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De bedste arkæologiske fund
Leder
Til alle tider er der gjort utallige arkæologiske fund. Fundene er vurderet og beskrevet af læg- og fagfolk,
hvorefter de bedste fund er udstillet
i montrer og publiceret i tidsskrifter.
Resten lægges på magasin, og megen viden går herefter i glemmebogen. Som amatører kender vi også
til ”skuffestykker” – mere beskedne
fund, men som vi selv synes kan
lyse op i samlingen af flækker, brudstykker af og hele økser og andre
småsager. Det behøver ikke kun
være guld og ædelstene som har xfaktor.
Amatører har altid samlet oldsager,
og alle kender forventningen om og
følelsen af at finde ”noget”. Ja, måske er det endog danefæ, det man
har fundet? Sådanne ting skal afleveres til museerne, og vi venter
spændt på resultatet, som jo er afgørende for hvad der videre skal
ske.
Aldrig er der gjort så mange arkæo-

logiske fund som i disse år. Det er
som om nye fund og uventede spor
nærmest står i kø for at komme op
af den danske muld eller fra havets
bund. Mange anlægsarbejder, store
byggeprojekter til lands og til vands
og ikke mindst de mange detektorarkæologers og amatørarkæologers
indsats er årsagen til den store fundmængde.
De mange fund er naturligvis en
særlig udfordring for de lokale museer med arkæologisk ansvar og for
Nationalmuseet, hvor selve danefævurderingen foregår. Foruden registrering og bevaring ligger en stor
del af udfordringen i formidlingen –
i at skabe opmærksomhed om de arkæologiske fund. Den fine eller ekstravagante genstand kommer i den
lokale avis eller måske ligefrem i
fjernsynet. Nationalmuseet fremlægger hvert år de bedste fund i
samarbejde med tv-kanalen dk4, og
de afholder en reception ved åbningen af danefæudstillingen på museet i januar/februar med deltagelse

af finderne, som jo oftest er amatørarkæologer og detektorførere. Og
Kulturstyrelsen vælger blandt årets
mange fund traditionen tro årets
”Top 10”, som beskrives på deres
hjemmeside og i aviserne. Kulturstyrelsen oplyser om udvælgelseskriterierne at fundene skal bidrage
med betydelig viden, som for eksempel: størst, ukendt, stor metalværdi, mængde, ophobning af fund
samme sted, sjældenhed, bevaringstilstand, kunstnerisk værdi eller
skønhed, og ikke mindst fundhistorien – Alt hvad der kan fortælle
nutiden om fortiden. Kort og godt,
de udvalgte fund skal virkelig kunne
”rykke”. Det er vigtigt at gøre fortiden synlig netop i en tid hvor fortiden skal konkurrere om synlighed
og opmærksomhed blandt hverdagens mange andre tilbud.
Når dette er sagt, er det vigtigt at
gøre sig klart at alle fund har en
værdi, og selv de mindste kan bidrage mere eller mindre til at øge
vores viden om Danmarks fortid.
Derfor er det altid afgørende at behandle fundene med den største respekt og omhu, uanset om fundene
ender på avisernes forsider, lægges
på magasin eller bliver en del af en
privat samling. Her spiller amatørarkæologerne og detektorførerne en
meget vigtig rolle.
Fund&Fortid er også med i dette spil
og vil naturligvis gerne skrive om de
nyeste og bedste fund. Men for redaktionen er det også vigtigt, og det
vil altid være en stor glæde, at kunne præsentere amatørernes fund og
fundoplevelser. De små fund har
skam også en stor plads i vore hjerter.
Redaktionen

Fig.1. Flintstykke med kraftige slidspor. Alle fund har en værdi og kan bidrage til vores
viden. Vi kender dog endnu ikke anvendelen af det viste fund.
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Omkring Kirke Værløse Kirke
Til en kirke hører der foruden selve
kirken også en kirkegård omgivet af
en kirkegårdsmur, der afgrænser
den hellige og indviede jord eller begravelsespladsen. Ved Kirke Værløse
Kirke har der været aktivitet siden
vikingetiden og formentlig også
længere tilbage i tiden. Til kirken
hører således også en lang historie.
I Fund&Fortid 2014·2 er der en ar-

tikel om kirken, ”Uanseelige spor fra
reparationer og vedligehold samt
bygningsdetaljer fortæller historie”.
I nærværende artikel handler det om
den historie som kirkegårdsmuren
og tegn på muren samt bearbejdede
sten i digerne ved kirken kan fortælle. Her er det igen kultursporene
der fortæller, og ikke de skrevne tekster. Murermester Ole Jensen, Vær-

løse, har atter bidraget med faglig
viden og de fleste iagttagelser til
denne artikel.

Det store overblik
Fra kirkens tårn har klokkerne og
håndværkerne kunnet se langt og
overskue hele egnen. Fra den øverste del af de stilladser som man regelmæssigt rejste op til tårnets top,
og fra de højtliggende glamhuller
har man haft udsyn over hele kirkegården, og mod syd har iagttageren
i klart vejr tydeligt kunnet se de to
tårne på Roskilde Domkirke, som
Kirke Værløse Kirke hørte under i
middelalderen. Man kan forestille
sig at et almindeligt spørgsmål til
folkene der arbejdede på kirkens
område før vore moderne kommunikationsmidler, har været: ”Er der
nyt fra tårnet?”.

Kirkegårdsmuren
Siden den første kirke, stavkirken,
blev opført i sidste del af vikingetiden, har der været en begravelsesplads omkring kirken. Begravelsespladsen eller kirkegården var fra begyndelsen lige så vigtig som selve
kirken. Det var som kristen afgørende at blive begravet i indviet jord,
og alle de døde lå og sov på kirkegården og ventede til opstandelsen
på Dommens dag. Kirkens biskop,
her biskoppen fra Roskilde, indviede
jorden. Blev der begået vold elle
utugt på kirkegården, måtte biskoppen på arbejde igen og indvie kirkegården på ny. For at beskytte gravene og de døde mod vilde dyr og
tamdyr – især landsbyens svin var
et problem – var det nødvendigt
altid at have et solidt og højt hegn,
en vold eller en mur omkring kirkegården. I middelalderen begravede
man ikke de døde så dybt.
Fig. 1. Kirketårnet med udsigt fra de højtliggende glamhuller mod syd og vest. I forgrunden ses den nye og rå kampestensmur om kirkegårdens vestlige udvidelse.
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Der er ikke nogen viden om hvornår
den nuværende kirkegårdsmur er

vest for kirken er omgivet af en mur
af kløvede marksten. Den nye mur
er ikke hvidkalket som de øvrige
dele af kirkegårdsmuren (fig. 1).
Kirkegårdsmuren er overalt forsynet
med en murkrone dækket af tegl.

Fig. 2. Murkronen på nordmuren er opbygget af ler og mørtel.

opført. Måske er opførelsen af stenmuren påbegyndt i forbindelse med
opførelsen af den romanske stenkirke midt i 1100-tallet som en mur
opført af ukløvede marksten, og så
har man repareret og bygget på muren med munkesten op gennem historien og siden udbedret og udbygget med moderne materialer.
Muren bærer i dag præg af ombygninger og vedligehold, og gennem
tiden er der ridset tegn og mønstre på
munkestenene og murens marksten.
Kirken og kirkegårdsmuren er ikke
beskyttet af fredningsloven, men alle

ændringer af mur og kirke skal godkendes af Stiftet. Kirkegårdsmuren er
et imponerende bygværk, af samme
størrelse som selve kirken.

Om kirkegårdsmurens
konstruktion og udseende
Beliggenheden af den hvidkalkede
kirkegårdsmur har ikke ændret sig
siden dens opførelse. Mod vest er
der dog i nyere tid sket en udvidelse
af kirkegården. En del af den oprindelige kirkegårdsmur er således nedbrudt, og det nye kirkegårdsområde

Da man for nylig skulle reparere en
skade på nordmuren af munkesten,
kunne man konstatere at muren er
opbygget som en kassemur af munkesten med udfyldninger af munkesten og marksten forbundet med
mørtel (fig. 2). Ligeledes viste reparationsarbejdet meget overraskende at en stor del af den indre murkrone er opbygget af ler (fig. 2).
Mureren der byggede muren, har
vidst at konstruktionen ville holde,
og har sparet penge.
Muren er cirka 60 - 80 cm tyk og
har en højde der varierer mellem 1,5
og 2 m. Farvespor på muren viser at
muren igennem tiden har haft samme farve som kirken. Kirkegårdsmuren har således været kalket med
forskellige røde farver.
Den sydlige mur består af to dele,
den oprindelige kirkegårdsmur og
den nye mur fra kirkegårdsudvidelsen. Den gamle mur er opført af
marksten på et stenfundament. Mu-

Fig. 3. Den østlige mur med kirkens hovedindgang. Indgangen har to åbninger. Igennem den store kom de døde til kirken og gennem
den smalle de levende. Det gav ulykke at gå gennem de dødes indgang uden grund.
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findes en anden af kirkens hovedindgange (fig. 4).
Den ældste del af den vestlige mur
er ligeledes en munkestensmur på
marksten, mens den nye mur om
kirkegårdsudvidelsen som sagt består af kløvede marksten (fig. 1).

Grutte- eller kværnstenen i muren

Fig. 4. Nordmuren med en blændet åbning og nordmurens indgang fra middelalderen.

ren hælder væk fra kirkegården, og
i stedet for at ombygge muren har
man valgt at forsyne muren med en
række støttepiller der vender ud mod
marken og er udført af moderne
mursten.

med munkesten, men store dele af
muren består stadigvæk forneden af
en oprindelig markstensmur. Nær
det sydøstlige hjørne er der spor efter en nu lukket indgang gennem
muren.

Den østlige mur med kirkens hovedindgang (fig. 3) bærer præg af mange reparationer, først og fremmest

Den nordlige mur består hovedsagelig af munkesten på en underdel af
marksten. Mod vest i nordmuren

Knap 100 m syd for kirkegårdens
østlige hovedindgang og i den østlige murs markstensfundament er
der på murens yderside indmuret
underdelen af en kværnsten (fig. 5).
Stenen, der ikke er kalket, fremtræder tydeligt i den hvide mur. Ved
nærmere eftersyn kan man på stenen se en langstrakt, glatslebet hulning (fig. 6). Kværnstenen har
været anvendt til at knuse og male
korn til mel. Kværnstenen er en såkaldt ”ligger” som kornet er malet
på ved hjælp af en mindre rund
sten, som kaldes en ”løber”. Denne
type gruttesten har været anvendt i
Danmark fra bondestenalderens be-

Fig. 5. Kværnstenen i østmuren. Omkring 4 m til venstre for stenen og 60 cm under murkronen er der indridset en labyrint.
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Labyrinten

Fig. 6. Kværnstenen.

gyndelse for 6.000 år siden og op i
jernalderen, hvor denne type kværn
blev afløst af drejekværnen omkring
år 200. Det er formentlig tilfældigt
at kværnstenen sidder i muren. Den
er sandsynligvis samlet sammen
med de øvrige marksten som udgør
fundamentet. Eller har man kendt
stenens funktion, eller har man i
middelalderen haft en fornemmelse
af at stenen var noget særligt, og
derfor bevidst muret den ind i den
hellige kirkegårdsmur?

De to øjne
Lidt til højre for kirkegårdsmurens
østlige hovedindgang er der indhugget to små huller i nummer 3 af murens store fundamentsten (fig. 7).
Det ligner to øjne der stirrer på den
der nærmer sig porten udefra og vil
ind til kirken. Det er ikke ukendt at
man anvender sådanne øjne til at
skræmme det onde og troldfolk væk
fra hellige steder. Men her er kun
tale om et gæt!

Fig.7. De to øjne der skal skræmme det onde væk?

Omkring 4 m til venstre for kværnstenen (murens yderside) i kirkegårdsmurens fundament er der i en
munkesten omkring 60 cm under
murkronen indridset en typisk labyrint (fig. 8). Labyrinten er overkalket. Labyrinter kendes langt tilbage
i historien og også i Danmarks middelalder, for eksempel som kalkmaleri. En labyrint symboliserer et sted
at finde vej og et sted at fare vild og
byder på udfordringer i det uvisse.
Men der er altid en vej ud eller
frelse. Labyrinten er således et eksempel på livet med dets udfordringer, men også på muligheden for
frelse og hermed et naturligt symbol
at finde på en kirkegårdsmur. Labyrinten kan også opfattes som beskyttelse mod det onde lig med de to
øjne. Det onde kan fanges og lukkes
inde i labyrinten.

