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Forsidebillede:
Den store runesten fra Jelling,
Kong Haralds Sten. Mammenstil.
Kopi fra udstillingen ”Viking” på
Nationalmuseet.
Foto: N. B. Thomsen

Detektorfund
Leder
”Metaldetektor – på jagt efter fortiden” er titlen på en netop udkommet
håndbog om detektorarkæologi som
hobby i Danmark. Bogens titel og
forordets overskrift – ”Fortiden tilhører os alle” – sender et klart signal
om håndbogens grundholdning og
hvad der i øvrigt er kendetegnende
for dansk detektorarkæologi. Bogen
indeholder alt det en god detektorhåndbog skal indeholde, foruden en
række fundhistorier hvor nogle af
vore dygtige detektorarkæologer
fortæller om erfaringer og fantastiske fund. Det er værd at bemærke at
bogen er den første af sin art herhjemme.1

Fig. 1. Såkaldte edsringe af guld fra bronzealderen. Et af de nyeste detektor- og danefæfund. Armringene er fundet på Skælskøregnen. Nationalmuseets danefæudstilling.

Detektorarkæologien er
kommet for at blive
Det er mere end 30 år siden de første
amatørarkæologer begyndte at gå
med metaldetektorer. I begyndelsen
var der en udtalt skepsis hos fagarkæologerne, men heldigvis er det
gået over al forventning, og detektorer er i dag uundværlige inden for
dansk arkæologi. Nogle af de mest
betydningsfulde arkæologiske fund
er gjort af dygtige detektoramatører
– ofte i samarbejde med lokale museer. Detektorarkæologien er i stadig
udvikling. At gå med metaldetektor
er ikke skattejagt i ordets egentlige
forstand, selv om man kan få den
opfattelse i udenlandske tv-programmer, hvor seriøsiteten helt
mangler. Sådan er det heldigvis ikke
med de danske detektorførere, som
altid er på jagt efter vores fortid til
gavn for os alle.

Hvad sker der
med fundene?
Som det blandt andet fremgår af to
artikler om detektorarkæologi i dette
nummer af Fund&Fortid, er der i

Danmark gjort i tusindvis af metalfund som er erklæret for danefæ i
henhold til en lovgivning som vi er
meget stolte af. Det er positivt fordi
de ofte skrøbelige metalgenstande
reddes fra moderne og voldsomme
landbrugsmetoders ødelæggelse.
Men hvad sker der med fundene
efter at de er blevet registreret og
kommet på museernes magasiner?
Bliver der arbejdet med dem? Indgår
fundene i ny forskning som kan udbygge vores viden om Danmarks
fortid? Man kan frygte at museerne
ikke har ressourcer til at gennemføre
denne omfattende opgave, og at
fundene i stor udstrækning desværre får lov til at ligge i anonymitet, når der ses bort fra de allerflotteste fund der altid rammer avisforsider og nævnes i nyhedsudsendelserne. Mere forskning og publicering af de mange nye fund vil
skabe en større og nuanceret interesse for Danmarks fortid og hermed
for det der tilhører os alle. Vi håber
på det bedste.

Glædelig jul og en julegave
Fund&Fortids redaktion siger alle
bladets læsere tak for interessen og
for året der gik. En særlig tak sender
vi til forfatterne til de mange artikler.
Vi ønsker alle en glædelig jul og et
godt nytår.
Redaktionens juleønske er flere
abonnenter på bladet. Vore læsere
kunne måske give Fund&Fortid som
en julegave til familie, venner og bekendte… Til gengæld lover vi også i
2014 at bringe interessante artikler
om arkæologien og fortiden.
Glædelig jul!
Redaktionen

1. Metaldetektor – på jagt efter fortiden.
Kim F. Rasmussen & Lone Beck. Turbine
forlaget, www.turbine.dk. 152 sider, vejl.
pris 249 kr.
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Dyreornamentik
I Fund&Fortid nr. 3, 2013 blev der
givet en introduktion til dyreornamentikken eller dyrestilen i germansk jernalder (400-750 e.Kr.). I
følgende artikel behandles dyreornamentikken i vikingetiden (7501050 e.Kr.), hvor der er tale om en
række forskellige stilarter. Indledningen i del 1 gælder også for del 2 og
handler om dyreornamentik generelt
og om at se og forstå dyrestilen.
Vikingetidens stilarter overlapper
hinanden mere eller mindre. Derfor
ser man ofte forskellige stilarter anvendt samtidigt, uden at der dog
springes en stilart over. Med andre
ord – den kronologiske orden overholdes. Stilarterne kan indimellem
også flyde sammen, og det kan undertiden være vanskeligt at bestemme stilen. Her vil en forståelse
af de karakteristiske træk ved de forskellige stilarter altid være et nødvendigt og godt udgangspunkt. Da
det er svært med ord at præcisere de

forskellige stilarter, vil det være godt
at betragte billederne med de forskellige stilarter og danne sig et helhedsindtryk af vikingetidens stile.
De aktuelle stilarter har alle navne
opkaldt efter topografiske fundlokaliteter i Skandinavien, men det er
dog normalt at de forskellige stilarter
er udbredt over store områder. Vikingetidens stilarter er alle i dyrestil.
I den senere del af vikingetiden ses
også plantemotiver sammen med
dyreornamentikken eller ved siden
af dyrene. Plante- eller vækstornamentikken er ikke nordisk, men
peger på indflydelse fra de Britiske
Øer og kontinentale egne.

Tassilokalkstilen og sydskandinavisk stil F, overgangsstile (750-820 e.Kr.)
Tassilokalkstilen
Tassilokalkstil eller ”Missionsstil” er
betegnelsen for en dyreornamentik
hvor der undtagelsesvis optræder

Fig. 1. Tassilokalkstil. Efter Haseloff 1951
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Del 2 – Vikingetid
plantemotiver og naturalistiske dyrefremstillinger. Stilen er en kontinental stil som udvikledes af
engelske og irske munke på Kontinentet i tiden 780-800 e.Kr. Selve
dyreornamentikken består af asymmetriske sammenslyngede bånddyr
samlet i felter. I nabofelterne kan der
være plantemotiver eller naturalistiske dyrebilleder. I dyreornamentikken indgår rette linjer, for eksempel
i forbindelse med dyrenes hoveder
(fig.1). Stilen med de tre nævnte
elementer ses for eksempel på det
kontinentale Fejøbæger (fig. 2).

Stil F
Sydskandinavisk stil F efterfølger
stil D (se del 1) og bygger på den
kontinentale Tassilokalkstil. Der er
her tale om en fladedækkende dyreornamentik med smalle bånddyr
som i stil D, som oftest anvendes på
rektangulære kistebeslag og rektangulære pladefibler. Billedfladen er
ofte med linjer opdelt i adskilte og
symmetriske billedflader, for eksempel som romber og trekanter, og de
enkelte dyr er komponeret særskilt
inden for de forskellige geometriske
billedfelter uden symmetri (fig. 3).
Dyrefigurerne kan være meget
svære at tolke og skille fra hinanden, måske fordi billedfladerne er
meget kompakte (fig. 3). Stilen ses
især i de vestskandinaviske egne,
mens den sjældent optræder i det
østlige Skandinavien. Her er til gen-

Fig. 2. Fejøbægeret. Tassilokalkstil

Fig. 3. Stil F. Beslag

gæld den i det følgende beskrevne
Broastil repræsenteret. Stil F har sin
blomstringstid i anden halvdel af
700-tallet til første del af 800-tallet.

Gribedyret
I de følgende beskrevne stilarter –
asymmetriske og symmetriske dyrestile – indgår det såkaldte gribedyr
som et betydeligt stilelement. Det er
almindeligt anerkendt at gribedyret
er et fremmedelement som kom til
Norden og her udviklede sig til det
mest karakteristiske element i vikingetidens dyreornamentik. Modsat
dyrefremstillingerne i de tidligere
dyrestile med flade båndkroppe og
hoveder i profil, så fremtræder det
tidlige gribedyr med hovedet set forfra og med ”naturlig” krop og lemmer som noget nyt for tiden i en
plastisk udformning. Typisk griber
dyret fat om sig selv eller i nabody-

Fig. 4. Gribedyr. Borrestil

ret eller i andre dele af den tilhørende ornamentik. Der er bevægelse
og liv i gribedyrene. De trekantede
hoveder med spidse og oprette ører
og store udviskede øjne kan minde
om løvehoveder eller snarere om
små, hyggelige kattedyr (fig. 4).
Gribedyret udvikler sig over tid fra
en asymmetrisk til en mere symmetrisk fremstilling.
Gribedyrene optræder i følgende tre
stilarter: Broa- og Berdalstil (asymmetrisk dyrestil) og Borrestil (symmetrisk dyrestil), som ofte betegnes
gribedyrsstilene, og som tilsammen
strækker sig over en periode på
knap 200 år.

Asymmetrisk dyrestil –
Broastil og Berdalstil
(770-850 e.Kr.)
For denne periode har der været anvendt forskellige stilbetegnelser der
adskiller sig med særpræg og forskellig geografisk og tidsmæssig udbredelse. Arkæolog og redaktionsmedlem i Fund&Fortid Iben Skibsted
Klæsøe har foreslået disse stilbetegnelser opdelt i Broastil og Berdalstil,
og at de tilsammen betegnes som
asymmetrisk dyrestil (se Hikuin 29
fra 2002). I Broastilen indgår de tidligere anvendte betegnelser stil III-E
og Osebergstil. Det er typisk for den
asymmetriske dyrestil at gribedyret
dukker op i asymmetrisk form tidligt

Fig. 5. Broastil. Træskærerarbejde fra Osebergfundet. Efter Shetelig 1920

i stilperioden og herefter bliver et
væsentligt kendetegn for stilen.

Broastil (700-840 e.Kr.)
Denne stil, som i dag betegnes som
Broastil, indeholder Ørsnes sen stil
III eller Arwidssons Vendel stil E
(østlig udbredelse i Skandinavien)
og de stilarter som karakteriserer
Oseberggravens træskærerarbejder
(fig. 5). Stilen, som især ses i Østskandinavien, er opkaldt efter en lokalitet på Gotland med et stort
gravfund med seletøjsbeslag udsmykket i karakteristisk Broastil
(fig. 6). I denne stil indgår det
asymmetriske gribedyr eller bånddyr
i en enkel udformning. Bånddyrene
fremstår som fuglelignende væsener
i profil med små hoveder og kraftigt
udhvælvede øjne. Ofte er Broastilens billeder opdelt af markante
rammesystemer med rektangulære
eller ovale åbninger (fig. 6).

