at i
perioden fra slutningen af 1200tallet og op til lidt før år 1400 faldt
antallet af indbyggere i sognet med
hele 50-70%. Det var bl.a. de store
pestepidemier i 1300-tallet som her
gjorde sig gældende, men muligvis
også en vis indvandring til Randers. Dette forhold bekræftes af at
man i Randers ikke umiddelbart
har kunnet se en tilsvarende nedgang i befolkningen.

Fig. 7. Et af de ældste skeletter.
Foto: Museum Østjylland

Når man udgraver en kirkegård, er
det normalt kun skeletterne fra de
døde som er tilbage. Derfor er det
kun i enkelte tilfælde muligt at sige
noget bestemt om dødsårsagen.
Det gælder for eksempel når skeletterne har svære læsioner eller misdannelser.
I gravene har man fundet enkelte
spænder stammende fra de gravlagtes tøj.

totaludgravet, men når det engang
sker, vil det nok kunne kaste lys
over to ganske bestemte spørgsmål. Var der i 1300-tallet tale om
en generel befolk- ningstilbagegang både på land og i by
grundet pestepidemierne, eller var
der også i perioden tale om en vis
vandring fra land til by? Hvis en
totaludgravning af en bykirkegård
som dækker hele middelalderen,
viser en nogenlunde konstant befolkningsstørrelse gennem perioden, så må der, da folk naturligvis
også døde af pest i byerne, være
tale om en vis vandring fra land til
by. Uden indvandring fra land til
byen så må bykirkegården også
vise en større dødelighed end normalt op gennem 1300-tallet.

Foruden skeletter og spænder har
man også fundet potteskår fra både
vikingetid og middelalder, samt
nogle mønter. Alt sammen ting der
stammer fra den tidlige bebyggelse
eller er tabt, og så hen ad vejen
rodet rundt og kommet ned i jorden.

Ubesvarede spørgsmål
Kirkegården ved Tjærby er den af
de få totaludgravede ødekirkegårde
som dækker det længste tidsrum.
Ingen bykirkegårde er endnu blevet

Fig. 8. Skelet fra
1300-tallet.
Foto: Museum
Østjylland

Preben Ravnsvad
E-mail:
52prb@skylinemail.dk
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Murstenologi for arkæologer
Anden og sidste del
Der er brændt mursten i Danmark
siden 1160’erne. Når murstensstumper dukker op ved en udgravning, melder spørgsmålet sig
straks: Er disse ”fra tiden” eller blot
en uvelkommen indblanding fra
andre perioder? I nogle tilfælde
lader dette spørgsmål sig besvare
ud fra stenens udseende og struktur, så man kan spare sig de dyre
naturvidenskabelige analyser. Inspektionen fortæller også om produktionsform og stenens funktion i
sin tid. Disse aspekter handler det
følgende om. De tilsvarende forhold for tagtegl er tidligere beskrevet i Fund&Fortid Nr. 2 2009.
Når en murstens alder skal bedømmes, vurderer man fremstillingsteknik, størrelse og form, lerstruktur og eventuelle stempler. Vedrørende fig. 4 og 9 henvises der til
første del af denne artikel i
Fund&Fortid Nr. 4 2012.

Lerstruktur og
bearbejdning
Den brændte murstens farve afhænger af forholdet mellem jernforbindelser og kalkforbindelser i leret.
I de øverste lerlag vil der som regel
være en overvægt af jernilter, mens
kalkforbindelserne vil være vasket
længere ned. De øverste lag er derfor oftest rødler, som giver røde
mursten. Længere nede i lerlaget er
der overvægt af kalkforbindelser.
Her er det blåler, som giver gule
mursten. Under brændingen kan

farven yderligere modificeres. Hvis
der brændes med rigelig ilt, får
man friske røde eller gule farver.
Hvis man derimod fjerner ilten og
brænder ”reduceret”, bliver farverne mørkere. Den røde og gule
farves nuance afhænger også af
den lokale sammensætning af
leret.
Fra starten og til langt op i 1500tallet er næsten alle sten røde, men
herefter ses stigende mængder gule
sten. I Limfjordsegnene kan tidlige
sten dog også ofte være gule.