Et rudemønster på
den sydlige mur
Omkring 52 lange skridt fra murens
østlige hjørne mod vest er der på
murens yderside lige før den sidste
af kirkegårdsmurens støttepiller og
hermed lige før den nye del af
muren begynder, og 25 cm under
murkronens tegl på en munkesten
indridset et rudemønster mellem to

Fig. 8. Labyrinten.
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Fig. 12. Langs stenens underkant ses en
kløverille.

Fig. 9. Mønstret med ruder i sydmuren.

Fig. 11. Per Lotz slår skærver på en vejmandssten med anvendelse af en pande på

lodrette linjer (fig. 9). Mønstret er
overkalket. Man kan gætte på at det
regelmæssige mønster er ridset en
gang i middelalderen. I middelalderen var rudemønstret almindeligt,
for eksempel i teglgulve og i glasruder. Hvad betydningen er i nærværende tilfælde, kan der ikke gives
noget godt gæt på. Måske er det en
genbrugt sten hvor en håndværker
har angivet nogle retningslinjer om
et gulv med rudemønster? Eller måske er det en middelalderlig symbolik som vi ikke kender.

Stendiget ved nordmuren
Ved den vestligste hovedindgang i
den nordlige kirkegårdsmur løber
der en markstensmur langs stien
ned mod landsbyen. Omkring 15 m
fra kirkegårdsmuren er der i diget en
vejmandssten, det vil sige en sten

tale om et genbrug af de store sten.
En nærliggende forklaring kan være
at de store sten oprindelig har været
anvendt i en nærliggende stenkiste
eller bro over Bundsåen.

Håndværks- og Markedsdagen 2013, Furesø Museer.

med en stor hulning (fig. 10). Vejmandsstenene brugte vejmændene
som amboltsten når der skulle slås
vejskærver af større sten. I hulningen placerede man stenstykket der
skulle slås til skærver. Stenen holdt
vejmanden fast med en jernring med
håndtag, en såkaldt pande (fig. 11).
For enden af stendiget er der indbygget adskillige store, rektangulære og kløvede sten. Ved nærmere
eftersyn kan man se at stenene er
kløvet ved hjælp af kløveriller (fig.
12). Denne kløvningsteknik brugte
man i Danmark fra midten af 1500tallet op til omkring år 1800. Stenene ser lidt forkerte ud i det traditionelle stendige, og her er sikkert

Endnu en kværnsten
Kommer man fra hovedindgangen
på vej til kirken, kan man se en
kværnsten på venstre hånd sat ind i
hjørnet i et stendige (fig. 13).
Kværnstenen er af samme type som
kværnstenen i den østlige kirkegårdsmur.

Prøv selv
På kirkegårdsmuren og på kirkens
mure er der fundet mange spændende kulturspor som beskrevet
ovenfor. Dette vil formentlig også
kunne lade sig gøre ved alle vore
andre gamle landsbykirker. Sporene
fortæller om egnens fortid og lokale
historie. En god start på en undersøgelse vil altid være at kontakte
den lokale murer, kirkegårdsgraver
og gartner.
Niels Bødker Thomsen
E-mail: nbt@os.dk

Fig. 13. En kværnsten er indbygget i stenFig. 10. Stendiget med en vejmandssten i midten af billedet.
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murens hjørne.

Seneste nyt om solsten
Udviklingen går nogle gange hurtigt, også indenfor arkæologien.
Artiklen i Fund&Fortid nr. 4-2015
om de dekorerede solsten fra yngre
stenalder på Bornholm er allerede
forældet da der i mellemtiden er
dukket nye fund og oplysninger op,
som museumsinspektør Finn Ole
Nielsen, Bornholms Museum, har
gjort mig opmærksom på.
De nye fund drejer sig om en halv
snes små og større stykker af
solsten som er fundet ved grundig
gennemgang af solderester fra en af
systemgrøfterne på Vasagård. På
disse stykker er der både ”træer”,
geometriske mønstre, skraverede
kanter og hvad man kan kalde løse
streger – stort set alle de kendte
former for mønstre. Så de nye små
stumper understreger at systemgrøfterne på Vasagård er fulde af
solsten fra perioden omkring 3000
f.Kr. At der forekommer mange
fragmenter af solsten, leder naturligt
ens tanker hen imod ideen om at

man med vilje har ituslået solsten,
ligesom det er påvist at flintøkser er
brændt og/eller slået i stykker med
vilje.
Den første sten med indridsninger
blev fundet allerede i 1979 på Runegård i Grødby. Det ligner ikke en sol,
men mere et tæt geometrisk sildebensmønster, og blev derfor ikke
taget særlig notits af før efter fundet
i 1995 af de første solsten på Rispebjerg/Borggård. Men det viser at der
sagtens kan gemme sig uidentificerede solsten i materialer fra andre
udgravninger også.
Solstenene i Skåne og på Sjælland er
med geometriske mønstre, og i
England og Tyskland er der fundet
fine runde slebne sten, lidt større
end de bornholmske, med regelmæssige rudeagtige mønstre som
klart må regnes for at høre til
samme kategori. Disse geometriske
og skraverede mønstre er også meget brugt på tidens keramik, hvor

der endda er eksempler på indridsede sole eller ”øjne”.
Hertil kan tilføjes at der flere steder i
Mellem- og Sydøsteuropa er fundet
fint dekorerede plader af guld,
kobber/bronze (fig. 1) samt brændt
ler med mønstre og figurer der både
minder om de bornholmske solsten
og om de særlige lerskiver med
”øjne” og dekorerede kanter der er
fundet på Rispebjerg. Så man kan
forestille sig at de alle sammen hører
til en fælles europæisk soldyrkerkult, hvor de bornholmske solsten er
hjemligt fremstillede kultbilleder,
gjort i de materialer man havde for
hånden. I England og i Mellemeuropa er der tilmed registreret en
del soltempler – helt runde anlæg
omgivet af volde med udgange i
retning af solens op- og nedgange
ved solhvervene.
Så det bliver spændende om nye
undersøgelser på Vasagård kan
påvise om ”systemgrøfter”, palisader og runde stolpeanlæg udgør et
reelt soltempel. Og så er det naturligt
at tænke på om der også er et på
Rispebjerg og i Grødby? Og om alle
kultanlæggene i Nordeuropa, under
fællesbetegnelsen ”sarupanlæg”,
kan knyttes direkte til en solkult
med paralleller i Europa.

Svend Kramp
Journalist og
amatørarkæolog
E-mail:
svend.kramp@gmail.dk

Fig. 1. I landsbyen Karbuna, Moldavien, fandtes i 1963 et stort depot fra bondestenalderen (Copperage). Depotet indeholdt flere hundrede kobbergenstande i form af
perler og et par økser samt en del plader med forskellig udformning, blandt andet de her
viste runde plader. Ornamentikken minder meget om den der ses på de bornholmske
solsten. Pladen til venstre har en diameter på ca. 10 cm. Efter Lutz Klassen, Frühes Kupfer
im Norden. Jysk Arkæologisk Selskab.
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Amager
– et samlingssted i de sidste to faser af
Kongemosetiden samt i yngre Ertebølletid?
Denne artikel er den sidste i en serie
af tre artikler. Den første artikel beskrev fund ved Sjælsø samt fund
ved stenalderfjordene i Nivå og
Klampenborg. I den anden artikel
blev det sandsynliggjort at hovedbassinet i Store Åmose var et
samlingssted i mellemste Kongemosetid samt i yngre Ertebølletid. Nærværende artikel vil udelukkende
omhandle fund på Amager.

ingen kort der viser Øresunds tidlige
faser. Mellem Dragør og Malmø ligger en randmoræne benævnt Drogden Sill hvor vanddybderne ikke
overstiger 10 meter, og man kan
gætte på at Øresunds gennembrud
skete sydøst for Saltholm i krydsningspunktet imellem denne tærskel
og Flinterenden.

Øresunds gennembrud

Af figur 2 i førnævnte artikel af
Charlie Christensen fremgår det at
vandspejlet ud for Vedbæk i Nordøstsjælland kontinuerligt steg indtil
5200 f.Kr., et tidspunkt der ligger
200 år inde i ældste Ertebølletid.
Den højeste vandstand indtræffer
1.000 år senere, omkring 4200 f.Kr.
Inden for de samme 1.000 år sker
der af uvis grund to udsving i
vandspejlet. Ved begge stigninger er
de efterfølgende fald i størrelsesordenen 1 meter.

8000 f.Kr. var isen fra den sidste
istid helt væk i Skandinavien. I
Alaska, Canada og Nordamerika
varede det imidlertid endnu omkring
2.500 år før al isen var smeltet.
I en artikel, ”Kystbosættelse og havniveauændringer i stenalderen” af
Charlie Christensen, siges det at Øresunds dannelse ser ud til at være
sket omkring 6400 f.Kr. Der findes

Amagers bopladser ved
forskellige koter

Fig. 2. Figuren angiver de koter de afgrænsede bopladser er fundet ved. J. TroelsSmith: Stenalderbopladser og Strandlinier
paa

Amager.

Danmarks

Geologiske

Undersøgelse, 1939.

Fig. 1. Kort over den sydlige del af Amager
med indlagte højdekurver. De sorte områder
angiver fire grupper af afgrænsede bopladser med numrene I, II, III og IV. De
skraverede områder angiver bopladser der
ikke er afgrænsede. J. Troels-Smith: Stenalderbopladser og Strandlinier paa Amager.
Danmarks Geologiske Undersøgelse, 1939.

10

På fig. 1 er der gengivet et kort der
viser Amagers udseende svarende til
vandstandene -2 meter, 0 meter,
1,25 meter samt 2,5 meter i forhold
til Amagers kystlinje som den så ud
i 1939. Marint sand og grus findes i
en højde op til 3,2 meter, hvilket
således angiver Amagers højeste
vandstand. Kortet findes i artiklen
”Stenalderbopladser og Strandlinier
paa Amager” af Troels-Smith. I tilknytning til de angivne kystlinjer
viser kortet fire grupper af bopladser
med numrene I, II, III og IV. Den skrå
skravering ved bopladserne II d, II e,
II f og II g angiver at den præcise
afgrænsning af disse pladser ikke
kendes. For de velafgrænsede bopladser viser fig. 2 de koter som
bopladserne er fundet ved.
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Bopladser fra mellemste
Kongemosetid
Gruppe I’s bopladser ligger i den nutidige vandkant på østsiden af
Amager. Bopladsen I a kaldes i litteraturen ”Carstensminde”. I bogen
”Amagers Oldtid” af Svend Jans
nævnes det at der på dette sted er
fundet 24 rhombiske skævpile. På
fig. 3 ses tre af pilespidserne. Et
andet fund er en økse af hjortetak
med en dekoration af linjer i et zigzag-mønster der følges af kæder af
meget små trekanter (se fig. 4).
Bopladserne I a, I b og I d ligger hvor
Amager Strandpark ligger i dag.
Forud for strandparkens anlæggelse
foretog Nationalmuseet i 2003 en
marin undersøgelse der skulle ind-

kredse fundgruppens udstrækning.
Undersøgelsen, der blev ledet af
Jørgen Dencker, strakte sig over 23
dage. Havbunden blev rekognosceret af tre dykkere, og undervejs blev
der taget 57 bore- eller sugeprøver.
Undersøgelsen viste at bopladsen I
b var en kronologisk ren plads fra
mellemste Kongemosetid (jævnfør
fig. 5). Som sådan er den brugt i
tidsrummet 6000-5700 f.Kr. I Kongemosetiden steg Østersøens vandstand for hvert år der gik. I og med
at Carstensmindepladsen samt bopladserne I c og I d hver for sig er
afgrænset af koter der ligger indenfor koterne for I b, er disse tre bopladser nødvendigvis også rene bopladser fra samme tid.

Amagers østkyst. Bopladsen I b,
som i dag ligger ud for Italiensvej,
har en længde på omkring 100
meter. Begge steder er der gjort fund
i det lave vand indtil 200 meter fra
kysten. Bopladsen I c strækker sig
400 meter langs kysten, mens
fundene ved I d ligger på en 10
meter lang sandbanke 200 meter
ude fra kysten. Skønsmæssigt har
bopladserne Carstensminde, I b og I
c arealer på henholdsvis 15.000 m²,
20.000 m² og 20.000 m². TroelsSmiths artikel fokuserer specielt på
hvorvidt bopladsernes fund ligger i
deres oprindelige leje eller er flyttet
af vind og vand. Konklusionen med
hensyn til Carstensmindepladserne
er at de i dag stort set ligger som
dengang de blev benyttet.