Berdalstil (800-850 e.Kr.)
Berdalstilen, som er opkaldt efter et
gravfund i Vestnorge, er karakteriseret ved den nu fuldt udviklede gribedyrsstil med asymmetriske,
naturalistiske og langstrakte gribedyr, ofte på store skålformede spænder (fig. 7). I Ribe er der fundet et
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Fig. 10. Jellingstil. Jellingbægeret. Til venstre på bægeret ses et profil-set dyrehoved
Fig. 8. Borrestil. Skålformet fibel med symmetriske gribedyr. Dobbeltskallet

Fig. 6. Broastil med gribedyr

utal af støbeformsfragmenter til
spænder med denne udsmykning.
Stilen er udbredt i det vestlige Skandinavien.

Symmetrisk dyrestil –
Borrestil (830-960 e.Kr.)
Stilen er karakteriseret ved symmetri
og gribedyr der er mere eller mindre
symmetrisk udformet – dyrene ruller
sig sammen og ligner hyggelige kattedyr med trekantede hoveder, altid

set forfra og med fire ben med tretåede poter (fig. 4). Stilen, som er
vikingetidens mest almindelige dyrestil, består af to slags mønstre,
hvoraf det ene er selve gribedyret,
og hvor det andet omfatter symmetriske fletmønstre som er omsluttet
eller indrammet af cirkler, romber og
kvadrater, også kaldet ringkædemotiver (fig. 8). De tidlige elementer af
planteornamentik ses i denne stil
enten alene eller ved siden af Borredyret. Stilen bruges især på smykker
og bæltespænder, og de er ofte forgyldte. Der er derimod ingen vikingetidssværd eller spyd som er udsmykket med Borrestil. Det er dog
ikke ualmindeligt at finde dupsko til
sværdskeder i Borrestil (fig. 9). Stilen har fået navn efter et gravfund i
Vestfold i Norge med seletøjsbeslag

6

Jellingstil (890-960 e.Kr.)
Jellingstilen har sit navn efter den
profil-sete og båndformede dyreudsmykning som kendes fra det lille
sølvbæger der blev fundet i Nordhøjen i Jelling (fig. 10). Det hyggelige
gribedyr er ikke længere en del af
dyrestilen, og Borrestilens plastiske
udtryk er væk og nu erstattet af en
todimensional fladedækkende ornamentik. Dyrene i Jellingstilens båndslyng kan karakteriseres ved s-formede og profil-sete kroppe, ofte med
bagudrettede dyrehoveder med store
runde eller mandelformede øjne,
åben mund, eventuelt med en hugtand, og en lang tunge og en lang
nakketop, der begge kan slå en

Fig. 11. Jellingstil. Skålformet fibel.

Fig. 7. Berdalstil. Skålformet fibel med
asymmetriske gribedyr. Enskallet

udsmykket med de nævnte dyr og
ringkæder.

Fig. 9. Borrestil. Dubsko fra sværdskede
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Dobbeltskallet

Fig. 12. Jellingstil. Forgyldt fuglespænde
Fig. 14. Mammenstil. Mammenøksen fra Mammengraven

krølle. I de fleste tilfælde er der kun
én forpote og én bagpote. Kroppen
afsluttes med en løftet hale. Jellingstilen er en typisk ”profil-set dyrestil”. Der ses aldrig planteornamentik sammen med Jellingdyrene. Stilen anvendes bl.a. på smykker og
sværd. Eksempler på Jellingstilen
ses på fig. 11 og 12. Jellingstilen og
den efterfølgende Mammenstil anvendes også ved udformningen af
figurer, for eksempel som udsmykning på mankestole fra fornemme
vogngrave (fig. 13).

Mammenstil
(950-1000 e.Kr.)
Mammenstilen har fået navn efter

udsmykningen på øksen fra Mammengraven i Østjylland (fig. 14).
Stilen blev oprindelig betegnet som
en yngre fase af Jellingstilen, og Jellingstil og Mammenstil kan være
svære at skelne fra hinanden. Karakteristisk for stilen er et opretstående dyr, løve eller fugl, med fire
ben med kløer samt et hoved der
vender fremad eller bagud over ryggen. Ofte har dyret en lang tunge
som rækkes ud af munden. Hovedet
er forsynet med en lang nakketop,
der ligesom dyrets hale typisk ender
i spiraler eller ranker. Mammenstilen
er mere ”krøllet” end Jellingstilen.
Mammendyret er altid vist i profil.

Et eksempel på Mammenstil ses på
forsiden af dette nummer af
Fund&Fortid. Mammenstilens dyrekroppe og figurer er ofte udfyldt med
mange små prikker eller cirkler.
Mammenstilen viser ligesom Jellingstilen mandehoveder, men overskægget på Mammenstilens hoveder er krøllet.

Ringerikestil
(990-1050 e.Kr.)
Denne stil er opkaldt efter en norsk
lokalitet hvor man udhuggede den
rødlige granit til mange af de store
runesten. Karakteristisk for stilen er
de bølgende, fantasifuldt udformede

Fig. 13. Mammenstil. Mankestol fra Mammengraven
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Fig. 15. Ringerikestil. Gravsten fra London

ørne og langstrakte dyrefigurer med
oprullede lårspiraler, lange kløer
samt kam og hale der afsluttes i lange bånd med endespiraler og planteornamentik. Båndene synes at
blafre i vinden (fig. 15). Bånd og
dyrekroppe er normalt uden udfyldninger, hvilket for eksempel er gældende for Jelling- og Mammenstilen.
Stilen ses på runesten og på bl.a.
spydspidser og enkelte vindfløje (fig.
16).

Fig. 16. Ringerikestil. Vindfløj

Urnesstil
(1050-1150 e.Kr.)
Urnesstilen er den yngste af vikingetidens ornamentstile og afslutter
således nordisk dyrestil. Stilen har
fået navn efter stavkirken Urnes i
Norge med dennes karakteristiske
udsmykning med dyr med lange,
smalle og elegant sammenslyngede
kroppe. Dyrene er ofte slanger eller
heste med fire lange ben med lange
halse kædet sammen med tynde
snoede tråde. Dyrenes øjne er smalle

Fig. 18. Urnesstil.
Sølvfibel med hest

og dråbeformede med dråbens spids
vendende fremad (se fig. 17 og 18).
Urnesstilen regnes som den mest
elegante af alle vikingetidens dyrestile.

Afslutning på del 2
om vikingetiden

Fig. 17. Urnesstil. Efter Åberg 1927

8

Denne artikel har kun været mulig
med stor hjælp og inspiration fra
Iben Skibsted Klæsøe, ikke mindst
ved udvælgelse af figurer. En stor
tak til Iben. Også tak til Nationalmuseet, der har givet tilladelse til at fotografere med blitz i særudstillingen
Viking. Det er redaktionens håb at
de to artikler om dyreornamentik
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kan hjælpe med bestemmelsen af de
mange detektorfund der gøres for
tiden, men også blive begyndelsen
til en øget interesse for et af nordisk
jernalders og vikingetids mest fremragende og unikke udtryk – den
skandinaviske dyreornamentik.

Litteratur
Klæsøe, I. S. med flere. Hikuin 2002 nr. 29
om Nordeuropæisk dyrestil 400-1100
e.Kr. Forlaget Hikuin.
N. B. Thomsen

Høgsbrogårdskatten En brudsølvskat fra jernalderen
På sporet af en skat
I Det Kulturhistoriske Centralregister
(DKC) kan man læse at der på en
mark ved en lille landsby syd for
Ribe i 1923 blev fundet en romermønt ved kartoffelkulegravning. På
topografiske kort kan man se at det
også er det højeste punkt på egnen.
Altså et oplagt sted at søge med metaldetektor.
En sen aftentime i december 2008
lavede jeg ud fra oplysningerne om
egnen et oversigtskort og mailede
det til min detektorkollega Jens Lau.
Allerede næste dag sørgede han for
at der var tilladelse til at gå på markerne.
Ret hurtigt viste stedet spor efter bosættelse, og efter få timer var en lille
håndfuld fibulaer bippet frem (fig.
1). Men oppe på det højeste punkt,
hvor der var en stor koncentration
af potteskår, udeblev metalfundene
fra romertiden. Det undrede os, og
derfor afsøgte vi området en ekstra
gang, men stadigvæk fandt vi ikke
andet end de sædvanlige knapper
og spænder samt yderligere en del
potteskår.

på marken. Denne gang havde han
større held, idet han fandt et ombukket stykke afklip fra en romersk
sølvskål, hvor der indeni lå yderligere to stykker brudsølv. I alt vejede
det hele 25 gram (fig. 2). Tre stykker sølv fra samme sted betegner vi
som regel som en skat, men mon
der var mere at komme efter?
Samme aften fik vi fat i museets arkæolog, Claus Feveile, og det videre
forløb blev aftalt.
Dagen efter blev området undersøgt
nærmere, og der dukkede endnu
seks stykker brudsølv frem. Det ene
stykke var udsmykket med en menneskefod og sandsynligvis fra romersk sølvservice. Nu gik de næste
dage i pendulfart til og fra marken,
og de seks stykker sølv blev til 11,
alt sammen fundet inden for et areal
på ca. 100 m2.

te, og kun to af dem i Jylland. Det
tydede på at vi havde fat i noget
stort.

Systematisk afsøgning
Ud fra fundene beregnede vi et centrum og afsatte et søgefelt på 10x10
m med hvedemel, for nu skulle der
afsøges grundigt. Detektoren blev
indstillet på “alt metal” samt på højeste sensitivitet, hvilket frembragte
yderligere fire brudstykker sølv, og
som prikken over i’et kom der tillige
et lille fint stykke guld frem. Men
der blev længere og længere mellem
fundene, som nu var nået op på i alt
26 stykker og sammenlagt 213
gram. Vi fortsatte søgningen lidt
mere spredt, og 60 m fra hovedkoncentrationen fandt Flemming Gadgaard en romersk siliqua (fig. 3)
slået under kejser Eugenius (392394 e.Kr.).