Fig. 20. To middelalderlige ribbesten og
en ribbesten fremstillet i slutningen af
1900-tallet til restaureringsformål. Bemærk den store forskel i stenenes struktur. Den nye sten viser tydeligt hvad det
betyder at have stenudskillende og homogeniserende maskiner til at bearbejde

Man skelner mellem moræneler og
issø-ler. Moræneleret er opblandet
med sand og småsten under isens
vandring. Issø-leret er afsat af stillestående vand oven på isen i sidste istid og er derfor finkornet uden
mange urenheder af større sten.
Før mekaniseringen havde man
mulighed for at rense de værste
urenheder fra moræneleret i vandbassiner. Men det forhindrede ikke
at strukturen i den brændte sten
afslører lerets manglende ensartethed og inklusion af småsten og
kalkstykker. Selv om issø-leret er
mere finkornet, vil strukturen i den
brændte sten som regel ikke være
så ensartet som efter den mekaniserede rensning og homogenisering.

leret.
Nivaagaard Teglværks Ringovn

styre lerets sammensætning og
struktur9. Leret læsses først i en
”forælter” hvor blanding med sand
eller andet sker, ligesom konsistensen reguleres med vand. Blandingen føres over i et valseværk, der
udskiller større sten (fig. 4), og
derefter gennem et finvalseværk
der nedknuser de sidste små urenheder. Resultatet er en meget homogen struktur i murstenene (fig.
20).
Ud over mursten af almindeligt tegl
findes der to typer sten af speciel
og karakteristisk struktur: molersten og ildfaste sten10. Molerste-

Efter fremkomsten af strengpressen
bliver der i sidste del af 1800-tallet
udviklet forskellige redskaber til at

Fig. 22. Sorthat Teglværk på Bornholm
producerede ildfaste mursten i perioden
1854-1859. Bemærk den grynede strukFig. 21. Molersten fra Sundby Teglværk fra 1900-tallets midte.

tur.

Nivaagaard Teglværks Ringovn (museum)

Nivaagaard Teglværks Ringovn
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Fig. 23. Stempel i munkesten i tårnets hvælving i Kirke Værløse Kirke. Hvælvingen stammer fra starten af 1400-tallet

Fig. 24. Rosetformet stempel i middelalderlig munkesten i kirkemuren omkring
Kirke Værløse Kirke

nene dukker op i slutningen af
1800-tallet og produceres stadig.
De er let kendelige på deres varmt
gule til lyst røde farve og ringe
vægt (fig. 21). Ofte er værkets
navn præget i dem. Ildfaste mursten er let kendelige på deres grynede struktur (fig. 22). De fremstilles ved at knuse mursten af
brændt chamotteler. Derpå blandes
det knuste materiale med nyt chamotteler og stenene presses i form
og brændes. Derved opnår stenene
et højere smeltepunkt end almindelige mursten. Ildfaste sten har
meget ofte stempler der viser oprin-

delsesstedet og oplysninger om stenenes modstandsdygtighed mod
høj temperatur og tryk. De kom på
markedet herhjemme i midten af
1800-tallet og produceres stadig.
De fleste stammer fra Bornholm og
fra Höganäsområdet i Sverige, hvor
dette specielle ler findes, men også
engelske ildfaste sten har fundet
vej hertil.
Murstenenes struktur har stor betydning i vurderingen af en murFig. 25. Stempel i middelalderlig munkesten.
Privateje.
Foto: Per Hofman Hansen
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Fig. 26. Gross-Wesenberg Teglværk nær
Lübeck. Kendes fra 1700-tallet15.
Nivaagaard Teglværks Ringovn

Fig. 27. Sct. Petri Teglværk, Lübeck. Petersnøglen er forsynet med et SP i hånd-

Fig. 28 Lübecker Bauhof anvender Lübecks byvåben fra midt i 1600-tallet til
midt i 1700-tallet.

stens alder, idet den kan understøtte eller udelukke den datering
man formoder ud fra stenens størrelse og facon.

taget. Mærket er anvendt fra midt i

Stempler

De tidligste identificerede stempler
fra det nuværende danske område
kommer i slutningen af 1700-tallet
eller starten af 1800-tallet. De består som regel af navnet på teglværket eller teglværksejeren.
Stemplerne er sat med et håndstempel og sidder derfor ofte tilfældigt placeret på murstenens ene
flade (fig. 29-31).