Jagtpladser
Bopladsen Carstensminde ligger på
en 150 meter lang strækning langs

Fig. 5. Fem rhombiske skævpile fra
bopladsen I b. Pilespidserne blev fundet
ved Nationalmuseets marine undersøgelse

Jagtpladser er blevet til ved mange
ophold af relativt kort varighed. De
enkelte ophold for en jægergruppe
efterlader typisk et ildsted samt et
antal redskaber indenfor et mindre
areal. Kulturlagene for de enkelte
ophold er tynde. Mange ophold
indenfor et begrænset areal kan hen
ad vejen give et tykt kulturlag. Den
anden mulighed er at der sker en
sammenvoksning af de enkelte pletter, så stedet i dag fremtræder som
et arealmæssigt stort sted med tynde
kulturlag.

i 2003. Jørgen Dencker og Line Dokkedal:
Italiensvej, NMU j.nr. 2323.

I Nordøstsjælland ligger de kendte
faste bopladsområder alle i fjorde.
En jagtplads ligger typisk på en
strandbred ved et hav eller en sø.
Carstensmindegruppens pladser lå
alle i kanten af et hav. De meget
store arealer ved pladserne I a, I b og
I c betyder endvidere at de nødvendigvis er opstået som en sammenvoksning af mange små pletter. Alt
i alt har vi således en klar konklusion der siger at Carstensmindepladserne må være jagtpladser.

Øresunds bopladser
Fig. 3. Fund fra Carstensmindepladsen. På
figuren ses: a. Pren, b. Skaller af hasselnød, c. Tænder fra kronhjort, antagelig fra
en perlekæde, d. Vildsvinetand der er tilslebet til at kunne bruges som en kniv, e.
Rhombiske skævpile, f. Mindre kerneøkse.
De rhombiske skævpile har en længde på
3 cm. Skallerne af hasselnød og kron-

Fig. 4. Ornamenteret økse

hjortetænderne er gengivet i samme måle-

af hjortetak fra Carstens-

stok som pilespidserne, mens prenen, vild-

mindepladsen. Længden

svinetanden og kerneøksen forholdsvis er

er 17,5 cm. Svend Jans:

gengivet i 2/3 af deres størrelse. Svend

Amagers Oldtid. Dragør

Jans: Amagers Oldtid. Dragør Lokalhisto-

Lokalhistoriske Arkiv,

riske Arkiv, 1982.

1982.

Det umiddelbare spørgsmål i forlængelse af det sidste afsnit er: Jagtpladser for hvem? Fra mellemste
Kongemosetid kendes der mange
kronologisk rene bopladser i såvel
Roskilde Fjord som Isefjorden. Ved
Øresundskysten har vi imidlertid kun
kendskab til få pladser. I den sydlige
del af Køge Bugt lå der en boplads,
”Køge Strandskov”. Noget nordligere
ved udmundingen af Store Vejleå lå
der andre pladser. I Frihavnen lå der
en plads. I Ordrup Fjord lå der en
boplads i det nordvestlige hjørne af
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den store parkeringsplads ved Bakken. I stenalderfjorden ved Vedbæk
har bopladserne ”Vedbæk Boldbaner”, ”Vænget Nord”, ”Vedbæk
Havn” samt ”Stationsvej 17” alle
indslag fra mellemste Kongemosetid.
I Nivåfjorden er der fundet en dobbeltgrav samt to bopladser. Ved
kysten i Skåne kendes der ved udløb
af åer et fast bopladsområde ved
bopladserne ”Häjarp” og ”Saxtorp
11:9” samt en isoleret boplads,
”Segebro”. Som det foreligger, er der
et misforhold imellem Øresunds få
kendte faste bopladser og Carstensmindegruppens store pladser.
Figur 2 i artiklen ”Kystbosættelse og
havniveauændringer i stenalderen”
viser at vandstanden ved Vedbæk i
starten af mellemste Kongemosetid
6000 f.Kr. svarer til nutidens. Syd
for Vedbæk lå kystlinjen for 8.000
år siden ude i nutidens Øresund.
Udover at være jagtpladser for de
kendte bosættelser kunne Carstensmindepladserne derfor være jagtpladser for bopladser der i dag er
dækket af vand.

Jagtideen
Da Amager er en relativt lille ø, må
den lokale bestand af kronhjorte,
rådyr og vildsvin hurtigt være skudt
da Kongemosejægerne startede med
at bruge Amager. Det egentlige formål med Carstensmindepladserne
må derfor være fiskeri, jagt på sæler
eller fuglefangst.
I Troels-Smiths artikel oplyses det at
der på Carstensmindepladsen er
talrige fund af knogler fra gråsæler.
En han af disse sæler kan blive op
til 2,3 meter lang og veje op til 300
kg. At gråsælen var et eftertragtet
bytte, er derfor nemt at forstå. Gråsæler føder sine unger på land.
Knuste kranier på andre bopladser
viser at gråsælerne blev slået ihjel
med økser eller køller. Gråsæler bruger de samme ynglepladser år efter
år, hvor hunner og hanner samler
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sig i flokke. Og med sin lange kystlinje som lå uforstyrret det meste af
året, kan man forestille sig at
Amager var et yndet ynglested. I
Danmark ligger gråsælens yngletid
i januar og i starten af februar. Vurderet ud fra gråsælerne var Carstensmindepladserne jagtpladser der
blev brugt om vinteren.
Ved undersøgelsen forud for anlæggelsen af Amager Strandpark blev
der på bopladsen I b udover adskillige sælknogler fundet knogler fra
sværdfisk, atlantisk tun og almindelig stør samt en pig fra en pighaj.
På bopladser fra stenalderen var tunog størknoglerne ved Amager
Strandpark de første fund af disse fisk. Af sværdfisk er der et enkelt
tidligere fund ved ”Bloksbjerg”, hvor
der er fundet en bid af et ornamenteret sværd. Bloksbjergs sværdfisk, der var mindst 2 meter lang,
kan dateres til yngste Kongemosetid.
Ornamentikken er beskrevet i artiklen ”Fiskeben” af Peter Vang Petersen. I årene 1995-2007 udgravede
Ole Lass Jensen, der i dag er museumsdirektør på Museum Nordsjælland, bopladsen Nivå 10. Udgravningen afdækkede fire hyttestrukturer. På et gulvlag i hytte 2
blev der fundet et gællelåg fra en stor
stør. I en sekundær aflejring uden for
den samme hytte blev der fundet en
ryghvirvel fra en tun. Gællelåget kan
dateres til yngste Kongemosetid,
mens ryghvirvlen er fra Kongemosetiden eller ældste Ertebølletid. Det er
ikke usædvanligt at finde levn efter
pighajer på jægernes pladser. Ved
”Bloksbjerg” er der eksempelvis
fundet 60 pigge fra pighajer som
stammer fra mindst 30 fisk.
I starten af 1960’erne blev der i Øresund hvert efterår fanget mange
atlantiske tun, der kunne veje op til
320 kg. Sværdfisk bliver der hvert
år fanget nogle stykker af i garn,
mens stør er en sjælden fisk.
Almindelig stør, der i dag har en

FUND&FORTID · ARKÆOLOGI FOR ALLE · NUMMER 1 · 2016

længde på 2-5 meter, gyder i ferskvand, mens de resten af året findes
til havs. I nutiden gyder almindelig
stør i de store tyske floder. I jægernes tid i en uspoleret natur er det
derfor nemt at forstå at almindelig
stør var en fisk der kunne fanges i
de indre danske farvande. Øresund
ligger i kanten af de vande der huser
pighajer, der lever i tætte stimer. Om
vinteren lever de på dybt vand i
Atlanten. Fra forår til efterår kan
pighajer i dag træffes et stykke nede
i såvel Øresund som Storebælt, hvor
de i deres jagt på fiskestimer undertiden går ind på lavt vand.
Pighajer, der opnår længder på 1
meter, er så tilpas små at man kan
forestille sig at de er fanget på kroge
eller i net. Under sandgravning 400
meter ud for kysten ved Dragør blev
der i 1903 fundet fem store fiskekroge af ben (se fig. 6). Krogenes
størrelse betyder at de kan være
brugt til pighajer. Det er umiddelbart
svært at forstå hvordan jægerne
kunne fange sværdfisk, atlantiske
tun og almindelig stør. Fund af tre
harpunspidser i Finland og Sverige
ved skeletter fra sæler som jægerne
mistede, viser at harpuner er brugt
ved jagt til havs. Man kan derfor
gætte på at sværdfisk, atlantiske tun
og almindelig stør blev fanget med
harpuner der var fastgjort til svømmeblærer med liner (se fig. 7). I
”Amagers Oldtid” oplyses det at der
på bopladsen Carstensminde er flere
fund af fiskespyd. Disse spyd kan
være stikvåben der blev brugt til at
give fiskene deres banesår. Såvel
sværdfisk som atlantiske tun er fisk
der lever i det åbne hav. En sværdfisk er en hurtig fisk der ofte jager sit
bytte i overfladen. Almindelig stør
lever af hvirvelløse dyr langs bunden. Så hvordan kom man på
skudhold?
Fem ud af de seks store fisk er sikre
Kongemosefund. Bortset fra den
knogle fra en tun der kan være fra

ældste Ertebølletid, kendes der ikke
andre faunalevn fra tun, stør eller
sværdfisk før vi når jernalderen. Alle
seks fisk er fanget i Øresundsregionen, og måske indeholder det tidlige
Øresund en forklaring på ”skudholdet”. I et vist tidsrum efter sundets dannelse må strædet havde
været kort og smalt. Strømstræder
indeholder en stor rigdom af orme,
snegle og mindre fisk. De store rovfisk
må derfor have søgt til dette sted fra
nær og fjern. Mange fisk et præcist
sted kunne gøre fangsten forståelig.
Ved den marinarkæologiske undersøgelse blev der fundet 11 knogler fra
de almindelige fisk. Dette er et forbløffende lavt antal. På bopladserne i
Vedbæk og Nivå er der fundet i
tusindvis af fiskeknogler. I alt blev der
blot fundet ca. 50 knogler. Af fugleknogler blev der blandt andet fundet
et spoleben fra en større fugl der er
forarbejdet til en pren. Blandt pattedyrene var der udover sælknoglerne
fund fra odder, vildsvin, rådyr, kronhjort, pindsvin og vildkat. I ”Amagers
Oldtid” siges det at der yderligere er
fund af knogler fra hund og menneske. Som det ser ud, var Carstensmindegruppens pladser jagtpladser
med fokus på fangst af gråsæler og

Fig. 6. En af de fem fiskekroge der under
sandgravning i 1903 blev fundet ud for
kysten ved Dragør. Bredden er 4 cm.
Svend Jans: Amagers Oldtid. Dragør
Lokalhistoriske Arkiv, 1982.

store rovfisk. Og de store rovfisk viser
at Carstensmindegruppens pladser
udover at være brugt i januar og februar også er brugt i sommerhalvåret.

Bopladser fra yngste
Kongemosetid og
Ertebølletiden
Gruppe II’s bopladser følger nøje
kote 1,25 i et meget mindre Amager. Bortset fra bopladsen II e ligger
alle gruppens pladser i Amagers
sydligste del. Fire af bopladserne lå
på nydannede øer. I bogen ”Amagers Oldtid” siges det at gruppens
bopladser er pladser fra yngste
Kongemosetid. På to af pladserne er
der fund fra andre tidsrum i form af
en dolk henholdsvis seks spydspidser. De præcise fund fra yngste
Kongemosetid kender vi intet til.
Fig. 7. Harpun af flækket hjortetak der har

Bopladserne i grupperne III og IV er
opstået omkring kote 2,5. Bopladserne III a og III b ligger på en stor
ø, mens pladserne III c, IV a og IV b
ligger på sydsiden af et meget
formindsket Amager. Bopladserne i
grupperne III og IV er Ertebøllepladser. I artiklen af Troels-Smith
oplyses det at der på pladserne III a,
III b, IV a og IV b er fundet henholdsvis 12, 1, 9 og 239 skiveøkser.
Svarende til de mange skiveøkser er
bopladsen IV b Amagers mest
fundrige plads. I bogen ”Amagers
Oldtid” oplyses det at der på Amager
er fundet mindst 15.000 redskaber
af flint eller grønsten der kan
henføres til Ertebølletiden (se fig. 8).
Blandt fundene er der mange
Limhamnøkser. De 15.000 redskaber er et ekstremt højt antal, når
man tænker på at alle fundene er
overfladefund.
Limhamnøkserne samt skiveøkserne siger os at bopladserne i grupperne III og IV i hvert fald er brugt i
yngre Ertebølletid, der her bruges i
betydningen mellemste og yngste
Ertebølletid. Udover Ertebøllefundene er der på pladserne IV a og IV b

en længde på 24 cm. Harpunen er af en
type der anses for at være brugt ved jagt
til havs. Harpunen er fundet ved bopladsen Bloksbjerg ved Klampenborg. Erik
Westerby: Stenalderbopladser ved Klampenborg, 1927.

yderligere fundet et brudstykke af
en sleben økse af flint henholdsvis
en grubekeramisk pilespids. Hvorvidt nogle af pladserne har indslag
af ældste Ertebølletid, ved vi intet
om. I grupperne III og IV starter III b
ved en lavere kote end de andre
pladser. Umiddelbart kunne man
derfor gætte på at bopladsen III b
var ældre end de øvrige. Startkoten
for alle fem pladser ligger i intervallet 2-3 meter. De udsving i
vandspejlet vi ved der indtraf i Ertebølletiden i Vedbæk, betyder derfor
at vi ikke kan sige noget som helst
om bopladsernes rækkefølge.