Men lå der mere gemt under selve
pløjelaget? Var den tidligere romermønt fundet i 1923 fra den samme
skat? Havde vi fundet størstedelen
eller blot toppen af isbjerget?
Spørgsmålene var mange. Der fandtes kun få fortilfælde af ældre romerske/yngre germanske brudsølvskat-

Museet bestilte pløjning af marken,
og vi aftalte at vente med at gå i det
nypløjede, så jorden kunne falde lidt
til. Vi startede en fredag morgen,
meget spændt på at erfare hvor
meget vi havde levnet efter alle de
timer vi havde afsøgt på det forholdsvis lille areal. Vi gik side om
side og overlappende hinandens
sving. Der gik ikke lang tid før de

Fig. 1. Fibel. Et af de første fund.

Fig. 2. De første fund af brudsølv.

Fig. 3. Siliqua. Kejser Eugenius.

Foto: Jens Lau

Foto: Jens Lau

Foto: Henrik Brinch

Det første brudsølv
Der skulle gå tre uger ind i januar
2009 før Jens tog endnu en tur ud
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Fig. 4. Siliqua. Kejser Valens. Foto: Henrik Brinch

første stykker brudsølv kom frem,
hvilket jo betød at vi ikke havde
fundet alle sølvstykker i skatten,
selvom vi havde benyttet såvel lavsom højfrekvens og både med og
uden diskriminering. Ploven havde
vendt jorden som indeholdt yderligere sølvstykker tilhørende skatten.

fandt vi yderligere 10 stykker brudsølv.

Kejser Valens

Udgravningen

Bip-bip! Endnu et godt signal. Jeg
stak spaden i jorden, tog en håndfuld jord op, kørte den forbi søgehovedet, tømte lidt mere jord af, indtil
jeg til sidst sad med en mønt i hånden: “Yes!”, endnu en siliqua, denne
gang midt i koncentrationen af fund.
Denne var slået i Trier i Tyskland
under kejser Valens, der af sin broder, kejser Valentinian 1, fik overdraget det østlige romerrige i årene
364-378 e.Kr. (fig. 4). Mønten må
absolut høre til skatten, som således
ikke kan være nedlagt tidligere end
364 e.Kr. Nu har romerske mønter
som er kommet til Norden, haft en
forholdsvis lang levetid, så en præcis datering giver de ikke. Skattenedlæggelsen kan således være sket
50 til 100 år efter at sidste mønt
blev slået. Skatten kan således dateres op til omkring år 500 e.Kr. hvis
vi antager at Eugenius-mønten
hører med. Foruden Valens-mønten

Nu var den store dag for selve udgravningen endelig kommet. Gravemaskinen afrømmede muldjord fra
centrum af skattekoncentrationen
og ud til siden. Vi gik tre mand side
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Museets folk kom herefter for at
måle fundene ind med præcisionsGPS. De var naturligvis meget glade
for at se hvad vi havde fået bippet
frem af jorden (fig. 5).

Fig. 5. Brudsølv. Foto: Henrik Brinch

FUND&FORTID · ARKÆOLOGI FOR ALLE · NUMMER 4 · 2013

om side for hvert skrab der blev
taget. Der gik ikke lang tid før de
første sølvfund dukkede frem, og
sådan gik det ellers slag i slag. Pludselig fandt Jens to guldstykker… og
mere sølv dukkede op. Blandt andet
dagens første siliqua, der skulle vise
sig at være en af i alt fire romermønter den dag. Helt utroligt! Fund poppede op overalt, som om det slet
ingen ende ville tage.
Efterhånden som vi kom nærmere
råjorden, fremkom anlægsspor i
form af stolpehuller som arkæologerne kunne tolke til rester efter ikke
mindre end tre hustomter på stedet.

søgte lidt. Claus kaldte på mig. De
var færdige med at tegne, og nu
skulle de markerede signaler så stå
for tur. De indeholdt alle sammen
sølv: et stort stykke, et hægtespænde og et mindre stykke. Claus
fortsatte registreringen af fyldskifter,
mens jeg gik lidt med detektoren.
Pludselig kom der et meget vagt udslag. Det viste sig at være et stykke
guldklip af en solidus, en romersk
guldmønt. Solidus’en lå også i et af
de fyldskifter der så nyere ud. Tanken strejfede igen om der tidligere
havde været gravrøvere på spil?

Fig. 6. De arkæologiske udgravninger begynder. Foto: Claus Feveile

Typologisk kan hustomterne henføres til 5. årh. e.Kr. Foruden tydelige
stolpehuller var der også mange forstyrrelser. Forstyrrelserne fremstod
som nyere og lidt lysere fyldskifter,
så vi fik tanken at det måske kunne
være deciderede ”røvergravninger”
efter skatten (fig. 6). I et par af forstyrrelserne kom der rigtig mange
sølvfund, og vi stoppede derfor afsøgningen for at danne os et overblik over hvordan det nu skulle
gribes an. Derfor afsatte vi i stedet
mærker på overfladen, så vi kunne
grave der senere. Indtil dette tidspunkt var der fundet fem guld- og
25 sølvstykker. Det var blevet sen
eftermiddag, en hård men spændende dag var ved at være forbi, og
Jens og Flemming kørte hjem.

Mens arkæologerne Claus Feveile og
Sarah Qvistgaard registrerede anlægssporene på tegninger, gik jeg
rundt omkring på udgravningen og

Sidst på eftermiddagen stod jeg
alene tilbage og funderede over tingene. Jeg gik tilbage til stedet hvor
vi havde afmærket de tre sølvfund.
Her skiftede jeg over til ”alt metal”
på detektoren og fik jernsignaler ind.
Jeg tænkte: “Op med jernet, så de
gode fund ikke bliver forstyrret”. Jeg
gravede på disse signaler, men det
viste sig, lige som jeg havde oplevet
det før selve udgravningen begyndte, at det slet ikke var jern, men
enten meget dybtliggende eller bitte
små fragmenter af sølv eller guld.
Og inden der var gået en halv time,
stod jeg med tre guldstykker og fem
sølvstykker i hånden – alle fundet
inden for ½ x ½ m. Det ene fund var
et stort sammenbøjet stykke klippeguld, som skulle vise sig at være det
største stykke guld i skatten (fig. 7).

Fig. 7. Skattens største guldstykke. Foto: Henrik Brinch
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Fig. 10. Det samlede fund: 99 sølvstykker,
36 guldstykker, 1 solidusfragment og 7 siliqua med en totalvægt på 511 gram.
Foto: John Lee, Nationalmuseet
Fig. 8. Guldstykker og hægtespænder. Foto: Henrik Brinch

Udgravningens sidste dag
Tidligt næste morgen viste jeg de
andre hvor alle de gode fund var
gjort på så kort tid. Præcis som
dagen før fandt vi tre guldstykker
efter blot 10 minutters arbejde, og
det ville ingen ende tage. Et filmhold
fra TV Syd dækkede hændelsen, og
vi fandt yderligere fem guldstykker

samt flere flotte hægtespænder i
sølv (fig. 8).
Derpå påbegyndte vi udgravning af
de nyere forstyrrelser i jorden. Herfra fremkom der også fund næsten
hele tiden. Der blev gradvist gravet
5 cm jord af, hvorefter fladen blev
afsøgt med detektor. Den afgravede

jord blev taget med til Ribe Museum,
hvor vandsoldning foretoges, og der
fremkom herved yderligere seks
sølvstykker, seks guldstykker samt
enkelte glasperler.

En mulig forklaring
Da udgravningen var færdig, og
efter en del spekulationer, kom vi
frem til at forklaringen på de nyere
forstyrrelser på fladen, som alle
havde ca. den samme rektangulære
størrelse, kunne være spor efter kartoffelkuler (fig. 9) (se også fig. 6).
Og selvfølgelig! Den omtalte romermønt fra marken i 1923 hidrørte jo
netop fra kulegravning.
Tingene faldt således på plads, og vi
kan antage at skatten er komplet
(fig. 10). Der har altså alligevel ikke
været gravrøvere på spil på Høgsbrogård.

Læs mere
C. Feveile: Høgsbrogård-skatten –
en brudsølvsskat fra ældre germansk jernalder i Sydvestjylland,
Arkæologi i Slesvig – Archäologie in
Schleswig, 13 • 2010, Symposium
Jarplund 5.3. - 6.3.2010.
Henrik Brinch Christiansen
Fig. 9. Oversigtskort. De blå markeringer er opmålte fund fra pløjelaget, de røde er opmålte

E-mail:

fund under pløjelaget. Bemærk alle de rektangulære forstyrrelser der muligvis kan tolkes

henrik.brinch@

som kartoffelkuler. Foto: Jens Lau

brightpoint.com
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464 spande jord
med informationer om Kalundborgs middelalder
I forrige nummer af Fund&Fortid
handlede lederen om ”Regionalisering og lokal forankring”. Antallet af
museer med arkæologisk ansvar er
efter sammenlægninger reduceret
fra 42 til 27 museer. Der er blevet
meget længere fra borgerne til deres
museum, og man kan være bekymret for om museerne kan bevare
deres ”lokale forankring”. Bevaringen af den lokale forankring er blevet en udfordring. Lederen foreslog
i denne sammenhæng et tættere
samarbejde mellem museerne og de
lokale amatørarkæologer, og blandt
dem detektorarkæologerne, som alle
kan være museernes øjne og ører lokalt, kombineret med at de lokale
amatører har en lokal forankring
som følge af deres interesse for den
lokale fortid og kendskabet til lokalområdet og dets beboere. Et sådant
samarbejde vil samtidig styrke den
lokale interesse og hermed amatørarkæologien.

En invitation
Fund& Fortid var derfor ikke sen til
at sige ja tak! da redaktionen modtog en invitation fra Kalundborg Ar-

kæologiforening til at komme og
høre om et fælles projekt mellem
Kalundborg Museum og amatørgruppen. Kort fortalt havde gruppen
hele sommeren igennem soldet og
sorteret jorden fra 464 spande hver
med 12 liter jord fra nogle affaldsgruber fra middelalderen, og resultatet fra soldearbejdet blev omtalt
som ganske overvældende. Her var
et eksempel på samarbejde mellem
museum og lokale amatører med en
stærk lokal forankring.
Da redaktionen nåede frem, var personer fra Arkæologiforeningen i
gang (fig. 1). Fire soldeborde var
bemandet, og i en nærliggende bygning var der flere borde med et væld
af æsker og vandfyldte fade med fiskeben, keramik, læderstykker,
planterester og knogler m.m. Og på
et bord lå størstedelen af et skelet af
en ko. Her var tale om systematik
og orden. Det var ganske klart at her
var præsteret en stor arbejdsindsats
baseret på et godt samarbejde. De
mange fund blandt andet af organisk materiale var imponerende, og
tanken meldte sig med det samme,

Fig. 1. Oversigt med soldeborde og i baggrunden borde med de mange sorterede fund

Fig. 2. Udgravningen i Adelgade tæt ved
Kalundborgs femtårnede kirke.
Foto: David Barry

hvad var drivkraften i denne imponerende indsats?