I sidste del af 1800-tallet ser man
en ny måde at stemple stenene på.
Som led i at gøre murstenene mere
glatte og skarpkantede indføres en
efterpresning af sten til facadebrug.
Når stenene har stået til tørring et
par dage, bliver de lagt i en efterpresse, hvor et fladt stempel mod
hver af de to flader presser så kraftigt at leret bliver presset helt ud i
formens hjørner, og vandlæg og
andre uregelmæssigheder forsvinder. Efterpresning bliver udført på
både håndstrøgne og strengpressede mursten. Når man alligevel
presser et stempel ind i stenen, er
der jo ikke langt til at forsyne det
flade stempel med ejerens eller
teglværkets navn (fig. 32-33).
Denne type stempling kan kendes
fra den tidligere da navnetrækket
altid sidder i et nedpresset felt
skabt af det flade stempel. Der kan
jo siges både for og imod at sætte
sit navn i produktet, så nogle vær-

Fig. 29. Stor mursten med Frederiks-

Fig. 30. Nivaagaard Teglværk i Waldemar

Fig. 31 Resengaard Teglværk omkring

værks våben. 1700-tallets slutning.

Engelsteds periode 1847-1857.

1855-70.

Frederiksværk Bymuseum

Nivaagaard Teglværks Ringovn

Nivaagaard Teglværks Ringovn

Hvis man er så heldig at finde et
stempel på stenen, kan det være en
stor hjælp i dateringen10. De ældste
stempler er små indpressede bomærker eller rosetter. De findes en
sjælden gang i middelalderlige
munkesten i kirker eller i løsfundne
munkesten (fig. 23-25). I 1700tallet bliver det almindeligt for teglværkerne i Lübeck at sætte
stempler i mursten og især i tagsten. Mange Lübecksten er importeret til Danmark (fig. 26-28).

18

1600-tallet, og værket er nedlagt i

Nivaagaard Teglværks Ringovn

1840’erne.
Nivaagaard Teglværks Ringovn
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ker efterpressede mursten uden at
sætte navn på stemplet. Efterpresningen gik af mode kort efter år
1900.
Fra år 1900 og frem er det meget
almindeligt at der bliver sat navn i
såvel blødstrøgne som strengpressede sten. For blødstrøgne mursten
sidder navnet ofte i det stempel der
presser den våde sten ud af formen. Stemplet kommer derved til
at sidde på den øverste flade af stenen (fig. 9). Ved strengpressede
sten sidder der en rulle der automatisk mærker lerbjælken når den
kommer ud af strengpressens
mundstykke (fig. 34). Stemplet
kommer derved til at sidde på
løber- eller kopside af stenen. Fælles for stemplerne er at de sædvanligvis ikke er ret dybe eller kraftige.
En del stempler viser ikke værkets
navn, men numre eller bogstaver
hvis betydning ofte kun kendes af
udvalgte (fig. 35).

Fig. 34. Vedstaarup Teglværk. Stenen er
produceret 27/7 1973. Så heldig er man
Fig. 32. Forbilledlig stemplet sten. Sølyst

Fig. 33. Håndstrøgen og efterpresset mur-

Teglværk i Julius August Hastes periode

sten med uidentificeret stempel. Sidste

1860-1869.

halvdel af 1800-tallet.

Nivaagaard Teglværks Ringovn

Privateje

Naturvidenskabelige
metoder

fremtiden være den første og måske eneste undersøgelse af tegl fra
udgravninger. Så det vil fortsat
være vigtigt at kende teglteknologiens historie og kunne vurdere
stenenes fremstillingsteknik. Men
forhåbentlig vil udviklingen af de
naturvidenskabelige metoder også
gøre det muligt at identificere flere
teglstens oprindelsessted og at indsnævre sikkerhedsgrænserne for
dateringen.