Jagtpladser
Gruppe II’s bopladser består af syv
pladser fra yngste Kongemosetid. Fire
af disse – II a, II b, II c og II d – er,
ifølge Troels-Smiths artikel, velafgrænsede med arealer på henholdsvis
10.000 m², 7.500 m², 1.500 m² og
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600 m². I grupperne III og IV er
bopladserne fra Ertebølletiden. Arealerne for pladserne III a, III b og III c
er henholdsvis 20.000 m², 10.000
m² og 600 m². I gruppe IV ligger
begge pladser på en 200 meter lang
strækning, og begge pladser har
skønsmæssigt arealer på 6.000 m².
Svarende til hvad der var tilfældet for
Carstensmindepladserne, betyder de
store arealer at bopladserne i begge
grupper er sikre jagtpladser.

Øresunds bopladser
I yngste Kongemosetid samt i Ertebølletiden har vi et godt kendskab til
de øvrige bosættelser ved Øresund.
På holme i indbugtninger af Køge
Bugt lå der to bopladser, ”Ølby
Lyng” og ”Trylleskoven”. Ølby Lyng
blev brugt i yngre Ertebølletid, mens
Trylleskoven er en boplads fra ældste Ertebølletid. Svarende til hvad
der var tilfældet med bopladsen
”Grisby” på Bornholm, var Ølby
Lyng tilsyneladende en jagtplads

med fokus på fangst af marsvin og
grønlandssæl. På den nordlige side
af Strandmøllefjorden ved udmundingen af Mølleåen lå der endelig
fem fiskepladser som blev benyttet i
yngste Kongemosetid henholdsvis i
ældste Ertebølletid. I baglandet til
fjorden ser det ud til at der under 50
cm muld, i et stort område med grus,
er sket gravninger med henblik på
at finde rå flintblokke.
I Køge bugt lå der faste bosættelser
ved udmundingen af Tryggevælde Å
samt i en stor fjord kort nord for
Ishøj Strand. Andre bosættelser lå i
fjorde ved Klampenborg, ved Vedbæk samt ved Nivå. I de lige nævnte
fjorde er der fundet henholdsvis 14,
5, 37 og 24 bopladser. I hver af de
nævnte fjorde er der bosættelser i
hele spektret fra yngste Kongemosetid til yngste Ertebølletid. Fra
yngste Kongemosetid og Ertebølletiden lå der i Skåne yderligere flere
bosættelser.
I modsætning til hvad der var tilfældet for Carstensmindegruppens
pladser, er der god overensstemmelse imellem Amagers store jagtpladser i grupperne II, III og IV og
Øresunds kendte faste bosættelser.
Alt i alt er det således nærliggende
at gætte på at Øresunds kendte faste
bosættelser i perioderne yngste Kongemosetid samt i Ertebølletiden hver
for sig brugte Amager.

Jagtideen

Fig. 8. Redskaber fra Ertebøllekulturen. På
figuren ses: a. Kerneøkse med ret æg, b.
Kerneøkse der formodentlig er en tværøkse, c. Stor skivekniv, d. Kernebor, e. Lille
kerneøkse, f. Skivemejsel, g. Skivebor der
er tildannet af et tykt afslag, h. Spidshakke
eller bor. Længden af den lille kerneøkse
er 6 cm. Svend Jans: Amagers Oldtid.
Dragør Lokalhistoriske Arkiv, 1982.
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Bopladserne i grupperne II, III og IV
er alle fundet i pløjejord, og der er
ingen faunalevn. I yngre Ertebølletid kan man tænke sig at gråsæler
var særligt eftertragtede fordi deres
spæk kunne bruges som lyskilde i
dens tids tranlamper (se fig. 9). Og
gråsælernes stædige vane med at
bruge de samme ynglepladser år
efter år betyder at man kan gætte på
at der i yngste Kongemosetid og
Ertebølletiden stadig blev jaget gråsæler på Amagers kyst. Det er endda
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sandsynligt at de små øer der begyndte at vise sig, har tiltrukket nye
flokke. Der kan imidlertid også have
været en anden jagtide.
I det betragtede tidsrum blev Amager
mindre og mindre. Allerede ved
vandstanden på 1,25 meter lå der et
stort lavvandet område i den vestlige
og sydlige del af nutidens Amager.
Ved Ertebølletidens vandstand på 2,5
meter var der skønsmæssigt kun
50% tilbage af det Amager vi kender
i dag. Et sådant nydannet hav har
været sprængfyldt med næring for
orme, blåmuslinger, snegle og krebsdyr. Det næste led i fødekæden har
uvægerligt været dykænder, der året
rundt udnyttede området i skiftende
flokke.
Ved bopladserne Ølby Lyng og
Bloksbjerg er der fundet knogler fra
18 henholdsvis 11 fuglearter. Begge
steder samt ved ”Vedbæk Boldbaner” er der fundet knogler fra
edderfugle. Med 5.000-7.000 rugende par har Saltholm i dag en af
Europas største kolonier af ynglende
edderfugle. Ud af 3 millioner trækkende edderfugle overvintrer den
ene million i danske farvande. Rugende edderfugle kan man komme
meget tæt på. Her kunne jægerne
skyde dem med pile med et
kølleformet hoved. Efter yngletiden
fælder alle andefugle deres svingfjer
på særlige fældningspladser. I en
periode på omkring tre uger kan de
således ikke flyve. Hvis en flok
edderfugle på en fældningsplads
blev drevet ind i en vig, kunne de
nedlægges med stokke.
I yngste Kongemosetid samt i Ertebølletiden kan vi alt i alt gætte på at
Amagers nye vadehav gav særlige
muligheder for fangst af dykænder.
Ænderne kunne være trækfugle der
under deres træk imellem Vesteuropa og det nordlige Skandinavien eller Sibirien brugte Amager til
at få fyldt deres depoter, overvint-

rende fugle, rugende fugle eller fugle
der brugte vandet omkring øen som
et fældningssted. Rugende dykænder ville som hovedregel have bygget deres reder på vadehavets øer,
idet de her var beskyttet imod ræve.
De nye øer kan derfor have indeholdt store muligheder for indsamling af æg.

Et samlingssted?
Amager var i jægernes tid et sted der
nemt kunne nås fra faste bosættelser i Køge Bugt, Klampenborg,
Vedbæk, Nivå samt i Skåne. I Danmark er der generelt set få fund af
Limhamnøkser, og de mange fund
af Limhamnøkser på Amager beviser at stedet i yngre Ertebølletid
blev besøgt af svenske jægere. I det
nordøstlige Sjælland er der en tendens til at skiveøkserne er asymmetriske eller symmetrisk kanthuggede. På bopladserne i Køge Bugt er
det de fladehuggede skiveøkser der
dominerer. Ifølge Troels-Smiths artikel er der på Amager stort set fundet

Litteratur

lige mange af de to typer med hvert
sit lokale præg.
De arealmæssigt meget store bopladser i hver af grupperne I, II, III og
IV udelukker at Amagers pladser på
noget tidspunkt var jagtpladser for en
enkelt fjord. Med hensyn til Ertebølletiden understøttes denne konklusion kraftigt af fundene af de
15.000 redskaber. Til sammenligning
blev der ved Erik Westerbys totale
udgravning af Bloksbjerg, som var
hovedbopladsen i Ordrup Fjord, blot
fundet 1.710 redskaber. Endelig: Når
jægere fra flere fjorde mødes i forbindelse med en fælles jagtide, har vi
automatisk et samlingssted.
Det kan ikke udelukkes at Amager er
brugt i ældste Ertebølletid. Vi har blot
ingen indikationer på at det var tilfældet. Ud fra hvad vi ved, er konklusionen således at Amager med stor
sandsynlighed var et samlingssted i
mellemste og yngste Kongemosetid
samt i yngre Ertebølletid.
Journal of Osteoarchaeology, 1994, Vol. 4.

Knud Andersen: Frihavnen – den første
Kongemoseplads. Nationalmuseets Ar-

Peter Hvidtfeldt: En stenalderfjord ved
Strandmøllen. Fund&Fortid, 2011, nr. 4.
Svend Jans: Amagers Oldtid. Dragør

bejdsmark, 1985.
Søren H. Andersen: Ringkloster. En jysk

Lokalhistoriske Arkiv, 1982.

lampe. Skåret er fundet ved bopladsen
Bloksbjerg ved Klampenborg. Efter Erik
Westerbys afhandling fra 1927. Svend
Aage Knudsen: Landskab og oldtid, 1982.

Konklusionen af seriens tre artikler
kunne være at man kan tænke sig
at Amager i de sidste to faser af
Kongemosetiden samt i yngre Ertebølletid var et samlingssted for de
faste bopladsområder i Øresundsregionen. I mellemste Kongemosetid
samt i yngre Ertebølletid kunne hovedbassinet i Store Åmose på tilsvarende vis være et samlingssted
for Roskilde Fjord, Isefjorden samt
de faste bopladsområder i Storebæltsregionen.

Peter Vang Petersen: Trylleskoven. Årbog
for Køge Museum, 1975/1977.
Peter Vang Petersen: Chronological and
Regional Variation in the Late Mesolithic
of Eastern Denmark. Journal of Danish
Archaeology, Vol. 3, 1984.

indlandsboplads med Ertebøllekultur. Kuml

Ole Lass Jensen: Stenalderjægernes hytter

1973-74, Jysk Arkæologisk Selskab.

og grave ved Nivå. Hørsholm Egns

Søren H. Andersen: Ringkloster. Ertebølle

Fig. 9. Skår med tilføjet vignet der viser en

Museum, Årbog 2006.

Peter

Vang

Petersen:

Grisby

–

en

fangstplads fra Ertebølletiden på Bornholm. Danmarks jægerstenalder – status

trappers and wild boar hunters in Eastern

Anders Holm Joensen: Dykænder. Natur

og perspektiver. Hørsholm Egns Museum,

Jutland. Journal of Danish Archaeology,

og Museum, 1986, nr. 1.

2001.

Jens Henrik Jønsson: Jæger og fisker ved

J. Troels-Smith: Stenalderbopladser og

Vol. 12, 1994-95.

i

Store

Strandlinier paa Amager. Danmarks

kan.

Geologiske Undersøgelse, 1939, Bind 9.

Køge

havniveauændringer i stenalderen. Dan-

Vejleådalen.

marks jægerstenalder – status og perspek-

Københavns Amtsmuseumsråd, 1996.

tiver. Hørsholm Egns Museum, 2001.

Bugt.

Stenalderspor

Charlie Christensen: Kystbosættelse og

Red

hvad

reddes

Ulrik Møhl: Fangstdyrene ved de danske

Jørgen Dencker og Line Dokkedal: Amager

strande. Den zoologiske baggrund for

Strandpark, NMU j.nr. 2322.

harpunerne. Kuml, 1970.

Jørgen

Dencker

og

Line

Dokkedal:

Italiensvej, NMU j.nr. 2323.
Inge Bødker Enghoff: Fishing in Denmark
during the Ertebølle period. International

Søren A. Sørensen: Kongemosekulturen i
Sydskandinavien. Egnsmuseet Færgegården, 1996.

Erik Brinch Petersen: Ølby Lyng. En

Peter Hvidtfeldt

østsjællandsk kystboplads med Ertebølle-

Kongshvilebakken 36

kultur. Årbøger for nordisk Oldkyndighed

2800 Kgs. Lyngby

og Historie, 1970.