De 464 spande
og soldearbejdet
Kalundborg med Esbern Snares borg
og kirke er kendt for sin middelalder,
og det er aldrig overraskende når der
ved anlægsarbejder nær slottet og
kirken dukker fund op fra denne periode. I dette tilfælde var der tale om
tre affaldsgruber som kom frem
under den eksisterende vejbelægning. Selv om situationen var at forvente, kom den alligevel ubelejligt
for arbejdet og den lokale trafik (fig.
2). Arkæologer fra museet gik derfor
hurtigt i gang med at udgrave og
indtegne gruberne, og den lokale arkæologiforening sagde uden at tøve
ja til at vandsolde den opgravede
jord fra gruberne uden at vide hvor
meget jord der kunne blive tale om.
Uden dette tilsagn var jorden blevet
kørt væk. Der var ikke på museet
ressourcer til at påtage sig en så om-
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gensen og Birgitte Gelting

at blive soldet da vi var på besøg, så
kun nogle få dages soldearbejde var
tilbage. Det var derfor let at få en
god fornemmelse af den store indsats. Den mindste af gruberne med
64 spande var den ældste, og fund
af såkaldt østersøkeramik (fig. 6) og
en dobbeltkam (fig. 7) indikerer at
gruben blev fyldt med affald omkring år 1200. De øvrige to større
gruber dateres til omkring år 1300,
og fundet af organisk materiale fra
disse gruber er overvældende. Her
er tale om meget store mængder fiskeben, knogler fra pattedyr og
fugle, planterester, bearbejdede træstykker m.m. (fig. 8). I en af gruberne var der mange læderrester fra
en skomager, og i bunden af en
grube lå der skelettet af en ung ko
(fig. 9). Visse dele af skelettet manglede – nogle lå uden for anlægsrenden, og andre kan være gået tabt
under anlægsarbejdet. Koens skelet
havde ingen skader, og dyret var
ikke blevet parteret af en slagter. I
middelalderen ofrede man ikke køer,
og man havde mange munde at
mætte. Overtro har måske været årsagen til kobegravelsen. Det samlede fund er blandt andet takket
være de gode bevaringsforhold enestående, og en behandling af fundet
kan give et detaljeret billede af livet
i byen og især af hvad der stod på
bordet i middelalderens Kalundborg.
Museumsleder Martin Borring Olesen fra Kalundborg Museum udtalte
at fundet målt med museets målestok var meget mere værd end Guldhornene, og at det var de lokale

Fig. 6. Østersøkeramik

Fig. 7. En dobbeltkam af ben

Fig. 3. Et soldebord med genanvendelse af skyllevand

fattende sorterings- og soldeopgave.
Affaldsgruberne var større og dybere
end forventet, og ingen havde regnet med at 464 spande med sortfarvet middelalderjord skulle behandles.

tionalmuseet og Holbæk Museum
med vand og strømforsyning fra
ejendommen, og i løbet af hele sommeren har 15 amatører været i gang
ved sorterings- og soldebordene (fig.
3, 4 og 5).

På en privat ejendom blev der opstillet en række soldeborde lånt fra Na-

Resultater og fund

Fig. 4. Flittige og engagerede amatører. Fra

Fig. 5. Det spændende øjeblik. Var der

højre David Barry, Jens Nielsen, Margit Jør-

noget ekstra spændende i spanden?
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Kun en lille mængde jord manglede
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nalmuseet. Det bliver spændende
engang at høre om undersøgelsesresultaterne!

På vejen hjem

Fig. 8. Fund af knogler og tænder

Redaktionen forlod stedet rig på
gode indtryk og tanker efter at have
oplevet et samarbejde mellem et
museum og lokale amatører når det
er bedst. De lokale amatører udtrykte klart at drivkraften for deres
indsats var et ønske om at bidrage
til viden om egnens fortid i samarbejde med museet, og museet udtalte en uforbeholden anerkendelse
af samarbejdet og betegnede amatørgruppen som museets uundværlige lokale ambassadører. Her var
virkelig tale om lokalforankring og
bevidsthed herom.
Arkæologiforeningen har efter besøget meddelt at den har udarbejdet en
udstilling med de mange fund, og
eksperter har allerede givet vurderinger af mange af fundene. Billeder
fra udstillingen som redaktionen har
modtaget, giver indtryk af at her er
en god grund til at besøge Kalundborg Museum. Udstillingen varer
mindst til begyndelsen af næste år.
Alt i alt et godt eksempel til efterlevelse!
Redaktionen

Fig. 9. Et indtryk af de mange fund med
koens skelet i forgrunden

amatørers indsats man kunne takke
for at lokalsamfundet havde fået
mulighed for at få en detaljeret viden
om livet i Kalundborg, hvilken uden
samarbejdet med amatørerne ville
være gået tabt (fig. 10). Og museumslederen tilføjede i samme åndedrag at samarbejdet var baseret på
mange års gensidig tillid. Behandlingen af det store fund kræver mange
forskellige ekspertiser, og der forhandles om at lade fundet indgå i
forskningsprojekter i samarbejde
med Zoologisk Museum og Natio-

Fig. 10. Besøg fra museum og presse. Fra højre arkæolog Niels Hartmann, journalist
Sonja Husted Rasmussen og museumsleder Martin Borring Olesen
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Harjas Zemyna-projekt
Hvad har flerstemmig litauisk folkesang og arkæologisk kortlægning på Fyn med hinanden at
gøre?
Det var noget vi oplevede sidste år i
forbindelse med systematisk afsøgning af en pløjemark nord for Arreskov Sø sammen med litauiske
arkæologivenner. Rasa lagde ud
med at istemme en ældgammel sang
om hvordan det er at være en sten.
Herefter faldt Valda og Ona ind med
anden- og tredjestemmer. Ud af den
litauiske skat på en halv million folkesange plukkede de bare lige
denne relevante sang frem og fremførte den. Det var et overraskende
og stemningsfuldt indslag på en
regnfuld dag på udkig efter fortidens
spor!
Og samtidig var denne dag den sidste i et begivenhedsforløb eller projekt der startede et halvt år tidligere
– eller dybest set længe før – og ikke
er afsluttet endnu...

Projektet tager form
Det begyndte med at den ene af
denne artikels forfattere, Leif, i 2010
præsenterede en flyvsk idé for nogle
af sine kolleger i arkæologiforeningen Harja om at udføre et arkæologiprojekt i et samarbejde mellem
amatørarkæologer i Litauen og Danmark. Faktisk handlede projektet
slet ikke om arkæologi, men om udveksling af volontører (50 +) mellem EU-lande i anledning af Det
Europæiske Frivillighedsår – og som
noget ret fristende: fuldt finansieret
via Grundtvig-programmet (til styrkelse af den almene voksenuddannelse og folkeoplysning i Europa)!
Men Leif så en mulighed for at
bringe arkæologien i spil. Det eneste
der krævedes, var blot at få forbin-
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delse med en litauisk pendant til den
fynske arkæologiforening Harja,
nogle ivrige medlemmer der ville
rejse tre uger eller en måned til Fyn
for at udføre frivilligt arbejde for museer og arkæologer, og så i øvrigt
håbe på at man fra litauisk side
kunne stille et relevant program op
for Harja-medlemmerne under deres
visit i det baltiske naboland i øst.
Det skulle desværre vise sig ikke at
være så let. Det helt store problem
var og er at litauere der interesserer
sig for arkæologi på hobbybasis,
ikke er “organiserede”. I modsætning til Danmark, der har en veludviklet tradition for foreningsarbejde,
så modarbejdede det hedengangne
sovjetstyre en sådan udvikling.
Via Leifs gode netværk i Litauen –
og mange rejser dertil, møder med
relevante folk osv. – lykkedes det
dog til sidst at få et litauisk hold på
benene “organiseret” omkring Mindaugas Bertasius, lærer i arkæologi
på Teknisk Universitet i Litauens
næststørste by, Kaunas. Holdet var
rekrutteret fra hans bekendtskabskreds af arkæologiinteresserede folk,
bl.a. Litauens førende ekspert inden
for studiet af gammel jernteknologi,
Jonas Navasaitis! Denne kapacitets
medvirken skulle komme til at betyde en hel del for projektets faglige
indhold i begge lande.
Af mangel på en egentlig amatørarkæologisk forening der skulle fungere som projektansvarlig instans
over for EU-systemet, påtog Mindaugas’ arbejdsplads sig denne rolle!
Harja og det litauiske universitet
blev hermed sidestillet for en kort
bemærkning.
Det var en noget usædvanlig konstruktion, som heldigvis ikke faldt
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bevillingsgiverne fra EU for brystet,
da vor ansøgning om finansiering af
vort “Grundtvig senior volunteer”projekt i marts 2011 – med krydsede fingre – blev sendt af sted.
Projektansøgningen blev heldigvis
godkendt, og vi kunne gå i gang
med at finpudse planerne for Zemyna, som blev projektets navn opkaldt efter en førkristen litauisk
gudinde for jordens frugtbarhed –
der i vor udlægning også måtte repræsentere de arkæologiske herligheder i jordens skød (fig. 1).

Fig. 1. Zemyna-projektets logo

Zemyna-projektets sigte skulle være
at involvere henholdsvis de litauiske
og danske deltagere i frivillighedsarbejde i relation til museumsverdenen i de respektive værtslande og
give deltagerne lejlighed til at udveksle viden på området. Hensigtserklæringen var fleksibel og gav god
lejlighed til at eksperimentere og udfolde opfindsomhed hjulpet på vej af
mange gode samarbejdspartnere i de
to lande.
Projektet blev opdelt i tre faser: en
forberedelsesfase på ca. trekvart år,
en gennemførelsesfase fra maj til
oktober 2012, hvor først danskerne
skulle opholde sig i Litauen i en
måned, efterfulgt af litauernes treugers ophold på Fyn, og en spredningsfase hvor resultater og ind-

høstet viden skulle formidles til
andre. En evaluering ville afrunde
Zemyna-projektet.