Det foranstående har illustreret den
visuelle undersøgelses styrker og
svagheder. For at råde bod på
svaghederne må vi sætte vor lid til
udvikling af naturvidenskabelige
metoder. Termoluminiscensmålingen er for teglprodukter hvad kulstof-14-målingen er for organisk
materiale11. Målingen fortæller
hvornår teglproduktet senest var
opvarmet til mere end ca. 500 OC.
Desværre er der en ikke ubetydelig
sikkerhedsmargen for resultatet.
Således vil målinger fra 1200årene kunne have 95%-sikkerhedsgrænser på 80-100 år til hver
side, og målinger fra år 1900 vil
kunne have 95%-sikkerhedsgrænser på ca. 20 år til hver side11. En
anden ulempe er at der kræves
flere målinger af prøver fra et fund,
og at målingerne ikke er helt billige. Men termoluminiscensteknologien kan også anvendes til andre
interessante analyser af teglet. Således er det muligt at måle hvor høj
temperatur emnet blev brændt ved
i sin tid. Det fortæller noget om
hvilken teknologi teglbrænderen
havde til sin rådighed. Og endelig
er det muligt at skelne mellem sten
brændt af ler fra forskellige lokaliteter12. Således er det muligt at
sandsynliggøre eller afkræfte at en
mursten stammer fra en given lokalitet. Der findes dog endnu ikke
et landsdækkende referencemateriale at ”slå op” i.

Museumsinspektør Mette Palm,
Hørsholm Egns Museum, takkes
for kritisk gennemlæsning.
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Brommespidser
Pilespidser, spydspidser og/eller …?
Fund af spidser på Brommepladserne ved Elhøj i Østjylland (se foregående artikel om Elhøjfundet)
har givet mig anledning til at overveje hvordan spidserne kan have
været anvendt. Det er en almindelig anerkendt antagelse at spidserne fra senistidens fire
kulturperioder, Hamburg-, Federmesser-, Bromme- og Ahrensburgkulturen, har været anvendt til jagt
på større landpattedyr, primært ren
og elg. Der er fremført forskellige
teorier, men blandt andet fordi
spidserne aldrig er fundet skæftet,
er deres præcise anvendelse fortsat
et åbent spørgsmål.
Brommekulturen ligger i Allerødtid
hvor klimaet var varmere end i perioderne før og efter, hvorfor faunaen også var anderledes. Hvor det
i de kolde perioder var renen der
var det foretrukne større byttedyr,
var det i Allerødtid elgen. Sammenfaldende med ændringerne i klima
og fauna sker der en markant ændring i spidsernes udformning. I
forhold til den tidligere Hamburgkulturs elegante skafttungespidser
virker Brommekulturens spidser
umiddelbart grove og primitive.
Hvorfor sker denne ændring? Er
det udtryk for at Brommejægerne
har mistet tidligere tiders færdigheder og anvender en mere primitiv
teknologi, eller er det fordi de nye
former er mere effektive i forhold til
de forandrede naturgivne betingelser?

Pilespids?
På baggrund af forsøg med kopier
af Brommespidser og sammenlignende undersøgelser af brugsskader på pilespidser og kastespydsspidser konkluderer arkæologen