FUND&FORTID · ARKÆOLOGI FOR ALLE · NUMMER 1 · 2016

15

”CONTACT”
– et forskningsprojekt om
grubekeramisk kultur
Den grubekeramiske kultur er nok
en af de mest gådefulde af de mange
kulturgrupper vi kender fra yngre
stenalder. Fra omkring 4000 f.Kr.
introduceredes agerbruget over store
dele af Nordeuropa inklusive i den
sydlige del af Skandinavien, i Nordtyskland samt på De Britiske Øer. I
Danmark, Nordtyskland og på den
sydlige del af Den Skandinaviske
Halvø udgøres den første agerbrugskultur af tragtbægerkulturen, opkaldt efter forekomsten af karakteristiske lerkar med tragtformet
hals. I tiden efter landbrugets indførelse ser vi indenfor tragtbægersamfundet en gradvis udvikling hen
imod en stadig mere intensiv udnyttelse af landskabet og etablering af
permanente marker og overdrev.
Men kort efter 3000 f.Kr. sker der
noget nyt.
Vi befinder os i tragtbægerkulturens
slutfase, og langs de nordøstlige kyster dukker der nu en række nye bopladser op karakteriseret ved især
nye piletyper (flækkepile med skafttunge) og en særlig form for grubeornamenteret keramik (fig. 1). Keramikken som har lagt navn til den
grubekeramiske kultur, minder om
den der kendes fra de vestsvenske
kyster, og om den der optræder i
stor stil på nogle meget fundrige østsvenske bopladser.
Modsat den agerbrugsdominerede
tragtbægerkultur kendetegnes de
nye grubekeramiske pladser af en
udpræget marin økonomi. På Gotland, hvor vi foruden fundrige bopladslag også kender til begravelser,
har isotopanalyser vist at de gravlagte indtog en næsten udelukkende
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CONTACT – The Pitted Ware Phenomenon in Djursland and Maritime
Relations Across the Kattegat in the Middle Neolithic er et toårigt tværvidenskabeligt forskningsprojekt finansieret af Velux Fonden. Projektet
huses af Museum Østjylland og løber fra efteråret 2014 til efteråret 2016.
Projektet har bred international deltagelse med en række forskere fra forskellige institutioner:
• Bente Philippsen (Aarhus Universitet)
• Cheryl Makarewicz (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)
• Imelda Bakunic Fridén (Göteborg Universitet)
• Karl-Göran Sjögren (Göteborg Universitet)
• Leif Jonsson (LJ Osteology Göteborg)
• Lisbeth Wincentz Rasmussen (Museum Østjylland)
• Ludovic Antoine Alexandre Orlando (Københavns Universitet)
• Lutz Klassen (Museum Østjylland)
• Malou Bäcklund Blank (Göteborg Universitet)
• Marianne Høyem Andreasen (Moesgaard Museum)
• Niklas Ytterberg (Bohusläns Museum)
• Per Persson (Universitetet i Oslo)
• Robert Hernek (Bohusläns Museum)
• Rune Iversen (Københavns Universitet)
• Sarah Pleuger (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)
• T. Douglas Price (University of Wisconsin-Madison)
• Torbjörn Brorsson (KKS – Kontoret för Keramiska Studier)
• Uffe Lind Rasmussen (Moesgaard Museum)

marin baseret kost med fokus på
sæl, hvilket har givet grubekeramikerne øgenavnet ”Østersøens inuitter”.
Fra Danmark kendes rige grubekeramiske bopladsspor primært fra
Nordøstjylland, især Djursland, hvor
vigtige pladser som Kainsbakke og
Kirial Bro rummer et helt unikt organisk materiale i form af dyreknogler, makrofossiler og sågar enkelte
menneskeknogler.

Kontakter over Kattegat
i yngre stenalder
Det er netop dette helt unikke materiale vi har fået mulighed for at få
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bearbejdet og placeret i en større
kontekst med CONTACT-projektet.
Således er det ikke kun de djurslandske pladser projektet koncentrerer sig om, men i høj grad også om
de kontakter der eksisterede henover Kattegat mellem grubekeramikerne langs den vestsvenske kyst
og i Østjylland.
Det unikke ved fundene fra Djursland er ikke kun deres omfang, men
i særdeleshed også de gode bevaringsforhold for organisk materiale
som knogle og tak. Derfor er der i
projektet også lagt stor vægt på omfangsrige naturvidenskabelige undersøgelser foruden de klassiske

komst i Danmark er det ikke mindst
analyser af strontiumisotop-forhold
i dyrenes tænder der har interesse.
Strontium er et radioaktivt grundstof
der findes i grundvandet, hvorfra
det via fødekæden optages i dyr og
mennesker. Her aflejres det blandt
andet i tænderne, som der under
gunstige bevaringsforhold vil være
mulighed for at analysere.

Fig. 1. Grubekeramisk randskår med navngivende dekoration fra bopladsen Højvang 1
ved Randers Fjord. Foto: Hans Grundsøe.

studier af det arkæologiske materiale som flint, keramik mv. De naturvidenskabelige
undersøgelser
spænder bredt og berører alt lige fra
botaniske makrofossiler over studier
af keramikteknologien til omfattende kulstof 14-dateringer af knoglerne. Sidstnævnte er i gang med at
blive underkastet en klassisk osteologisk undersøgelse der blandt andet
involverer artsbestemmelse og optælling af individer. Disse undersøgelser bliver desuden suppleret med
aDNA-analyser (ancient DNA) af
menneske- og dyreknoglerne samt
af omfangsrige analyser af de stabile
isotoper fra kulstof, kvælstof og ilt.

Sidstnævnte undersøgelser er med
til at kaste lys over en lang række
forskelligartede problemstillinger.
Disse spænder bredt fra spørgsmål
om sæsonalitet og vandtemperaturer i yngre stenalder til spørgsmålet
om hvorvidt den grubekeramiske
befolkning manipulerede med det
tidspunkt på året hvor kvierne kælvede. Formålet hermed skulle være
at få tid til den sæsonprægede sæljagt.
Med henblik på den overordnede
problemstilling, kontakterne henover Kattegat og deres betydning for
den grubekeramiske kulturs frem-

Fig. 2. Musetænder udtages med henblik på måling af strontiumisotopforhold. Foto: Hans
Grundsøe.

Strontiumisotop-forholdene er afhængige af den lokale undergrunds
geologi, og derfor kan analyserne
bruges til en omtrentlig bestemmelse
af menneskers og dyrs levesteder på
bestemte tidspunkter i deres liv.
Kendskab til den naturlige variation
i strontiumisotop-forholdene i de enkelte interesseregioner (i dette tilfælde især Djursland og Vestsverige)
er afgørende for metodens anvendelse. Grunden til dette er at de naturlige strontiumisotop-værdier udgør sammenligningsgrundlaget for
de værdier der måles på dyrefundene fra udgravningerne. Strontiumforholdene ændrer sig kun over
meget lange geologiske tidsrum, og
derfor kan analyser af nulevende
dyrs tænder bruges til at bestemme
de enkelte regioners strontiumisotop-signatur.
En ikke uvæsentlig del af de analyser der udføres i CONTACT-projektet
er rettet mod undersøgelsen af tænder fra moderne mus, som med
deres begrænsede aktionsradius er
særligt velegnede til at kortlægge de
lokale strontiumisotop-forhold (fig.
2). Metoden er særdeles interessant
for CONTACT-projektet fordi den
danske og sydsvenske undergrund
adskiller sig geologisk markant fra
den vestsvenske i området fra det
nordvestlige Skåne og længere
nordpå. Metoden kan altså bruges til
at identificere f.eks. dyr der kunne
være bragt hen over Kattegat fra
Vestsverige til Djursland af mennesker. Mistanken om at dette kunne
være sket, skyldes ikke mindst det
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De grubekeramiske pilespidser – jagtpile eller
krigspile?

Fig. 3. Kranium af stor bjørn fra Kainsbakke. Foto: Hans Grundsøe.

faktum at der i det meget omfattende knoglemateriale fra Kainsbakke-pladsen er påvist en række
dyrearter der på det pågældende
tidspunkt for længst har været udryddet af mennesket på de danske
øer. I Jylland udgøres deres yngste
forekomst af fundene fra netop
Kainsbakke-pladsen. Dette gælder
de store pattedyr vildhest, elg og
brunbjørn.

Vender vi os nu mod studiet af det
arkæologiske genstandsmateriale,
så repræsenterer skafttungepilene
den mest udbredte og iøjnefaldende
grubekeramiske genstandstype i
Syd- og Vestskandinavien. Deres
forskellige form har tidligt medført
en typologisk opdeling i tre typer benævnt A, B og C (fig. 4). Oprindeligt
blev pilene betragtet som repræsenterende en såkaldt ”typo-kronologisk række” med type A som de
ældste og mest simple og type C
som de yngste og mest udviklede.
Men på baggrund af flere kulstof
14-dateringer af pladser med især
A-pile (dateret ca. 2900-2500 f.Kr.)
sammenholdt med C-pilenes tilstedeværelse i en håndfuld enkeltgrave
fra den jyske enkeltgravskulturs
ældste periode (undergravstid, ca.
2850-2600 f.Kr.) må pilene nu betragtes som samtidige. Men hvad er

de forskellige typer så udtryk for når
de nu ikke er kronologisk betingede?
Dette spørgsmål er endnu et af dem
som CONTACT-projektet gav mulighed for at løse. Mere end 1.500 pilespidser (fig. 5) fra en række lokaliteter i Danmark og Vestsverige (fig.
6) blev registreret og analyseret i
forbindelse med projektet Registreringen havde to formål, dels at belyse en mulig funktionsopdeling i
jagt- og krigspile, dels at kortlægge
forskelle og ligheder i pilematerialet
fra Danmark og Vestsverige for derigennem at belyse kontakter over
Kattegat. Her skal vi se nærmere på
den første problematik.
Med en analogi til jernalderens og
vikingetidens opdeling i brede og
”skærende” jagtpilespidser på den
ene side og lange, slanke og ”gennemborende” krigspile på den anden fremsattes den hypotese at en

Især bjørnefundene er interessante
fordi de ikke kun repræsenterer den
yngste forekomst af bjørn i Danmark, men samtidig også det absolut største kendte fund af denne art.
Tidligere analyser har vist at dele af
mindst fire voksne bjørne var blevet
nedlagt i den samme grube på pladsen. Derfor var overraskelsen stor
da de nye undersøgelser afslørede at
der ikke var tale om fire, men om rester af mindst 13 forskellige bjørne.
Disse er først og fremmest repræsenteret ved kranier, underkæber og
løse tænder (fig. 3). Det overraskende store antal bjørne bekræfter
idéen om at i hvert fald nogle af dem
(mest sandsynligt i form af enkelte
knogler) kan have været bragt til
Djursland fra Sverige i stenalderen.
Halvøen Djursland er nemlig slet
ikke stor nok til under normale forhold at kunne huse så mange bjørne
da bjørne er dyr som kræver temmeligt store territorier.
Fig. 4. Type A-, B- og C-skafttungepile ifølge C. J. Beckers typologi. Foto: Rune Iversen.
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forhold til de længere, smallere og
tresidede C-pile. B-pilene placerede
sig midtimellem. Så langt så godt –
men for at analogien til jernalderens
funktionsopdelte pile kan holde
vand, skal den gerne underbygges
af fund fra arkæologiske kontekster.

Fig. 5. Kasse med skafttungepile klar til registrering på Museum Østjylland. Foto: Rune
Iversen.

lignende opdeling i flintpilematerialet kunne være gældende. For at få
statistiske data til rådighed for at
sandsynliggøre denne funktionsop-

deling foretoges en systematisk opmåling af pilenes længde og bredde
(fig. 7). Denne viste tydeligt at A-pilene generelt var korte og brede i

Uheldigvis findes der hverken A-,
B- eller C-pile siddende i menneskeeller dyreknogler, hvilket kunne
have understøttet hypotesen om de
funktionsopdelte pile. Imidlertid forekommer A-pilene langt hyppigere
på bopladserne end C-pilene, hvilket
vil være forventeligt hvis de var
jagtpile. Samtidig findes C-pile i fire
jyske enkeltgrave. De ligger enkeltvist i midten af gravene og gerne på
tværs af gravenes længderetning.
Denne placering stemmer bedst
overens med at de har siddet indskudt i den døde på tidspunktet for
gravlæggelsen.
Pile med stor lighed med C-pilene,
de såkaldte D-pile, er karakteristiske
for den sene enkeltgravskultur (ca.
2500-2250 f.Kr.). Disse er generelt
kortere end C-pilene og dårligere
lavet, men har som C-pilene et tresidet tværsnit. En sådan D-pil er
fundet siddende i brystbenet på en
mand gravlagt i en hellekiste ved
Gjerrild på Djursland. Fundet fra
Gjerrild viser med al tydelighed slagkraften og anvendeligheden af de
tresidede flintpile.

Fig. 6. Kort over de lokaliteter der indgår i analysen af de grubekeramiske pilespidser: 1.
Hesselø, 2. Læsø, 3. Smedegaarde, 4. Livø, 5. Anholt, 6. Kirial Bro, 7. Kainsbakke, 8.
Musefælden, 9. Aagaard I, 10. Højvang 1, 11. Jonstorp H, M, M2-3, 12. Jonstorp RÄ,
13. Fiskevik, 14. Rörvik, 15. Dafter, 16. Ånneröd, 17. Auve.