Archaeologija yra
mano hobi
Fra dansk side blev der arbejdet
målrettet mod at være godt forberedt
til “missionen” i Litauen og i særdeleshed mod at få tilrettelagt et godt
program for vore litauiske kollegers
genvisit. Det skete på månedlige
møder i Arkæologien Hus, der er
Harjas klubhus på Lisesmindevej i
Odense, hvor det danske hold også
blev undervist i litauisk af en herboende litauisk sproglærer.

del. Det var dog næppe et forhold vi
tænkte så meget på under opholdet
i Litauen, hvor vi lod os begejstre
over at kunne kommunikere på den
mest enkle måde: Labas, “hej”, iki
pasimatymo, “på gensyn”, eller når
det gik højt: As esu danas ir archaeologas megejas, “jeg er dansker
og amatørarkæolog”. Prøv selv at
regne ud hvad overskriften til afsnittet betyder. Yra står for “er” i tredje
person ental, og mano oversættes
med “min”.
Således godt rustet til at indtage Litauen kunne vi drage af sted.

Frivillighedsdage i Litauen
Trods hendes ihærdige anstrengelser
for at lære os hendes modersmåls
mest almindelige udtryk, standardfraser og grundlæggende grammatik, måtte holdet dog konstatere at
tilegnelse af dette sprog kræver
endog meget ihærdige studier! Set
fra et sproghistorisk synspunkt er
det et sprog i særklasse, idet det –
blandt de indoeuropæiske sprog –
sammen med det lettiske sprog har
bevaret flest træk fra fortiden og stadig ligner det oldindiske sanskrit en

Det danske hold bestod af Lucy
Bergström, Kaj Henningsen, Hans
Christian Hemmingsen, Lis Lorentsen og nærværende artikels to forfattere. For en kortere periode deltog
– for egen regning – detektorfolkene
Glenn Abramsson, Michael Nielsen,
Andrew Smith og Kenny Thygesen
fra henholdsvis Harja og detektorforeningen Tellus.
Det blev arrangeret således at vi
medbragte egne biler til tranport

rundt i Litauen til de fire forskellige
“arbejdspladser” i Kaunas og nærmeste omegn samt et sted nær
grænsen til Letland. Det var en god
og praktisk disposition, selvom det
var hårdt for bilerne, der måtte køre
slalom på de mange hullede veje og
ofte fægte sig igennem uigennemsigtige støvskyer hvirvlet op på de
lange skovveje. Værtsfolkene havde
til gengæld sørget for prima logier og
forplejning hvor vi kom frem. Vi
blev indkvarteret i landskabeligt
smukt beliggende ferieboliger, for
ikke at tale om et klosterhotel i Kaunas og gæsteboligen i frilandsmuseet i Rumsiskes. Den kulinariske
del af opholdet var et spændende og
mestendels velsmagende kapitel for
sig som vi i nærværende sammenhæng springer over, ligesom vi heller ikke skal dvæle ved de sightseeingture (fig. 2) som vore litauiske venner havde arrangeret til flere
af landets historiske seværdigheder.
Zemyna-projektets formål var at
indgå i frivillighedsrelationer med
museer, arkæologiske institutioner
med videre, og det lykkedes.
Hovedindsatsen fandt sted i den lille

Fig. 2. Landidyl med storke
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grunde: Først og fremmest fordi vor
kollega Jonas Navasaitis, Litauens
førende kender af gammel jernteknologi, var fagligt dybt engageret i
det fundsted som vi skulle arbejde
med, dels fordi byens lokalmuseum
havde brug for hjælp til en lille udstilling om netop jernforarbejdningsstedet, og fordi hele arrangementet
udspillede sig i et lokalsamfund som
vi snart følte os som en del af (fig.
5). Kodeordene kunne være sammenhæng og nærhed.
Fig. 3. Sortering af fund fra jernalderbrandgrave

landsby Visakio Ruda sydvest for
Kaunas hvor der både blev udført
feltarbejde og ydet bistand til lokalmuseet samt gennemført rensning
af det kremerede indhold fra adskillige jernaldergrave (fig. 3). Derefter
et par dages produktion af læderting
i middelalderlook til undervisningsbrug i Kaunas Bymuseum, arkæologisk markafsøgning i Rumsiskes og
et par dages udgravningsarbejde på
en søgegrøft på Birzai-slottets grund
i det nordlige Litauen (fig. 4). Sideløbende med de stillede opgaver
blev der også tid til at flere af holdets
deltagere var ude på skoler i omegnen for at fortælle eleverne om arkæologi, vikinger og runer – som et
velkomment indslag i deres engelsktime.
Detektorfolkene, der kørte lidt deres

eget løb, indgik ikke i det ordinære
Zemyna-projekt. De måtte ikke deltage da de ikke var “ordentlige” seniorer på over 50 år, og heller ikke
kunne afse tid til projektet i de obligatoriske tre-fire uger. Derfor havde
de selv finansieret turen til Litauen,
men deltog sammen med os andre
på feltopgaver og i sociale sammenhænge. Deres bidrag var ellers noget
af en øjenåbner for vores arkæolog,
Mindaugas, der blev præsenteret for
mange metalfund – ja endog sølvgenstande fra en forstyrret fornem
mandsgrav fra jernalderen.

Eksemplet Visakio Ruda
Den del af Zemyna-projektet der
fandt sted i Visakio Ruda (betyder
“jernforarbejdningsstedet ved åen
Visakis”) står for os som den mest
vellykkede af opgaverne – af flere

Fig. 4. Birzai-udgravningen
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Fig. 5. Jonas og Lucy

Tæt ved Visakis-åens ene bred
havde Jonas for flere år siden påvist
slaggeforekomster efter udvinding af
jern fra myremalm, og sammenholdt
med historiske kilder fremgik det at
der her i 16-1700-tallet havde ligget
en vanddreven hammermølle til
jernforarbejdning (fig. 6).
Stedet syntes oplagt for en mindre
arkæologisk undersøgelse der passede til Zemyna-projektets frivillighedshold. I løbet af et par dage gik
det så løs med traditionel markrekognoscering og detektorafsøgning
på en tidligere kartoffelmark nær
ådalen og slaggeforekomsterne (fig.
7). Der var endnu ikke lagt nye kartofler, så tilgængeligheden var optimal. Det gav også straks resultater i
form af mange opsamlede potteskår
og for detektorfolkenes vedkommende metalfund – patroner og kugler fra kampe mellem tyskere,
russere og litauerne og et par enkelte
mønter fra hammermøllens tid. For
potteskårenes vedkommende kunne
Mindaugas angive en lignende da-

Fig. 6. En hammermølle

tering. For danske øjne lignede flere
af skårene grangiveligt jernalderkeramik – groft magrede og blødbrændte – men ikke ifølge litauisk
terminologi, hvor en datering til
middelalder/nyere tid gav god mening. Ja, hvorfor ikke? Et spørgsmål
om fremstillingsteknik. Det er altid
farligt at have en forudfattet mening. Her lærte vi noget. På den
anden side tror vi også at Mindaugas og de deltagende litauere fik et
par idéer af os med hensyn til at udføre traditionel markrekognoscering
med et medfølgende enkelt markkort til afsætning af fund.
Med resultaterne in mente fra den
arkæologiske kortlægning udført
over nogle få timer på “kartoffelmarken” kunne der drages den slutning
at der var indikationer på en vis bo-

sætning her fra hammermøllens tid.
Hvilken karakter bebyggelsen havde haft, hvor omfangsrig den var, og
hvor lang tid den lå her, gav fundene derimod ingen oplysninger om.
Her skal andre midler tages i brug og
større ressourcer og budget fremskaffes end hvad Zemyna-projektet
kunne levere.
Lad eksemplet fra Visakio Ruda stå
som eksponent for hvad der – i det
helt små – kan komme ud af et samarbejde over landegrænser, mellem
folk der har en fælles plan, og som
ønsker at udføre konstruktive ting
sammen.

Frivillighedsdage i Danmark – med et eksempel
Det litauiske hold kom efterfølgende
til Danmark i september. Rasa Bertasiute (Mindaugas’ søster!), Robertas Cerskus, Ona Lebediene, Jonas
Navasaitis, Antanina Liucija Navasaitene (Jonas’ kone) og Valda Niedvariene arriverede i fin form klar til
at udføre deres del af den indgåede
kontrakt om frivillighedsindsats!
De blev installeret på et Danhostel til

deres treugers ophold, med fem minutters gang til Arkæologiens Hus.
På forhånd var der truffet aftaler
med Odense Bys Museer, Østfyns
Museer og Harjas arkæologiske
kortlægningsgruppe og detektorgruppe om opgaver. Fra museet i
Odense var der tilbud om at holddeltagerne kunne bistå ved en aktuel
nødudgravning samt udføre undersøgelser på en forekomst med jernslagger ved Sandholts Lyndelse på
Sydfyn. Guf for Jonas (fig. 8)! Fra
Østfyn var der skibsbyggeropgaver
på det “nye” Ladbyskib, og “brodøserne” kunne bruge et par fingersnilde hjælpere til deres ambitiøse
projekt om at brodere et par tapeter
i stil med det navnkundige Bayeuxtapet – men ganske meget kortere.
Harjas kortlægningsgruppe og detektorgruppe havde et par småopgaver i ærmet, hvoraf vi indledningsvis præsenterede marken ved
Arreskov Sø med de syngende litauiske damer.
For at knytte enderne sammen i
nærværende – trods alt kortfattede –
præsentation af Zemyna-projektet
runder vi af med at omtale slagge-

Fig. 7. Markrekognoscering
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ningsovn. Her slap heldet desværre
op, men med Zemyna-projektets
hjælp blev der sat gang i en proces
der har gode fremtidsudsigter, hvis
det skulle være. Og det er det frivillighedsarbejdet meget handler om:
at støtte op af hjertens lyst uden
tanke på økonomisk indtjening – et
almenmenneskeligt vilkår... der kan
lykkes, hvilket vort Zemyna-projekt
vidner om.