20

Anders Fischer at det synes ”muligt at udelukke, at Brommespidser
har tjent som odde på spyd. Der er
således med stor sandsynlighed
tale om pilespidser”1.
Brommespidserne er meget uensartede. Det ser ud som om størrelse,
form og vægt ikke har været vigtige. Især forskellen i vægt gør det
meget tvivlsomt at de alle har
været brugt som pilespidser. At det
kan lade sig gøre at skæfte en stor
Brommespids på et pileskaft og
opnå rimelige resultater ved at
skyde med den, er ikke i sig selv
bevis på at der er tale om pilespidser, men hvis de påviste forskelle i
brugsskader på pilespidser og på
spidser der har siddet på kastespyd, er indiskutable, taler det
selvfølgelig for at der er tale om
pilespidser (fig. 1).
I de senere kulturer i jægerstenalderen Maglemose-, Kongemose- og
Ertebøllekulturen, hvor brugen af
bue og pil er indiskutabel, har spidserne typisk været meget mindre
og lettere end Brommespidserne.
Der har både været anvendt spidser af træ, knogle og flint, som
f.eks. mikrolitter der typisk vejer
under 1 gram. Sådanne små lette
spidser har været effektive, og de
har blandt andet været brugt til
jagt på urokser og krondyr. Hvis de
fundne og publicerede Brommespidser er repræsentative, må det
konstateres at Brommespidserne
generelt er tungere og mere uensartede end pilespidserne fra de efterfølgende kulturer i jægerstenalderen. Overgangen fra de letteste
til de tungeste Brommespidser er
jævnt fordelt fra ca. 4 til 20 gram2,
så der er et utal af forskellige spid-
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ser, også inden for det samme
fund. Hvis alle spidserne har været
beregnet til pile, virker det umiddelbart mærkeligt at man har lavet
så uensartede spidser, hvoraf
mange er store og tunge, når små,
lette og mere ensartede spidser er
langt mere effektive.
Kendte pileskafter fra rensdyrjægerpladser i Nordtyskland og fra
Canada og Grønland har en diameter på 8-10 mm og en længde på
80-90 cm3. Et 80 cm langt og 9
mm tykt fyrretræsskaft uden spids
og styrefjer vejer ca. 30 gram. Den
største spids fra Elhøj-lokaliteten
har i hel stand vejet ca. 24 gram.
En moderne jagtspids af stål vejer
ca. 9 gram.
Bredden på skafttungerne på tre af
Elhøjspidserne tyder på at skaftet
har været mindst 14 mm i diameter. Hvis Brommejægerne har brugt
sådanne pileskafter af fyr på f.eks.
90 cm længde, har pilen inklusive
spids og styrefjer vejet omkring
120 gram, og selv om man kan
korrigere noget med styrefjerenes
størrelse, så vil en sådan pil hurtigt
tabe fart og højde. Desuden vil de
store forskelle i spidsernes vægt
gøre det vanskeligt at afgive ensartede skud. Man har skullet vurdere
hver enkelt pil inden afskydningen.
For at fungere optimalt har skaftets
dimensioner og bøjelighed desuden
skullet afpasses efter hver enkelt
spids. Hvis spidserne i øvrigt skulle
bruges til samme formål, er det
usandsynligt at de har været brugt
som pilespidser4.
Hvis Brommejægerne har haft let
adgang til flint, hvad alt tyder på,
har der ligget betydeligt mere ar-

Fig. 1. Renjagt med bue og pil vist på helleristning fra Komsakulturen, ca. 9.000-4.000 f.Kr. fra Jiebmaluokta ved Alta i Nordnorge,
men der er også mange eksempler på at jagt på store landdyr er sket med harpuner og spyd, hvilket blandt andet er praktiseret i
både Grønland og Nordamerika. Tegning af Edwin Tunis

bejde i et pileskaft end i en flintespids5. Det må derfor anses for
mest sandsynligt at skafterne så
vidt muligt er blevet genbrugt.
Spidserne derimod har i langt de
fleste tilfælde kun kunnet bruges
én gang. Heraf følger at spidserne
er tilpasset skaftet, og ikke omvendt.
Selvom resultatet af de ovenfor
nævnte forsøg angiveligt tyder på
at Brommespidserne har været anvendt på pile afskudt med en bue,
er der således også noget som taler
for at de store Brommespidser ikke
har været brugt som odde på pile,
men f.eks. på tungere spyd hvor
spidsens vægt procentvis er lille i
forhold til det samlede våbens
vægt, og derfor ikke påvirker dets
bane i samme grad som den ville
gøre på en lettere pil. Der er desuden også mange arkæologiske indicier og etnografiske eksempler på
at spyd/harpuner, ofte i kombination med kastetræ, har været anvendt til jagt på større landdyr.

I Allerødtid, nærmere bestemt i år
10.970 f.Kr., skete der et kraftigt
vulkanudbrud i Tyskland. Nogle
forskere mener at det fik store konsekvenser for de berørte befolkninger. Blandt andet er der fremsat en
teori om at befolkningen nord for
vulkanen, herunder i det nuværende Danmark, blev isoleret fra
det sydligere Europa og glemte
hvordan man producerede og
brugte bue og pil, og i stedet gik
over til at bruge ”det mere primitive spyd”, og at Brommespidsernes udformning viser dette6.
Anvendelse af spyd og harpuner er
dog ikke nødvendigvis udtryk for
en mere primitiv kultur end de kulturer som anvender bue og pil.
Tværtimod viser f.eks. inuitternes
og nordamerikanske indianeres anvendelse af flere forskellige og raffinerede former for spyd og harpuner en forholdsvis højt udviklet
redskabskultur, som i øvrigt ofte
også omfattede bue og pil. Anvendelse af kaste-, stik- og slagvåben

er snarere udtryk for at disse våben
under specielle omstændigheder er
mere effektive end bue og pil.