Hvis vi igen vender os mod de grubekeramiske pile, så er type C den
eneste der forekommer i overdimensionerede størrelser (op til 18 cm’s
længde), aldrig type A eller B. Dette
kunne tyde på at C-pilene havde en
bestemt funktion der gjorde det meningsfuldt at fremstille prestige- eller
”praleeksemplarer” af dem. En sådan funktion kunne meget vel være
krig hvor fremvisning og brug af
særligt fint forarbejdede eller overdimensionerede (men ikke nødvendigvis særlig brugbare) versioner af
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det almindelige våbenudstyr har
været en del af kappestriden mellem
rivaliserende grupper.
Type B fremstår i alle henseender
som en mellemting mellem type A
og C og har muligvis fungeret som
en form for ”all-round” pilespids, en
blanding af jagtpilene (type A) og
krigspilene (type C), sådan som det
også kendes fra yngre jernalders pilerepertoire.

Fremtidige perspektiver
I det forudgående har det kun været
muligt at skitsere nogle af de problemstillinger der bliver behandlet
under CONTACT-projektet, men der
er ingen tvivl om at der vil komme
mange nye og spændende resultater
i løbet af 2016 og 2017 fra de forskellige delprojekter. Disse resultater,
der både indeholder arkæologiske
og naturvidenskabelige analyser,
bliver løbende publiceret i forskellige
fagtidsskrifter. Når alle resultaterne

Fig. 7. Registrering af pilespidser på Historiska Museet i Stockholm. Foto: Rune Iversen.

foreligger, er det imidlertid planen at
søge midler til publicering af en monografi der fremlægger de primære
grubekeramiske lokaliteter som har
dannet baggrund for selve projektet.
Heri skal også præsenteres en samlet syntese over grubekeramisk kultur i Sydskandinavien og kontakterne over Kattegat i midten af yngre
stenalder.
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Oldtidsfund med x- eller y-faktor
– en kvindefigur?
I marts 2014 var jeg på detektortur
på en nyharvet mark i håb om at
finde et par småmønter da arealet
rummede spor efter et gammelt vejsystem. Efter fire timer uden fund
med detektoren var jeg så småt på
vej hjem da det på et helt ”stenløst”
område pludselig vrimlede med skrabere, flækker og afslag. Marken ligger ned til en å, så det var lige efter
bogen.
Næste dag fortsatte jagten, men nu
på flint og senere potteskår. Museet
på Sønderskov blev underrettet og
har besigtiget stedet flere gange, og
arkæologerne følger fundforløbet
tæt. Marken rummer en stor boplads
fra tragtbægerkulturen, og på få måneder har min veninde og jeg opsamlet over 2.000 intakte og fragmenterede redskaber, heraf næsten
1.000 skrabere og 200 større eller
mindre dele af slebne økser og mejsler. En del af økserne er tydeligvis
ildpåvirkede. På marken har vi også
fundet meget fine tværpile, flere mikrolitter og enkelte fladehuggede pilespidser. Flere af stenalderens perioder er således repræsenteret på
pladsen.

Fig. 2. Er det en skraber?

Fig. 4. Brugt til udsmykning af lerkar?

monteret i en lædersnor (fig. 3)?
Eller den er brugt til udsmykning af
lerkar (fig. 4)?

Fig. 3. Ophængt som amulet?

og hvor i stenalderen den eksakt
hører til, er indtil videre uopklaret.
Er der mon nogen der kan hjælpe
med opklaringen? Jeg har selv gjort
mig nogle tanker om anvendelsen.
Måske har den haft et skaft og
været brugt til afbarkning af pileskafter eller på anden måde brugt
som skraber (fig. 2)? Den kan også
være et smykke eller en amulet,

Bagsiden har næsten højglans, og i
den tykke ende er der en tydelig slagbule (fig. 5). Ser man den y-formede
genstand fra slagbulesiden, falder
tanken på en lille hoved- og armløs
kvindefigur, og der er tydelig talje.
Så..., er det måske en lille menneskefigur? Et spændende stykke flint er
det altså!
Karen Thygesen
E-mail: karen-preben
@stofanet.dk
Tlf.: 21 30 82 40

Blandt ”redskaberne” er det sjove yformede objekt vist i fig. 1. Hvad
genstanden har været anvendt til,

Fig. 5. Genstanden har
højglans på slagbulesiFig. 1. Den y-formede genstand. Hvad er

den! – Er det en kvin-

genstandens formål?

defigur?
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”Tværpilen”
Vestegnens amatørarkæologiske forening
fyldte 25 år!
I anledning af Tværpilens 25-års-jubilæum blev der sendt invitationer ud
til åbent hus i Taastrup Medborgerhus onsdag den 28. oktober. Mange
benyttede lejligheden til at komme
forbi, og naturligvis blandt dem repræsentanter fra Sammenslutningen
af Danske Amatørarkæologer, SDA.
Det er altid godt at være med hvor
amatørarkæologien har succes.

Tværpilen
Tværpilens formand, Ann Welling
(fig.1), indledte med at byde velkommen til de mange fremmødte og
fortalte kort og godt om Tværpilen
gennem 25 år:
” I 1990 stiftedes Tværpilen for at
give Vestegnens mange amatørarkæologer et sted at samles. I 2001
fik Taastrup sin egen underafdeling,
og i 2007 blev de to afdelinger fusioneret, nu med Taastrup som
hjemkommune, hvor vi holder til i

Medborgerhuset. Tværpilen har nu
igennem 25 år afholdt mere end
100 foredrag om arkæologiske emner, der spænder fra den ældste stenalder til middelalderarkæologi. Vi
har hørt om udgravninger i Rødby,
på Bornholm, over alt i Jylland, på
Fyn og Sjælland. Også Grønland,
England og Skåne er blevet behandlet. Landsbyer, borge, voldsteder,
mosefund og meget andet er blevet
forklaret af kyndige arkæologer, der
som regel selv har deltaget i de udgravninger de har fortalt om.
Hvert år foretager Tværpilen en eller
flere udflugter til arkæologisk interessante steder. Den seneste gik til
Moesgaard Museum, men vi har
også været i Vordingborg, på Møn,
ved Tissø, på Rügen og i Skåne i de
senere år. Hvis der kommer en
spændende udstilling på et museum,
arrangerer vi en rundvisning dér.

Fig. 2. Borgmester i Taastrup, Michael
Ziegler.

En del af Tværpilens medlemmer
deltager selv i udgravninger, især
dem der er iværksat af Kroppedal
Museum. Det har givet interessante
fund i årenes løb. Foreningen er i det
hele taget i tæt kontakt med Kroppedal Museum.
Et voksende antal af vores medlemmer dyrker ivrigt detektorsøgning i
omegnen, herunder også ved i samarbejde med Kroppedal Museum at
gå udgravninger ”efter” med detektorer. Deltagerne har enten egne detektorer eller låner Tværpilens.
Tværpilen har i mange år i samarbejde med Folkeuniversitetet i København gennemført foredragsrækker om arkæologi i Medborgerhuset.
De er altid meget velbesøgte.

Fig. 1. Fra venstre formand Ann Welling, Hans Kristian Nielsen, ansvarlig for Folkeuniversitetsforedrag, medlem John Hadberg Sørensen og suppleant i bestyrelsen Palle Enghoff.
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Formand er Ann Welling, næstformand Lina Poll, kasserer Bente Leweson, og sekretær Bente Larsen.”
Herefter var der taler ved Taastrups
borgmester (fig. 2), ”gamle” medlemmer, arkæologer fra Kroppedal

Fig. 5. God stemning!

På Tværpilens hjemmeside, www.
tvaerpilen.dk, er der meget mere interessant information at hente.
Blandt andet er det muligt at læse
Tværpilens nyhedsbreve, der udsendes fire gange om året. Her er også
information om hvordan man kan
blive medlem af Tværpilen.
Fig. 3. Arkæolog Mads Drevs Dyhrfjeld-Johnsen fra Kroppedal Museum holder et spændende foredrag om romerske mønter på den sjællandske øgruppe i yngre romersk jernalder.

Museum (fig. 3) og SDA’ s formand.
Herefter blev der vist billeder fra
Tværpilens mange aktiviteter, og en
film om byggeprojektet ”Vikingevej
og bro over St. Vejleå”. Og så gik
snakken i Medborgerhuset, og man
glædede sig i forbindelse med ”Lidt
godt at spise og drikke” (fig. 4 og
5).

En meget positiv oplevelse

tektorgruppe, en folkeuniversitetsgruppe og endog en redaktionsgruppe. Foreningen har hjemme på en
egn med en meget rig fortid, kendt
som ” Den Rige Vestegn”, der refererer til de meget rige fund fra romersk jernalder på egnen (fig. 6).
Tværpilen har et nært og frugtbart
samarbejde med Kroppedal Museum
og har ikke mindst opbakning fra
Taastrup Kommune.

Artiklens billeder er fotograferet af
Leo Jørgensen.
Redaktionen og SDA ønsker endnu
en gang tillykke og tak for en god
oplevelse!
N. B. Thomsen
E-mail: nbt@os.dk

Det blev et festligt og hyggeligt jubilæum! Og det fremgik at Tværpilen har de bedste forudsætninger for
en god fremtid. Foreningen har en
god ledelse og organisation med en
gravegruppe, en turgruppe, en de-

Fig. 6. Fyrstegraven fra Thorslunde på Taastrup-egnen. Fyrsten, der faldt i kamp, havde
et meget fornemt udstyr fra Romerriget med i sig i graven. Billedet viser blandt andet fyrstens eller hærlederens signalhorn. Forrest ligger hans kam. Graven er udstillet på KropFig. 4. ”Lidt godt at spise og drikke”.

pedal Museum.
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Danefædag på Nationalmuseet
Lørdag den 30. januar 2016 afholdt
Nationalmuseet for tredje gang
Danefædagen. I år deltog 180 flittige
detektorførere, som gør alt for at
redde en del af den danske kulturarv.
For tredje gang ønskede museumsdirektør Per Kristian Madsen velkommen til Danefædagen. Ros til de
danske amatører og en sammenligning med forholdene i Sverige beskrevet i Håkan Svenssons artikel
vedrørende den svenske model fik
os alle til at glædes over det gode
samarbejde vi har med de lokale
museer, samt den store støtte fra
Nationalmuseet. Efter velkomsttalen
blev dagen skudt i gang, og danefæudstillingen åbnet.
Detektorarkæologien i Danmark er i
stadig fremmarch, og en rekordstor
indlevering til Danefæsekretariatet i
2015 sætter medarbejderne på prøve. Denne udfordring gjorde sekretariatschef på Nationalmuseet, Mads
S. Mikkelsen, rede for. Han fortalte i
detaljer om hvor mange fund der

Detektorførerne lytter interesseret til museumsdirektør Per Kristian Madsens åbningstale.

blev indleveret, og hvad sekretariatet
prøver at gøre for at effektivisere
arbejdsgangene. På trods af ”næsten” for mange fund opfordrede
Mads S. Mikkelsen os alle til at blive
ved med vores ihærdige arbejde.
Der vil ske en del ændringer i 2016
som vi må se frem til med glæde –
og måske også med frygt. Der er
udgivet en ny danefæbrochure,
hvor vi som i den gamle brochure
kan se både plusser og minusser,

dvs. hvad der erklæres for danefæ,
og hvad der ikke erklæres for
danefæ. Der vil blive flere fund i
minus-gruppen, så det bliver spændende at følge med i.
En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra et udvalg af lokale
museer og Nationalmuseet samledes
i 2015 for at finde nye måder at
effektivisere og forenkle hele danefæprocessen på. Det vil også blive
spændende at følge dette arbejde i
de følgende år. Men indtil videre må
vi være tålmodige.
Bladet SKALK, repræsenteret ved
redaktør Christian Adamsen, redegjorde for metaldetektorens indtog i
Danmark fra ”Noget Fanden har
skabt” til ”Sendt fra himlen”. Ingen
tvivl om at SKALK også er meget
tilfreds med vores indsats, og vores
fund vil også fremover blive til artikler i bladet.