Fig. 8. Jonas med jernslagger

feltet som Odense Bys Museer
havde foreslået som arbejdsopgave.
Det var genialt at bringe Jonas Navasaitis og hans erfaringer inden for
gammel jernteknologi i spil over for
Odensemuseets Jørgen A. Jacobsen
og hans store viden og interesse for
samme emne! Til omtalte slaggefelt
knyttede sig ydermere den historie
at det i sin tid var blevet fundet af
Leif Rasmussen og Hans Christian
(medlem af Zemyna), så der var
sammenhæng i tingene igen.
I løbet af et par dage – i sol såvel
som i silende regn – blev der gravet
søgehuller midt ude på bondens
mark lige midt i jernalderens slagge-

lag (fig. 9). Næsten alle medlemmer
af de to landes Zemyna-grupper var
med, og teorier af spekulativ såvel
som faglig karakter tog form i deres
hjerner – nogle blev udtalt på hjemlandets sprog eller forsøgsvis på engelsk, andre klogelig holdt tilbage...
Efter endt arbejdsdag blev der budt
ind hos naboerne, Harja-medlemmerne Gerda Bruun og Harald
Behrendt, til et lækkert måltid mad
og efterfølgende kaffe – men det er
en anden historie, og så alligevel
ikke...

Leif Tvilum
E-mail:
leif.tvilum@gmail.com

Eigil Nikolajsen
E-mail:
nikolajseneigil@gmail.com

Jørgens ønske havde været at finde
bunden af mindst én jernudsmelt-

Fig. 9. Rishøjvej-udgravningen
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Hvad så i fremtiden? Jo, Zemyna
fortsætter og nu med flere involverede: Museer, arkæologer, amatører
og “fortidsrekonstruktionsfolk” fra
landene rundt om Østersøen er blevet kontaktet, og noget vil ske.
Hvad det bliver, afhænger af hvad
de involverede finder ud af i samarbejdets ånd – og så lige: hvor der er
vilje, er der vej!
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Sjællandstræf om
bornholmsk arkæologi
Det var søndag den 8. september.
Fra nær og fjern kom vi forventningsfulde amatørarkæologer til
Osted Fri- og Efterskole. Vi var ca.
65 der glædede os til at lære meget
mere om de arkæologiske aktiviteter
på Bornholm og til at gense og møde
nye kolleger udi amatørarkæologien. Vi blev ikke skuffet, for stedet
understøtter gode vibrationer, og foredragsholderne bragte os engagerede og inspirerende rundt til
Solskinsøens spændende arkæologi.
Efter SDA-formandens velkomst og
afsyngelse af ”Amatørarkæologernes slagsang” tog vi fat på det faglige (fig. 1).
Oldtidsagrenes udvikling
på Bornholm
Det første indlæg var baseret på foredragsholderen arkæolog, mag.art.
Anders Pihls speciale i Forhistorisk
Arkæologi (fig. 2). Heri udfordredes
det traditionelle billede af oldtidsagrene, deres datering og opståen med
udgangspunkt i undersøgelser i felten på Bornholm. Hans speciale fokuserer på agersystemerne i årtu-

sindet op til Kristi fødsel – altså fra
slutningen af ældre bronzealder til
slutningen af førromersk jernalder.
Traditionelt har man registreret agersystemerne ved opmåling i felten.
Siden er denne metode suppleret
med luftfotos. De seneste år er der
med held benyttet tredimensional
laserscanning, som dog må suppleres med observationer på jorden for
at korrigere for en række fejlkilder.
Yderligere er der gennemført forsøg
med fosfatmålinger, men uden den
store succes.
Registreringerne giver tilsyneladende et billede af agersystemernes
fordeling over landet. Men nærmere
analyser viser at billedet i høj grad
er bestemt af den forskellige intensitet af registreringen. Intensiteten af
senere dyrkning og urbanisering betyder naturligvis også meget. Yderligere har opfattelsen af hvilke
topografiske spor der er spor af agersystemer, på intet tidspunkt været
entydig og har ændret sig over
tiden.

Fig. 2. Anders Pihl fortæller om oldtidsagre

Dateringerne af agersystemerne
synes ofte at bygge mere på fornemmelse end på registrerede fakta. Det
skyldes både at der som hovedregel
ikke er fundet og udgravet huse i
forbindelse med agersystemerne, og
at mængden af troværdige kulstof14-dateringer fortsat er begrænset.
Den traditionelle opfattelse af kronologien er at agersystemerne i Østdanmark især stammer fra yngre
bronzealder, mens hovedparten af
agrene i Jylland er fra ældre jernalder. Nærmere analyser på Bornholm
viser agersystemer fra begge tidsrum, og sådan er det nok i virkeligheden også i resten af landet.
Agrene har normalt være pløjet med
ard. Kulstof-14-dateringer viser at
skiftet fra den simplere krogard til
den mere avancerede bueard sker
omkring 800 f.Kr. Det er det samme
tidspunkt hvor arden for alvor dukker op på helleristningerne. Men
hvad skete der på dette tidspunkt?
Tilsyneladende var der et klimaskift
mod et vådere klima. Til gengæld
tyder intet på et koldere vejr, som
man tidligere troede.

Fig. 1. De glade træfdeltagere

Anders Pihl redegjorde for sine udgravninger af digevoldninger på
Bornholm. De er opbygget af to
rækker sten med påfyldt jord imel-

FUND&FORTID · ARKÆOLOGI FOR ALLE · NUMMER 4 · 2013

21

lem. Der er således tale om en bevidst konstruktion – ikke om noget
delvist naturskabt eller en dannelse
over længere tid. Det samme tyder
strukturen af agersystemerne på –
det hele er i et eller andet omfang
planlagt og organiseret. Det er i øvrigt en udvikling der ses på samme
tidspunkt i hele Nordeuropa.
Bornholmske
jernalderbopladser
Arkæolog, cand.mag. Michael Vennersdorf tog udgangspunkt i undersøgelserne af Sorte Muld-pladsen.
Her er jorden i områderne med de
vigtigste fund og den tydeligvis største jernalderaktivitet faktisk sort.
Det gælder også på andre pladser. Et
andet middel til at lokalisere aktivitetsområderne er at måle kulturlagets fosfatindhold. Et stort fosfatindhold indicerer stor aktivitet af
mennesker og dyr. Og bl.a. på Sorte
Muld ser man tydeligt at det også er
på de lokaliteter at de mest spændende fund dukker op. Michael Vennersdorfs analyser til hans speciale
på universitetet viser også markant
høje fosfatværdier nogle steder uden
for de hidtil undersøgte områder –
her kan være noget at gå efter, selv
om fosfatkarteringsmetoden naturligvis ikke er ufejlbarlig i denne
sammenhæng.
Sorte Muld består faktisk af en
række adskilte aktivitetspladser.
Hertil kommer ”satellit-pladser” i
omegnen af Sorte Muld-komplekset.
Selv om fundene allerede i dag er
omfattende – både efter detektorvandringer og afgrænsede udgravninger – så er området slet ikke
totalt undersøgt. Der er hidtil ikke
foretaget nogen sammenhængende
fladeafdækning, som vi især kender
det fra jyske jernalderpladser, for at
belyse bebyggelsesmønsteret. Den
eneste bornholmske jernalderlokalitet hvor det er sket, er Fuglesangsageren.
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På Sorte Muld har man ved magnetometerundersøgelser af større områder bl.a. afsløret indhegninger
som bringer tanken hen på skånske
Uppåkra. Også fund af lanser og
spyd har de to til fælles. På Uppåkra
tolkes det som ofre. Den store plads
Smørenge er blevet afgrænset til ca.
800 x 300 meter. Her har man fået
indkredset et område, formentlig
med håndværksaktiviteter. Visse
genstandstyper findes på begge
pladser. Det er i øvrigt tankevækkende at arbejdet med afgrænsningerne af pladserne viser et påfaldende sammenfald med matrikuleringerne i historisk tid.
Det er nærliggende at sammenligne
Sorte Muld og Smørenge med jernalderpladsen Gudme på Fyn. Fundrigdommen har de til fælles, men alt
tyder på ret forskellige topografiske
strukturer. Gudme har da også sit
tidsmæssige tyngdepunkt i romersk
jernalder, mens det for de bornholmske pladser ligger i den efterfølgende
ældre germansk jernalder.
Michael Vennersdorf rundede af med
at opfordre alle detektorførere til
ikke enøjet at gå efter ædelt metal og
bronze. Ikke mindst har fund af
jernnagler vist sig at kunne være
spor efter bygningskonstruktioner.

En detektorførers
oplevelser
Klaus Thorsen, formand for de
Bornholmske Amatørarkæologer,
formidlede for os amatørarkæologkolleger sin glæde ved at formidle.
Det var derfor til glæde for både ham
og for Bornholms Middelaldercenter
da han fik job dér. Vi så billeder af
ham på arbejde i fuld udklædning og
hørte hvordan han også deler ud af
sin store viden på højskoler. Hans
vandreture til bornholmske arkæologiske seværdigheder trækker
mange deltagere. Og skolebørnene
deltager vildt engageret når de får
mulighed for at komme på marken
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med detektoren – ikke mindst når
der dukker ægte guldgubber op!
Vi fik en kommenteret billedkavalkade af nogle af hans egne og andres fine bornholmske detektorfund!
Og med hans sans for aktualitet fik
vi endog de allerseneste bornholmske arkæologinyheder med. Endelig
er man begyndt at grave på Hammershus. Det har en stor Mærsk-donation muliggjort. Fundet sidste år
af Skovsholmskatten med især arabiske sølvmønter fra vikingetiden er
nu fulgt op af en forsigtig fladeafdækning som allerede har afsløret
en 12 x 3 meter stor bygning af en
ukendt form. Noget kunne tyde på
at det har været et slagteri eller garveri. Fremvisningen dér trak omkring 100 deltagere! Blot en uge
tidligere førte et kraftigt detektorsignal til afgravningen af muldlaget på
en mark. Det afslørede en nedgravning på 2,20 x 1,80 meter der
kunne passe fint på en kvindegrav,
hvor liget normalt blev nedlagt i sovestilling. Nogle aftener tidligere gav
en Hadrian-sølvdenar, og dagen før
var det en formentlig dansk vikingetidsmønt der dukkede op af mulden!