Spydspids?
Kastespyd har været anvendt af
mange jægerkulturer over hele jorden. De har ofte været kastet ved
hjælp af et kastetræ som har givet
kastet yderligere kraft. På den
4.000 år gamle Saqqaq-boplads
Qajaa i Vestgrønland er der fundet
et kastetræ som formentlig har
været anvendt til en harpun eller
lanse, hvis skaft har haft en diameter på ca. 13 mm7. I Anasazikulturen i Colorado har kastespyd
med styrefjer og med en diameter
på ca. 14 mm været anvendt.
Spyddet har været kastet ved hjælp
af et kastetræ. Spidsen er på størrelse med de store Elhøjspidser (fig.
2).

Harpunspids?
En grønlandsk harpun på 1-2 kg
kan fra en kajak med kastetræ kastes 10-20 m og ramme ret præ-
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Fig. 2. Kastespyd som er ca. 150 cm langt med en diameter på ca. 14 mm, samt kastetræ fra Anasazikulturen, Basketmaker Period
450-750 e.Kr., Colorado. Spidsen er på størrelse med de store Elhøjspidser

cist. Harpunens forholdsvis store
vægt giver en effektiv indtrængning. De tre store Elhøjspidser svarer i størrelse til den grønlandske
harpuns spids. I en meget ældre
harpun fra Dorsetkulturen i Nordcanada er der brugt en stenspids på
størrelse med de store Elhøjspidser.
Harpuner har været brugt til jagt
på større landpattedyr blandt andet
af inuitter og indianere i Grønland
og Nordamerika, og ud fra arkæologiske fund af harpunspidser er
det sandsynliggjort at det samme
har været tilfældet i Danmark8 (fig.
3).

Lænserspids?
Der er også den mulighed at ikke
alle spidserne har siddet på et kastevåben, men på et stikvåben
svarende til den grønlandske lænser, som har været anvendt på
nært hold når byttedyret var fanget
med harpun eller fikseret f.eks. af
dyb sne, vand, mudder, i en fælde
eller af hunde (fig. 4).

Spids i slagvåben?
Endelig er der den mulighed at
nogle af spidserne har fungeret
som spidser i slagvåben der ligesom lænseren har været anvendt
til at aflive et fanget dyr. Der er

fundet flere slagvåben af rentak i
Danmark12. Blandt andre er der
fundet et på Samsø og to på stranden ved Nr. Lyngby i Vendsyssel.
Sådanne slagvåben kan muligvis
have været forsynet med en spids
af flint (fig. 5).

Flere forskellige
anvendelser
Som det generelt gør sig gældende
med Brommespidser, er der også
stor forskel på Elhøjspidserne, hvor
den tungeste vejer ca. 24 gram, og
den letteste ca. 6,5 gram. Én af de
fem skafttungespidser fra Elhøjpladsen adskiller sig fra de andre.

Fig. 3. Øverst til venstre en grønlandsk harpunspids sammenlignet med en af de store Elhøjspidser. Harpunspidsen, som er monteret
i en fatning af hvalknogle, har siddet på et omkring 2 m langt og 1-2 kg tungt skaft af træ, knogle og tand som vist nederst på tegningen af Keld Hansen9. Harpunspidsen til højre er fra Dorsetkulturen i Nordcanada. Stenspidsen er monteret i en fatning af rensdyrtak. Hele spidsen er 7,5 cm lang10
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Fig. 4. Øverst en grønlandsk lænserspids sammenlignet med en af de store Elhøjspidser. Lænseren er ca. 150 cm lang, og skaftets
diameter er ca. 35 mm. Vægt: 675 gram. Tegning: Keld Hansen11

Det er ikke vægten som gør den
anderledes, men skafttungens dimensioner som er meget mindre
end de øvrige spidsers. Hvor skafttungerne på de store Elhøjspidser
har en længde på 20-33 mm og en
bredde på 10-14 mm, har skaft-

tungen på den atypiske spids en
længde på 18 mm og en bredde på
5 mm (se fig. 6, nr. 2414-3-4 i foregående artikel om Elhøjfundet).
Hvis den er en Brommespids, kan
det tyde på at man ud over forskellige typer kaste-, stik- og slagvå-

ben også har haft bue og pil.
Selvom Brommejægernes redskabsinventar umiddelbart ser ud
til at begrænse sig til 4-5 typer,
kan det have været langt større.
Måske afspejler den store variation
i Brommespidsernes udformning