I en weekend i april måned 2015 blev Fejø gennemtravet af nogle detektorfolk i samarbejde med de lokale lodsejere og Museum Lolland-Falster. Ved den lejlighed fandt man
ikke mindre end seks hele bægre samt fragmenter fra yderligere to! Skatten antages at
være nedlagt i den periode hvor kong Harald Blåtand gjorde danerne kristne, dvs.
omkring 965 f.Kr.
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Efter en kort frokost hvor vi fik mulighed for at snakke på kryds og
tværs med andre i detektormiljøet og
ansatte på Nationalmuseet og ikke
mindst se selve særudstillingen med
fund, blev vi delt op i to workshops.
I den ene gruppe tog man sig af alt

over de sidste 10 år. Det blev vist
hvordan de forskellige lodder af bly
og kobber fordeler sig på de forskellige lokaliteter. Her er det Havsmarken, Tissø, Ribe og Lejre der
udgør de primære fundsteder hvor
koncentrationen af lodder er størst.
Efter dette fik forsker Maria Panum
Baastrup, Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid, ordet. Hun tog
os med på en fantastisk tur gennem
historien om de insulære irske vægtlodder. Hvor stammer de fra, hvordan blev de lavet, og hvordan kom
de til Danmark? Der blev også talt
om insulær ornamentik på skrin og
bægre, hvilket udgjorde en naturlig
En augustdag i 2015 fandt Søren Bagge denne trefligede fibula, som er en del af Ll.
Karleby-skatten fra Hornsherred. Præcis hvornår genstanden er deponeret, vil nærmere
studier kunne afsløre, men det må være sket i anden halvdel af 900-årene.

fra fund til indlevering. Her fik man
praktisk vejledning i håndtering af
fund, registrering og dokumentation. I den anden gruppe blev vi alle
informeret om muligheder på de
sociale netværk. Her ikke mindst alle de muligheder man har for at
forbedre detektorklubbernes og de
enkelte bloggeres websider for at få
mere aktivitet på deres sider ved
brug af diverse gratis værktøjer.
Seniorforsker Jens Christian Moesgaard, Den Kgl. Mønt- og Medail-

lesamling, afsluttede denne workshop med at fortælle om hvordan
han selv bruger internettet i det
daglige arbejde med danefæbehandlingen.
De tre sidste foredrag var, som de
foregående, også yderst interessante
for os amatører. Vægtlodder på handelspladser blev præsenteret af konsulent Claus Feveile, Kulturstyrelsen. Her fik vi indblik i typer og
fundkoncentrationer i Danmark set

13.000 år gammel ravelg fundet af Torben
Toft Heidelbach på en ravtur ved Næsby
Strand.

Her ses fem depotnedlæggelser fundet på
en mark i Boest ved Nørre Snede. Bent
Rasmussen fandt to økser, og da de
professionelle arkæologer kom til stedet,
fandt de yderligere tre inden for et meget
lille område. Tidligere er der fundet et par
depotnedlæggelser

bestående

af

en

bronzespydspids, nogle bronzeøkser og tre
guldringe.
Her ses amatørarkæologerne på rad og række i festsalen til endnu en givende Danefædag.

Genstandene

stammer

fra

bronzealderen, omkring 1600 f.Kr.
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sonalet i sekretariatet for det store
arbejde de udfører.
Hvis I ikke allerede har set udstillingen, så kan jeg kun anbefale at I tager turen til København for at nyde
alle de flotte fund. Udstillingen i år
er helt unik, og som detektoramatør
må jeg erkende at det bliver svært at
få sine fund med på udstillingen
næste år hvis det bliver ved på denne måde – barren er sat meget højt!

Freddy Arntsen
E-mail:
arntsen@skovhaven.dk

Steen Agersø beundrer de flotte fund i danefæudstillingen, mens Benjamin Huusom er
ivrig med fotoapparatet.

overgang til seniorforsker Anne Pedersen, Middelalder, Renæssance og
Numismatik, som fortalte om Fejøbægrene. Dette fund blev gjort i
foråret 2015 ved et detektortræf
hvor et af formålene var at se om
der kunne findes flere end de bægre
som allerede var på Nationalmuseet.
Detektorfører Anders Elman Hansen
fik gruppen på rette spor med det
første fund, og derefter fremkom der
bare flere og flere fund. Nu kan vi

glæde os over hele sættet samlet for
første gang i 1.000 år.
Efter opsamling og afrunding blev vi
enige om at vi selvfølgelig vil mødes
igen om et år.
Jeg tænker tilbage fra denne dejlige
Danefædag med mere forståelse for
det arbejde som Nationalmuseet gør,
og de udfordringer sekretariatet derinde står overfor. Stor tak til per-

2.000 guldspiraler fra bronzealderen, ca.
900-700 f.Kr. Fundet ved Boeslunde af
Hans Henrik Hansen og Christian Albertsen.

Kragstenen under staldgulvet. Under omlægningen af et gulv i en gammel hestestald på en gård udenfor Ærøskøbing dukkede pludselig
en fint ornamenteret granitsten op. Det viste sig at være en såkaldt kragsten fra en 1100-tals kirke, formentlig forgængeren til den
nuværende Ærøskøbing Kirke. Kragstenen har siddet som en fint ornamenteret bygningssten i kirkens korbue og har muligvis støttet
et korbuekrucifiks. To såkaldte Sankt Georgs-kors udsmykker kragstenen. Den ene sidder på en slags stang, der muligvis symboliserer
”livets træ”. Tekst: Vivian Etting. Foto: Benny Staal.
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Forkerte fund?
Det er nemt at score point når man
står på en kongres i udlandet og holder foredrag om emner der er baseret på detektorfund fra Danmark.
Mange af vores kollegaer er vildt
imponerede. Ikke bare over fundene
i sig selv, men især over mængden,
de præcise fundoplysninger og ikke
mindst forskernes lette adgang til
materialet. Det skyldes alt sammen
det gode, gamle danefæsystem og
det forhold at fremsynede arkæologer og historisk interesserede detektorfolk i 1980’erne i fællesskab fik
opbygget et tillidsfuldt samarbejde
baseret på danefælovgivningen.
Ganske vist siges det af og til at detektorfolkene ikke afleverer alle deres
fund, og at vi går glip af viden på
denne måde. Men jeg vil fastholde at
de allerfleste danske detektorarkæologer holder sig inden for lovens rammer og afleverer det som skal afleveres, og til tider endda meget mere.

Fig. 1: ”Oval Steen, hvorpaa et Brystbillede af et Menneske er udskaaret … funden paa
hans Mark ..(med Steenen indsendtes to paa samme Mark fundne Sølv Denarer fra Vespasian og Trajan)” – mønterne blev tydeligvis anset for at være af mindre betydning.
Guldsmykkerne på billedet stammer fra en mark nærved, og det er ikke usandsynligt at

Jeg vil i dag sætte fokus på det modsatte problem: Om vi nogle gange
får forkerte fund indleveret, eller
sagt på en anden måde: får vi indleveret genstande som ikke bør indgå
i arkæologisk forskning? Det er en
ligeså alvorlig problemstilling.

Et helt forkert fund
Historier om falske fund er nok næsten lige så gamle som arkæologiens
historie. Hvis forsøget bliver afsløret
(eller synderen går til bekendelse)
med det samme, er det en sjov historie der kan genopfriskes ved passende festlige lejligheder. Men hvis
de falske fund ikke bliver afvist, så
er de farlige, for de forkerte fund
leder til forkerte fortolkninger. Et
godt eksempel er fundet af to romerske denarer og en oval sten med et
indskåret portræt som blev fundet
ved Erikstrup på Lolland i 1880 (fig.

mønterne og smykkerne har hørt til samme kompleks. Portrættet på stenen synes inspireret af en romersk mønt, men kunstneren bag det er desværre ukendt.

1). Portrættet på stenen er tydeligvis
moderne, og selvom man med udsøgt høflighed ikke sagde noget til
finderen, så blev den straks gemt af
vejen på et særligt magasin på Nationalmuseet. Dér hvor også englefjer og andre højst usædvanlige genstande endte!
Men ved indtastningen af fundet i
Fund & Fortidsminder mange år senere fik stenen et nyt liv. Den som
indtastede den håndskrevne protokol, har været vågen og tænkt at en
”Steen, hvorpaa et Brystbillede af et
Menneske er udskaaret” var en ganske usædvanlig oldsag. Men han/
hun har ikke haft adgang til stenen
og har derfor tilføjet sin egen kommentar, ”matrice til brakteat?”. På

denne måde har en tydeligvis moderne genstand – et af de ”forkerte
fund” – pludselig fået en helt ny betydning!!!
Jeg har valgt at starte med dette eksempel for at vise at forkerte fund
ikke er nogen ny foreteelse. Og
hvad værre er: hvis man ikke straks
noterer tvivl og forbehold, kan en
enkelt lille fjer lynhurtigt blive til en
hel strudsefarm.
Moderne falsknerier er ikke det eneste problem, og det er nok heller
ikke det største. Det er værre når der
er tale om ægte oldsager som enten
ligger i en moderne sammenhæng,
eller som bevidst bliver forsynet
med en falsk fundoplysning.
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Almindelige fund på ”forkerte” fundsteder
Når det gælder meget almindelige
oldsagstyper som i lang tid har
været samlerobjekter, er risikoen
stor for at de bliver fundet nogle forkerte steder. I en analyse af fund af
romerske bronzemønter fra Danmark har jeg for godt 10 år siden argumenteret for at en meget stor del
af dem må være kommet hertil i
nyere tid.
Jeg kom på sporet af dem fordi de
romerske bronzemønter blev fundet
helt andre steder end de øvrige romerske mønter i Danmark, og ofte
steder hvor der ikke er andre jernalderfund. Mange romerske mønter i
uædelt metal og andre usædvanlige
antikke mønter er fundet i Københavnsområdet, mens andre er fra
bymæssig bebyggelse i resten af
landet (fig. 2). Kigger man nærmere
på fundhistorierne, viser det sig at
der er en del som er fundet i parcelhushaver eller endog ovenpå asfalterede veje. De siger ikke så meget
om jernalderen, men måske noget
om hvor møntsamlere bor.
Andre romerske bronzemønter ligger
derimod i veludgravede og sikre vikingetidslag, f.eks. i Ribe, og demonstrerer at selv meget gamle mønter

Fig. 2: Fundsteder for romerske bronzemønter i Danmark, status 2008. Kort: Josefine Franck Bican (efter Horsnæs 2010,
161).
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kan dukke op her, og endelig findes
de i sikre jernalderkontekster, f.eks. i
Illerup-fundet og på kendte detektorpladser som Stavnsager, Gudme og
Sorte Muld. Når der er tale om autentiske genstande, kan det således
være svært at afgøre hvornår de er
kommet i jorden – her er en vurdering af fundomstændighederne altafgørende. I flere tilfælde er antikke
mønter imidlertid fundet sammen
med moderne genstande der afslører
at fundet som helhed må være fra
nyere tid. Vi kan kun gætte på hvordan en håndfuld blandede mønter
kan være endt i jorden (fig. 3).
”Forkerte fund” kan dække over
meget forskelligt. Vi har fund som vi
uden videre kan afvise fordi de er så
nemme at afsløre. Min bekymring
går især på de fund som er allersværest at have med at gøre: Mistanken
om forurening af detektorpladser
hvor hovedparten af fundene er
”gode nok”.
For 10 år siden troede jeg optimistisk at man i det store og hele kunne stole på detektorpladsernes fund.
Men desværre er genstandstyper
med naturlig spredning langt fra
Danmark dukket op på pladser hvor
hovedparten af materialet er af en
helt anden karakter, eller der dukker
relativt sjældne genstande op på
pladser uden ret mange andre fund.
For mønternes vedkommende er der
tale om typer der er endog meget almindelige i deres naturlige omløbsområde. De indgår ofte i begyndermøntsamlinger, ligesom de handles
i stort tal til relativt billige penge på
nettet.
Hvad er det der sker? Det er muligt
at en eller flere personer har været
ude at dumpe nogle genstande købt
på eBay på detektorpladser. Det kan
være ment som en practical joke –
”lad os se om arkæologerne hopper
på den”, eller måske som chikane af
enkelte detektorbrugerne – for at lat-
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terliggøre dem eller underminere deres troværdighed.
Men man kan naturligvis heller ikke
udelukke at nogen har valgt at booste deres fund ved at tilsætte lidt eksotiske genstande. I de fleste tilfælde
vil danefægodtgørelsen imidlertid ikke være så meget større end købssummen, så der kan næppe være
nogen nævneværdig økonomisk gevinst ved at gøre dette. Så det er nok
ikke sket for personlig vindings
skyld, men måske snarere for at øge
”finderens” prestige i miljøet.