Møntfund
I Danmark er alle fund af mønter fra
før 1536 omfattet af danefæreglernes afleveringspligt. Museumsinspektør og seniorforsker ved Den
Kgl. Mønt- og Medaillesamling Helle
Horsnæs understregede at det er internationalt set enestående. Det
samme er intensiteten af detektorundersøgelser og det tætte samarbejde mellem professionelle arkæologer og detektorfolket. Èt resultat er
eksplosionen i antallet af møntfund
siden 1980 – med en jævn stigning
gennem de seneste otte år. Fundmængden afspejler også at en dansk
detektorfører typisk vil foretage gentagne afsøgninger af det samme
areal. Den strategi er langt mindre
kendt i udlandet. Og så er de danske

Fig. 4. Jan Andersen takker foredragsholderne endnu en gang. Fra højre: Helle Horsnæs, Klaus Thorsen, Michael Vennersdorf, Anders
Pihl og Jan Andersen

fund hyppigt indmålt med GPS til
stor glæde for videre undersøgelser
og forskning.
Der er fundet flere romerske mønter
på Bornholm end i resten af Danmark tilsammen. Men sølvdenarerne fra de første to århundreder
efter Kristi fødsel findes helt overvejende sammen med guldsolidi og
guldfibler fra omkring 400-500. De
var altså gamle da de kom i den

Fig. 3. Helle Horsnæs får tak for et meget
interessant foredrag

bornholmske jord. De senromerske
mønter var typisk slået i østromerske Konstantinopel. Helle Horsnæs
kunne sætte værdien af de fundne
romerske mønter i datidens romerske samfund i perspektiv ved at fortælle at den pålydende værdi af
samtlige romerske mønter fundet i
Norden blot svarer til en romersk senators årsløn.
Helle Horsnæs beskrev det igangværende Bornholms Vester Herredpilotprojekt. Målet er bl.a. at vise
hvad man kan få ud af et tæt samarbejde mellem møntforskere, arkæologer og detektorførere – dels for
at finde mønterne, dels for bedre at
forstå mønternes brug lokalt til forskellige tider. I det valgte område er
det især vikingetidsmønter der findes – typisk mange på hver fundplads. De tidlige vikingetidsmønter
er typisk arabiske, mens forbindelserne til Det Byzantinske Rige stort

set ikke ses. I det øvrige Danmark
optræder der i perioden efter 1050
helt overvejende vestdanske mønter, efter at den mere omfattende
danske udmøntning var startet med
Svend Estridsen. Men det gælder
ikke Bornholm. Nogle tolker det –
også ud fra indikationer i arkivalier
– som en afspejling af at der i en periode har været en bornholmsk
konge.

Interessante foredrag
og et godt træf
SDA’s formand, Jan Andersen, takkede foredragsholderne og de mange fremmødte (fig. 3 og 4).

Peter Hoffmann
E-mail:
hoffmann@penergy.dk
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Høsttræf 2013
Fig. 1. Lørdagens søgefelt er opdelt, og vi er klar
For over et halvt år siden kom der
en indbydelse til detektortræf eller
Høsttræf 2013 på facebooksiden
Forenede Amatørarkæologer. Det
var Brian Bechmann fra Fyn der inviterede til en weekend på et område
nær Odense der har givet ca. 2.500
danefæindleveringer til Nationalmuseet via Odense Museum.

Endelig kom weekenden den 17. 18. august. Vi var mange der allerede om fredagen tog rejsen til Fyn
for at være klar til næste morgen.
Forventningerne var selvsagt store,
og alt udstyr blev tjekket igen og
igen, så vi var 100% klar til at grave
fundene op af den fynske muld. Det
handlede om Fyns fortid.

Det er jo ikke hver dag man får muligheden for at gå på et område hvor
fundgarantien ligger på 100%. Derfor var det også om at få sig registreret da tilmeldingen var efter princippet først til mølle. Der var kun plads
til 50 detektorførere.

Fredag aften fik vi en snak med
Brian selv, der var i gang med de
sidste forberedelser inden det hele
skulle skydes i gang lørdag morgen.
Jeg vil allerede her i min omtale af
træffet udtrykke en stor tak til Brian
for dette initiativ og den planlægning og de mange forberedelser der

Fig. 2. Pause efter nogle timer på stubmarken
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har ligget til grund for dette træf. Der
manglede ingenting, og fra første
øjeblik kørte træffet som smurt i olie.

Lørdag
Under vores morgenmad, hvor alle
50 detektoramatører var ankommet
til Fyn, blev der afholdt et lille kickstart-møde hvor Brian og Claus Feveile informerede om området og
forventningerne for dagen. Til sidst
blev der foretaget en opdeling af søgeområdet i 50 delområder.
Da vi kom frem til søgeområdet,
kunne vi se at det var en stubmark
vi skulle søge på. Uha! Det bliver
svært, var min første tanke (fig. 1).
Med det høje humør bød det dog
ikke på de store problemer i starten,
men efter en del timer må jeg tilstå
at vi alle blev rimeligt møre i arme
og ben, da vi mange steder skulle
svinge detektoren gennem knæhøje
stubbe (fig. 2). Brian kunne så lige
efter frokost heldigvis fortælle at vi
skulle flytte over på en anden mark
om søndagen, hvor lodsejeren
havde pløjet og harvet jorden.
Men selv med de høje stubbe blev
der fundet mange flotte og interessante ting. Her nævnes lige nogle
enkelte i farten: Et bipolært vægtlod
fra vikingetiden med et soltegn og
en rygknapfibel fra germansk jern-

Fig. 3. Om søndagen blev det lettere at svinge detektorerne

alder, som nok var dagens bedste
fund. Ud over dette blev der fundet
to store sølvmønter fra Chr. IV’s tid,
en 1-mark og en endnu smukkere
2-mark. Jeg selv fandt denne dag en
næbfibel fra germansk jernalder. Så
mange fine fund kunne man ikke
forvente med de vanskelige fundbetingelser taget i betragtning. Der var
da også nogle som tabte modet, og
som mere eller mindre gav op.
Efter en hård, men herlig dag på
marken kørte vi alle hjem til forsamlingshuset hvor vi skulle nyde god
mad og drikke. Her diskede Brian op
med helstegt pattegris, oksesteg og
pølser. Vi skulle ikke gå sultne eller
tørstige i seng. Denne aften kunne
vi nyde og diskutere dagens fund,
snakke om tidligere fund og skabe
nye relationer. Det sociale samvær
er en meget vigtig del af vores
hobby!

Fig. 4. TV2/Fyn er på pletten og taler med
Brian Bechmann

Fig. 5. Claus Feveile instruerer

Søndag
Den nye dag truede med regn, men
vi var alle ved godt mod til en ny og
måske våd dag på de fynske marker
(fig. 3). Det blev heldigvis kun til
lidt støvregn i perioder over dagen.
Og det blev denne dag vi havde
mest held, og hvor træffets bedste
og ældste fund blev gjort, blandt
andet en randlisteøkse fra bronzealderen, en knap 2.000 år gammel romersk mønt og en lille sølvbelagt
fuglefibel. I alt blev der i løbet af de
to dage fundet 135 genstande som
kan bidrage til vores viden om Fyns
fortid.
Denne dag blev en travl dag for
Brian med besøg fra TV Fyn (fig. 4),
Nationalmuseet og Mogens Bo Henriksen fra Odense Museum. Her var

stor anerkendelse for det gode initiativ og de gode fund.
Endnu engang en stor tak til Brian
for et vel gennemført Høsttræf
2013. Jeg glæder mig allerede til
2014. Og en stor tak også til Claus
Feveile for den store arbejdsindsats
begge dage ude i felten (fig. 5).

Information
Alle fund fra træffet kan ses på nordek.dk og detectingpeople.dk
Foto: Anders Ross – nordek.dk
Freddy Arntsen
E-mail:
arntsen@skovhaven.dk
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Formandens klumme
Året 2013 vil nok stå i detektorfolkets tegn: Guld, sølv og bronze er
dukket op af sorten muld i massevis
– Måske savner jeg nogle fund i
jern? Det giver helt sikkert et stort
pres på afdelingen for danefæ. De
økonomiske rammer er nok ikke
fulgt med mængden af indsendte
fund, så lidt tålmodighed med denne
afdeling på Nationalmuseet er derfor
på sin plads.
Jeg kan se tilbage på et vellykket
Jyllandstræf på Mors arrangeret af
Otto Gro-Nielsen og et godt, velbesøgt Sjællandstræf, hvor arkæolo-

gien på Bornholm var det meget interessante emne.
I henhold til vedtægterne indkaldes der hermed til årsmøde
den 27. april 2014. Jeg glæder mig
til mødet på Fyn, igen på Hjemstavnsgården i Gummerup, hvor
Søren H. Andersen fra Moesgård
Museum i Aarhus vil være foredragsholder.
Jyllandstræf 2014 afholdes i Haderslev d. 11. maj. Sæt X i kalenderen!
Da julen jo står for døren, kan jeg
da som gaveide anbefale Axel Degn

Johanssons nye bog, ”Et liv med
flint”. Den kan købes gennem John:
e-mail: oldmiden@gmail.com. Se
også det gode tilbud i det følgende.
Husk også på indbetaling til SDA.
Vi kan jo ikke klare os uden jeres bidrag. Vedlagt dette nummer af
Fund&Fortid er et girokort. Vedrørende abonnementspriser m.m. se
venligst side 2.
Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig god jul. Tak for alle de positive
kontakter gennem året.
Jan Andersen, formand.