Fig. 5. Øverst: Slagvåben af rentak fra Samsø13. Længde 51,5 cm. Øverst t.h. en af de store Elhøjspidser. Nederst: Slagvåben af rentak med indsat spids af obsidian fra Tnaina-indianerne i Alaska14
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Fig. 6. Måske afspejler den store variation i Brommespidsernes udformning en mangfoldighed af redskaber svarende til Saqqaqkulturen i Grønland. Tegning: Bjarne Grønnow15

flere typer redskaber, som blandt
andet omfattede harpuner, kastespyd, stikvåben/lænsere, slagvåben og knive samt bue og pil (fig.
6).
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Godt nytår fra formanden
Året 2012 var et år med store udfordringer, især på det økonomiske
område – opkrævning uden vedlagt girokort var ikke ideelt og vil
næppe blive gentaget. Og når også
postlisten viser sig ret sårbar over
for fejl, hvor et forkert sat komma
eller mangel på samme tilsyneladende kan bevirke at Fund&Fortid
ikke bliver sendt ud, så går det
galt. Derfor, hvis I selv har oplevet
det, eller hører om nogen som ikke
har modtaget bladet, så kontakt
mig eller en anden i bestyrelsen.
Ud over problemerne med postlisten har vi i det forgangne år ikke
modtaget penge fra Tipsmidlerne,
traditionelt en donation på 20.000
kr. Vi har dog forhåbning om at vi i
de kommende år vil modtage dette
beløb. Bladpuljen har tilsmilet SDA
med 4.600 kr. Dertil skal lægges
en stor sparsommelighed i SDA.
Dette gør at vi kommer til årsmødet
med et fornuftigt regnskab og tilgang af nogle flere abonnenter, og
at vi kan aflyse ”finanskrisen” i
denne omgang.
Husk Årsmødet d. 21. april i Gummerup på Fyn. I år afholder vi
selve årsmødet om formiddagen da
Klaus Thorsen, foredragsholderen,
har lang vej fra Bornholm til Fyn.
Dagsordenen er efter vedtægterne,
men der er behov for nye medlemmer efter at Jens V. Bruun er stop-

pet af personlige grunde. Mere
landsdækkende kandidater vil ikke
være en ulempe. Husk også på det
faktum at nogle af os i bestyrelsen
jo ikke længere ligefrem er årsunger.
Jyllandstræffet d. 9. juni tegner
meget spændende. Samlingspunktet er Morsø Landbrugsskole, hvorfra Otto Gro-Nielsen vil arrangere
ture ud til de historiske steder.
Overnatning på Landbrugsskolen
er en mulighed – til en rimelig pris.
Det giver mulighed for en aften
med socialt samvær. Hele programmet kan ses på SDA’s hjemmeside
og her i bladet, og på vores årsmøde vil jeg berøre emnet.
Fund&Fortid har tidligere efterlyst
historier fra det ”virkelige liv”, for
eksempel et godt billede med en
omtale af episoder ud over det
sædvanlige. Redaktionen er gerne
behjælpelig med opsætning. I bladet kan I se både den faste redaktion og de eksterne redaktører hos
hvem hjælp kan hentes. Når økonomien tillader det, vil der ske en
udvidelse af bladet.
Sjællandstræffet, anden søndag i
september, arbejder vi på at få på
plads. Programmet håber vi at
have klar til årsmødet og til næste
nummer af Fund&Fortid.