Bliv medlem af Jysk Arkæologisk Selskab
– Modtag en boggave og køb bøger m.m. til fordelagtige priser
Da Jysk Arkæologisk Selskab blev stiftet
i 1951, skete det på initiativ af P. V.
Glob. Han havde talrige personlige kontakter til museumsfolk og amatørarkæologer og følte en naturlig forpligtelse til
at skabe et forum hvor arkæologisk interesserede kunne mødes og udveksle
erfaringer.
Jysk Arkæologisk Selskab har lige fra
begyndelsen været åbent for enhver. Det
er selskabets formål at støtte den arkæologiske forskning og gøre den tilgængelig for almenheden, bl.a. ved udsendelse
af en årbog og videnskabelige publikationer samt ved at afholde foredrag og
arrangere ekskursioner. Selskabet har
medlemmer fra alle egne af landet og er
det største af sin art i Danmark.
Jysk Arkæologisk Selskab har i årenes
løb udgivet en lang række bøger og udsender i denne tid flere end nogensinde.
Nyeste udgivelser er Søren H. Andersens bog om den undersøiske stenalderboplads Tybrind Vig og første af tre bind
om Skelhøj-undersøgelserne og de sydskandinaviske bronzealderhøje. Desuden er det store værk om vikingeborgen Aggersborg lige på trapperne.
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Selskabet udgiver også mere populære
bøger, sidst om den navnkundige amatørarkæolog Erik Westerby, der var den
første der modtog Jysk Arkæologisk Selskabs hædersmedalje. Ligeledes er der
en bog på vej hvor Hans Dal beretter om
pionerindsatsen i forbindelse med den
store undervandsarkæologiske undersøgelse ved Tybrind Vig. Projektet var baseret på mange fritidsdykkeres og
amatørarkæologers medvirken, og der
fortælles levende om udgravningerne og
lejrlivet.
Medlemmer af Jysk Arkæologisk Selskab modtager årbogen Kuml, der giver
den interesserede læser mulighed for at
holde sig orienteret om vigtige arkæologiske undersøgelser, de nyeste forskningsresultater samt om nye arkæologiske bøger fra ind- og udland. Som
medlem kan man købe selskabets bogudgivelser til stærkt reduceret pris, ligesom medlemskab giver mulighed for at
deltage i selskabets ekskursioner til indog udland samt fri adgang til selskabets
foredragsarrangementer. Det årlige kontingent er 200 kr. + forsendelsesudgifter
for Kuml.
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Nye medlemmer af Jysk Arkæologisk
Selskab kan ved indmeldelsen bestille
enten Westerby-bogen eller Hans Dals
bog om Tybrind Vig som boggave. Medlemmer er berettiget til at købe en lang
række arkæologiske bøger til stærkt
nedsat pris (se selskabets hjemmeside).
Indmeldelse og bestilling af boggave
samt bøger til nedsat pris sker på selskabets hjemmeside:
www.jyskarkaeologiskselskab.dk

Tybrind Vig og Ronæs Skov
Vi er mange der startede interessen
for arkæologi efter at have fundet en
simpel flintøkse eller flække på en
tur langs én af vore kyster. Her
boede jægere og fiskere i ældre stenalder, og her er efterladt tusindvis af
flintredskaber – ofte slidte eller
knækkede stykker, men de gav dog
ofte den særlige følelse af samhørighed med vore forfædre for 6.-8.000
år siden.
Alene fortæller flintredskaberne jo
ikke så meget om tilværelsen i stenalderen. Der begynder først at danne
sig et billede når man finder alle de
andre spor af en boplads: fiskeudstyr,
dyreknogler og andre føderester,
våben, skafter, tekstiler samt rester af
folkenes hytter, værksteder, bålpladser og grave. Alle disse ting er vi i
Danmark heldige at finde i havbunden, hvor bopladserne i den sydlige
del af landet har været beskyttet
under vand og bundaflejringer i

mange tusind år. I løbet af de sidste
50 år er der fundet og undersøgt en
del af disse righoldige bopladser.
Nu er bogen om den kendteste af
disse pladser udkommet efter et
langt og grundigt forarbejde: ”TYBRIND VIG” af arkæologen Søren H.
Andersen. Bopladsen ved kysten af
Lillebælt syd for Middelfart blev udgravet 1978-87. Ikke mindst fundet
af flere padleårer med udskårne og
farvede mønstre har gjort pladsen
berømt. Bogen, som er skrevet på

engelsk, er på 527 sider. Se omtalen
på side 26.
I 1990-erne stod Søren H. Andersen
for undersøgelsen og udgravningen
af en nærliggende undervandsboplads, Ronæs Skov. Også denne boplads har for nylig fået sin egen bog:
”RONÆS SKOV”, en bog på 279
sider af Søren H. Andersen. Begge
bøger er af høj standard og meget
rigt illustreret, og de mange smukke
billeder gør det til en nydelse at fordybe sig i bøgerne.
Kig efter bøgerne når du næste gang
besøger museumsbutikken på Nationalmuseet. Det bliver svært ikke
at falde for én eller begge bøger, som
bringer en masse ny viden om stenalderen og samtidig trækker tråde til
andre danske og udenlandske fund.
Per Lotz
E-mail: bplotz@get2net.dk
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Rejse til det sydøstlige Tyrkiet 9. - 20. okt. 2014
På denne SDA-rejse til nogle af det sydøstlige Tyrkiets mest interessante arkæologiske
udgravninger og andre spændende seværdigheder får vi igen glæde af Grethe Tamers
store viden om Tyrkiets kulturarv og Sevgin
Tamers professionelle og engagerede tilgang
til sikring af rejsens forløb på bedste vis.
Rejsebureauet Orient Express arrangerer. I
korte træk vil rejsen forløbe således:
Torsdag 9. okt. Ankomst til Adana og checkin på vores hotel for 2 nætter.
Fredag 10. okt. Udflugt til Tarsus, apostelen
Paulus’ fødeby og vigtig handelsby i antikken. Besøg i udgravning hvor arkæologer har
frilagt en del af en romersk gade, i det nyindrettede arkæologiske museum og ved en imponerende ruin af det romerske tempel
”Donuktas”. Tilbage i Adana besøges byens
museum. Resten af dagen fri.
Lørdag 11. okt. Afrejse til Antakya. Besøg
undervejs i det spændende neohittitiske friluftsmuseum Karatepe. Efter picnicfrokost
fortsættes til de nærliggende ruiner af byen
Hierapolis Castabala, hvor tyrkiske arkæologer udgraver en søjlegang der fører ind til ruinerne af romerske bade og et velbevaret
teater. Vi fortsætter sydpå til Antakya og
checker ind på hotel for 2 nætter.
Søndag 12. okt. Byrundtur i Antakya, bibelens Antioch ad Orontes, tidligere hovedstad i
den romerske provins Syrien og en af kristenhedens ældste byer. Vi besøger det arkæologiske museum og grotten hvor apostlene
Peter og Paulus prædikede. Efter frokost kører
vi til ruinerne af kirken bygget for Skt. Simeon
den Yngre. Resten af dagen er fri.
Mandag 13. okt. Afrejse til Gaziantep. Undervejs besøges et stenbrud fra hittitisk tid,
Yesemek. På bjergskråningen ligger flere
hundrede påbegyndte skulpturer og relieffer

med motiver af vilde dyr, bjergguder, mytologiske væsener osv. Efter picnicfrokost fortsættes gennem Islahiye-dalen til Tilmen
Höyük beliggende i et beskyttet vådland. Stedet er dateret til sen kalkolitisk tid ca. 25001700 f.v.t. Efter en vandring gennem
området fortsættes til vores hotel for 2 nætter
i Gaziantep.

Edessa. Her besøges grotten hvor Abraham
ifølge muslimsk tradition blev født. Vi går
igennem parken med den hellige karpedam
og op til citadellet. Besøg i basaren og checkin for 3 nætter.

Tirsdag 14. okt. Først besøges Zeugma Mosaic Museum, verdens fineste og mest moderne mosaikmuseum, som er specielt bygget
til at rumme de mængder af mosaikker der er
fundet i nødudgravningerne i Zeugma ved
Eufrat-floden. Om eftermiddagen besøger vi
det gamle basarområde.

Lørdag 18. okt. Udflugt til Harran, hvor
Abraham ifølge 1. Mosebog opholdt sig i 19.
årh. f.v.t. med sin familie inden rejsen til Canaan. Harran var en vigtig handelsby og center for måneguden Sin, hvis tempel er nævnt
allerede i år 2000 f.v.t. Vi vandrer gennem
ruinerne af Tyrkiets ældste moske til Fatimidernes borg fra 1100-tallet, inden vi kører tilbage til Sanli Urfa og besøger det arkæologiske museum.

Onsdag 15. okt. Afrejse til Kahta. Undervejs
besøg ved udgravningerne af Zeugma ved
Eufrat, der efter omfattende dæmningsarbejder nu er en sø. Vi sejler til den imponerende
fæstning ”Rumkale”, der pga. arkæologiske
arbejder er utilgængelig, og langs søbredden
til en oversvømmet by hvor kun minareten
stikker op af vandet som et vartegn. Vi kører
derfra med bussen videre via Adiyaman til
Kahta. Picnic på båden. Overnatning i Katha
i 2 nætter.

Søndag 19. okt. Besøg i en af verdens mest
berømte udgravninger, Göbekli Tepe (højen
med en vom). Den tyske arkæolog Klaus
Smith arbejder sammen med tyrkiske arkæologer og finder stadig flere og flere forunderlige monumenter der dateres til at være ca.
12.000 år gamle. Der er ikke fundet tegn på
bebyggelse eller fæstningsværker, og det
anses at de ukendte, monumentale stenskulpturer må have haft en religiøs funktion.
Aftenfly til Istanbul.

Torsdag 16. okt. Tidlig afgang for en heldagstur til Nemrut-bjerget ca. 2.200 m over
havet, hvor Kong Antiochus I af Commagene
(69-34 f.v.t.) lod opføre et gravmæle indviet
til sig selv og græske og persiske guder. I minibusser kører vi ad snoede bjergveje. Det
sidste stykke vandrer vi op ad bjergskråningen til toppen med kongens tumulus og enestående skulpturer. Vi kører på sightseeing i
området ved ”Karakus Tumulus”, hvor vi ser
prinsessernes og dronningernes begravelsesplads. Picnicfrokost og retur sent på eftermiddagen.

Mandag 20. okt. Tid på egen hånd i Istanbul
og hjemrejse.

Fredag 17. okt. Formiddagen fri. Om eftermiddagen fortsættes til Sanli Urfa, oldtidens

Deltagerantal: Min. 20 og maks. 30 efter først
til mølle-princippet.

Program: Et mere detaljeret program og prisinformation m.v. kan hentes fra fredag
10.01.2014 på SDA’s hjemmeside www.arkaeologi-sda.dk under “Rejs med SDA” eller
ved henvendelse til Orient Express. Ring på
33 32 11 44 eller send en e-mail til
lacour@orient-express.dk
Tilmelding: Senest mandag 17.02.2014. Ved
tilmelding betales et depositum på kr. 4.000.-