Fig. 1. Detektorfund. Jan Andersen. Jernnøgle fra tidlig middelalder. Foto: NBT
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På Fyn har arkæologiforeningen
Harja nu oprettet en marinarkæologisk gruppe der kan varetage et arkæologisk område som ikke har
nydt lige så megen omtale/mediedækning som detektorområdet.
Måske nok en del af vores forhistorie som SDA bør ”dykke” ned i
fremover.
Tv-kanalen dk4 har lige vist og
kommenteret de bedste fund i
2012, som også er beskrevet i
dette nummer. Her kan jeg kun
spørge: Hvor meget var mon gået
tabt hvis ikke dygtige amatørarkæologer havde gået markerne
over med deres detektorer? I udsendelsen var det kun ædlere metaller der blev vist. Ved detektorundersøgelserne opsamles forhåbentlig også genstande af jern, som kan
have stor værdi. (fig. 1) Også vigtigt da tæring giver jerngenstandene en begrænset levetid.
Jeg glæder mig til år 2013.

Jan Andersen, formand.

Indkaldelse til Årsmøde 2013
Søndag den 21. april 2013 kl. 10 på Hjemstavnsgården, Klaregade 23, Gummerup, 5620 Glamsbjerg
Program:
10.00-10.15 Velkomst og morgenkaffe
10.15-12.00 Årsmøde med dagsorden i henhold til vedtægterne
12.00-13.00 Frokost (medbring madpakke)
13.00-13.30 Kåring af årets arkæolog
13.30-16.00 Foredrag ved Klaus Thorsen fra Bornholm om 30
år som amatørarkæolog og detektorfører. Det startede i det små
med fund fra stenalderen og jernalderen, men i dag bruger Klaus
al sin fritid på denne spændende hobby. Hobby er det stadigvæk,
selv om Klaus nu lever af at formidle historie. Flere gange om
ugen er Klaus ude med metaldetektoren. Han fortæller også fundhistorien om sølvskatten fra Skovsholm, fundet den 1. september
2012, og ikke mindst om hvad man har fundet ud af i forbindelse
med skattens 152 arabiske og persiske sølvmønter. Klaus glæder sig
til at møde jer alle! Pause under foredraget med kaffe og kage.
Forslag som ønskes behandlet på årsmødet, skal fremsendes til foreningens formand senest 4 uger før årsmødet, dvs. senest den 23.
marts.
Beretning og regnskab vil blive vist på SDA’s hjemmeside:
www.arkaeologi-sda.dk eller vil kunne rekvireres pr. e-mail:
oldmiden@gmail.com fra den 23. marts.
Tilmelding senest den 14. april til: John Petersen, e-mail:
oldmiden@gmail.com eller telefon: 44 99 46 47. Deltagerpris 100 kr.
pr. person. Der kan købes drikkevarer, men madpakker må I selv
medbringe.

Fig.1. Nogle af de spændende mønter fra
Skovsholm. Layout: Henrik Brinch Christiansen. Foto: René Laursen
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Returneres ved varig adresseændring

Jyllandstræf 2013

Vikingetid og tidlig
middelalder i Thy
og på Mors
Søndag den 9. juni på Morsø Landbrugsskole,
Mosegårdsvej 10, 7900 Nykøbing Mors
Program
09.30-10.00 Kaffe/te og rundstykker

Morsø Arkæologi
Forenings logo

10.00-12.30 Foredrag
Jens-Henrik Bech: Detektorfund fra jernalder, vikingetid og middelalder.
Anne-Louise Haack Olsen: Vikingetidens og middelalderens bebyggelse.
Charlotte Boje Andersen: Kirker og voldsteder.
12.30-13.45 Frokostbuffet
13.45-16.15 Sightseeing/besøg på lokaliteter på Mors med bus
16.15-17.00 Dueholm kloster. Kaffe og præsentation af de arkæologiske samlinger m.m. ved Brian Wiborg.
Pris: 100 kr.
Mulighed for at overnatte d. 8.-9. og/eller d. 9.-10. juni på Morsø Landbrugsskole. Dobbeltværelse med opredning 510 kr., enkeltværelse 410 kr. pr. nat. Morgenmad 65 kr. Tilmelding og oplysning om betaling på
www.morsark.dk/tilmelding2013.htm. Evt. spørgsmål til formand for Morsø Arkæologi Forening, Otto Gro-Nielsen, på e-mail: morsformand@morsark.dk (i nødstilfælde tlf.: 9774 1818).
Jyllandstræffet arrangeres af Morsø Arkæologi Forening i samarbejde med Museet for Thy og Vester Hanherred
og Morslands Historiske Museum. Den meget rimelige brugerbetaling skyldes økonomisk velvilje fra Morsø
Kommune.