Hvordan afslører vi de
forkerte fund?
Det nemmeste er selvfølgelig hvis
uregelmæssigheder bliver opdaget
med et samme. Her er det godt at
der blandt de danske detektorbrugere er en stor gruppe meget erfarne
folk som råber vagt i gevær hvis de
selv eller mindre erfarne kollegaer
støder på noget underligt. Lokalmuseet fungerer som det fremskudte
dige i danefæbehandlingen, og det
er min generelle opfattelse at der de
fleste steder er stor lydhørhed og
godt samarbejde mellem findere og
lokalmuseer. Det gælder som finder
om at reagere hvis noget ser underligt ud, f.eks. hvis en eller nogle få
genstande synes at have en usædvanlig overfladebevaringstilstand
som kunne tyde på at den kommer
fra et andet sted end de øvrige fund
fra samme mark.
Når fundene når frem til danefæbehandling på Nationalmuseet, er der
ofte gået for lang tid til at det nytter
at tage et kig på fundstedet, og med
den aktuelle mængde fund bliver det
sværere og sværere at få tid til at
studere enkelte fundkomplekser
nøje. Men når man hver dag gennemgår fund, får man en god fornemmelse for faresignaler. Erfaring
er nøgleordet, men det er sjældent at
en enkelt person har erfaring med
alle genstandstyper og alle områder.

På Møntsamlingen vil man kunne
støde ind i livligt diskuterende inspektører der hver især byder ind
med oplysninger og litteraturhenvisninger, og når vi mener at have en
begrundet mistanke om problemer,
bliver det relevante lokalmuseum
informeret. For noget af det vigtigste
er at vi alle – både amatører og professionelle – husker at informere
hinanden hvis vi er i tvivl. Mange af
disse sager vil vi kun kunne få ordentligt belyst når vi puljer vores
viden og erfaringer sammen.

Hvad gør vi?
Forkerte eller falske fund er ikke et
nyt problem, og det er ikke et detektorproblem; men den voksende
fundmængde fra detektorafsøgninger betyder at vi også ser en voksende mængde ”underligheder”. Vi
skal reagere på dette, for de forkerte
fund forurener vores forskningsmateriale. Samtidig er det vores pligt
som embedsmænd m/k at sørge for
at findere får den danefægodtgørelse
de er berettiget til – og man er naturligvis ikke berettiget til danefægodtgørelse hvis der ikke er tale om
et autentisk fund fra dansk jord! Vi
må ikke tolerere forsøg på snyd, og
bevidste forsøg på at snyde danefælovgivningen bliver politianmeldt. Vi
er meget opmærksomme på at selvom der må være noget galt med fundet, så er det ikke nødvendigvis findernes skyld. Andre kan have tabt,
eller i grove tilfælde plantet, genstandene.
Møntsamlingen gør i danefæbreve
opmærksom på det hvis vi har haft
mistanke om at genstandene ikke er
autentiske fund, og ved udbetaling
af danefægodtgørelse forsøger vi generelt at sikre at der ikke kan skabes
et marked hvor man vil kunne tjene
på at opkøbe billigt på nettet og derefter indlevere til danefæbehandling.
Man kan diskutere om vi overhovedet BØR tage imod og registrere su-

Fig. 3: Et eksempel fra Jylland på et samlet fund af antikke bronzemønter der let kunne
afsløres fordi den ene af mønterne viste sig at være en moderne pastiche. Blandt de andre
mønter fra fundet er der stor forskel på overfladebevaringstilstanden, og det i sig selv
giver anledning til lidt mistro. Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling, inv.nr. FP 7666.

spekte fund? Jeg mener at hvis der
er den mindste mulighed for at et
fund KAN være autentisk, så bør vi
tage imod genstanden, uanset hvor
usædvanlig genstandstypen er. Der
findes masser af eksempler på at en
forsker i fortolkningen af et arkæologisk materiale har valgt at se bort
fra genstande som ikke passede ind
i hans teori. Og vi har eksempler
hvor disse genstande senere er blevet taget til nåde igen fordi nye fund
har gjort os klogere og vist at de
usædvanlige genstande alligevel var
gode nok. Kun en systematisk indsamling af data kan give os et samlet billede og muligheden for enten
at afsløre eventuelle snydere eller få
en ny erkendelse om udbredelsen af
fundgrupper som hidtil er anset for
at være usædvanlige.
Vi må ikke være naive. Der kan
snydes med alt. Ligesom der findes
folk som glemmer at opgive indtægter til skattevæsenet eller glemmer
at betale for varer i supermarkedet,

så findes der folk som glemmer at
indsende fund til danefævurdering.
Og der er uden tvivl blevet indleveret genstande til danefæbedømmelse
som nok ikke burde have været indleveret. Det betyder ikke at vi har et
dårligt system. Vi har faktisk verdens bedste system, men selv de
bedste systemer kan misbruges. Det
er ærgerligt, og vi gør hvad vi kan
for at stoppe det. Det vigtige er at vi
heldigvis IKKE står med en epidemi!
Både når det gælder indlevering af
falske fund og manglende indlevering af ægte fund, er der tale om relativt få sager.
Ovenstående er en let omarbejdet
version af et foredrag holdt ved Organisationen Danske Museers årsmøde i november 2014.
Helle W. Horsnæs
Museumsinspektør
Nationalmuseet
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Formandens Klumme
Velkommen til 2016!
2015 – året for SDA’s 25-års-jubilæum – er veloverstået, og nu kigger vi fremad mod et nyt år med nye
spændende højdepunkter.
Det er med store forventninger vi ser
frem til detektorførernes opdagelser
og flotte fund i den kommende
sæson. Mon det kan blive ved?
Øjensynlig kan det det, i nogen tid
endnu. SDA’s bestyrelse går derfor
med tanker om at afholde årets Jyllandstræf med emnet detektorarkæologi. Planerne er kun i støbeskeen endnu, men intentionen er at
involvere så mange detektorforeninger som muligt, men vi vil selvfølgelig gerne se alle andre til træffet
også. Den foreløbige plan er at afholde træffet i Nordjylland.
Netop de mange danefæfund betyder at museerne og især Nationalmuseet er bagefter med behandlingen og vurderingen af de enkelte de-

tektorfund. Sådan har det været i
nogle år. Til Årsmødet, der afholdes
i Faaborg den 1. maj, vil Peter Vang
Petersen fra Nationalmuseet tale om
dette problem. Her vil der også være
to andre foredrag, nemlig Josefine
Franck Bican om Tissø som magtcenter og David Barry om MelbyTissø som importcenter i vikingetid.
Både Tissø og Melby er gode detektorpladser, og de ligger ikke langt fra
hinanden, så mon ikke der er en
sammenhæng? Inden foredragene
udnævnes Årets Arkæolog. Jeg selv
vil berøre nogle af de emner som vi
har talt om i bestyrelsen. Blandt
andet om momsregistrering og restancer med hensyn til medlemskontingent. Et andet emne jeg vil
komme ind på, er etablering af emailkontakt til vore medlemmer.
Dette kræver de enkelte medlemmers accept, men mon ikke de fleste
ser en fordel heri? Allerede nu kan
man sende en e-mail til John Peter-

sen med tilsagn om at det er i orden
at modtage informationer og andet
fra SDA via internettet: oldmiden
@gmail.com
Husk at tilmelde dig Årsmødet i Faaborg, ligeledes til John Petersens email eller hans telefon: 44 99 46 47.
Program og pris findes nederst på
denne side, men jeg vil ikke undlade
at nævne prisen på kun 125,- kr. for
hele dagen. Man tager som sædvanligt selv en madpakke med.
Jeg vil lige nævne at 2016 også er
et jubilæumsår. I maj måned har
Sønderjyllands Arkæologiforening
25-års-jubilæum. Tillykke med det!
Jubilæet vil blive omtalt i næste
nummer af Fund&Fortid.
Jan Andersen, formand
E-mail: hjan755@msn.com

Indkaldelse til SDA’s årsmøde 2016
Søndag den 1. maj 2016 kl. 10 på Øhavsmuseet, Faaborg Arrest, Torvet 19, 5600 Faaborg

Program:
10.00 – 10.30 Ankomst, kaffe med brød og betaling.
10.30 – 11.30 Generalforsamling.
11.30 – 11.45 Udnævnelse af Årets Arkæolog.
11.45 – 12.30 Peter Vang Petersen:
”Hvordan afhjælpes Danefæpuklen og andre museale registreringsproblemer”?
12.30 – 13.30 Frokostpause med medbragt madpakke.
13.30 – 14.15 Josefine Franck Bican: ”Tissø som magtcenter”.
14.15 – 14.45 Kaffepause.
14.45 – 15.15 David Barry: ”Melby-Tissø som importcenter i vikingetid”.
15.15 – 16.00 Spørgsmål og afrunding.
Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal fremsendes til foreningens formand senest 4 uger før årsmødet, dvs. senest
den 3. april. Beretning og regnskab vil blive vist på SDA’s hjemmeside: www.arkaeologi-sda.dk fra den 3. april.
Tilmelding senest den 24. april til: John Petersen, e-mail: oldmiden@gmail.com eller telefon: 44 99 46 47.
Pris for hele dagen: kr. 125. Drikkevarer kan købes på stedet, men husk madpakke!
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Strejftog gennem BRONZEALDEREN i Raklev Sogn
I 2013 udkom en lille fin bog,
”Strejftog gennem stenalderen i
Raklev Sogn”, af amatørarkæolog
Jens Nielsen, Kalundborg Museum.
Nu i 2015 har Jens gjort det igen,
men med ”Strejftog gennem BRONZEALDEREN i Raklev Sogn”. Begge
bøger er yderst anbefalelsesværdige
og prima eksempler på hvordan et
sogns fortid kan formidles. Hvor der
ikke er direkte eksempler i sognet,
trækker Jens materiale ind andre
steder fra, så alle aspekter af datidens samfund bliver belyst. De to
bøger kan fint anvendes som lærebøger i de nævnte perioder. Bøgerne
er fyldt med knivskarpe og gode fotografier taget af Svend Petersen og
Flemming Nielsen. Begge bøger er et
bekendtskab værd og kan give inspiration til andre amatørarkæologer. Ethvert sogn fortjener at få sin
fortid beskrevet.

Bøgerne er på hhv. 130
og 144 sider og kan erhverves for 150 kr. ved
henvendelse til Raklev
Lokalarkiv, Elledevej
59, 4400 Kalundborg,
eller
e-mail
rudbirthe@gmail.com.
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Fundhistorie
Ved en urnenedsættelse på Annisse
Kirkegård i december 2015 stødte
graverassistenten på en ”skjoldformet” genstand. Det viste sig at være
et skålformet spænde fra vikingetiden. Fundet blev anmeldt til museumsinspektør Tim Grønnegaard,
Museum Nordsjælland, og til museumsinspektør Henriette Rensbro
fra Nationalmuseet, som har det arkæologiske ansvar for undersøgelser
inden for kirkegårdsmurene. Der
blev foretaget en mindre arkæologisk undersøgelse på stedet. Her del-

Det skålformede spænde
Det er et velbevaret 800-tals vikingetidsspænde som er fundet på Annisse Kirkegård. Typen tilhører et af
de mest almindelige skålformede
eller ovale kvindesmykker fra tidlig
vikingetid. Spændet, som består af
en oval bronzeskal, måler ca. 11,5
cm i længden og ca. 6,7 cm i bredden. Sådanne spænder har siddet
foran som par og fastholdt selerne til
resten af kvindens kjole.

tog også detektorfører Henrik Rasmussen og graver Lone Uth. Desuden var flere menighedsrådsmedlemmer til stede, blandt andet formand Svend Schiller, ligesom pressen var repræsenteret ved en
journalist og en fotograf fra Frederiksborg Amtsavis.
Det var en meget begrænset udgravning mellem nyere urnegravsteder. Jorden blev soldet og gennemsøgt med metaldetektor, men
der blev ikke fundet yderligere som
har relation til spændet.
Der var altså ikke en uforstyrret

vikingetids-kvindegrav på stedet,
hvilket også ville have været uhørt
heldigt på en kirkegård som har
været i brug i 1.000 år. På det aktuelle sted er der omgravet og sandsynligvis pålagt jord som måske
stammer fra de omkringliggende
marker, hvor der er fundet mange
genstande fra germansk jernalder og
vikingetid.

dyreornamentik. Her ses fire hoveder, otte for- eller bagben samt otte
poter, hver med tre markerede tæer.
Spændets fire mindre sidefelter er
udfyldt med to oven på hinanden
markerede, profilsete dyr, mens sidefelterne hver er udsmykket af to
modsat stillede opretstående, profilsete dyr.

Mindre ovale spænder kendes allerede fra yngre germansk jernalder,
men denne smykketype er særlig
karakteristisk for vikingetiden. Ligearmede og trefligede spænder har
paralleller i det europæiske materiale, men de skålformede kendes
udelukkende i Norden.

På bagsiden er nålefæstet bevaret,
ligesom nåleholderen. Denne er lukket inde i en rustklump, som er rester af spændets jernnål. På bagsiden ses også aftryk af tekstil – fra
det tekstil der blev lagt ind i formen i forbindelse med selve støbeprocessen.
Øverst på spændet er to rombiske
figurer, dannet af et dobbelt rammeværk. Dette forbindes med
spændets nedre kant af seks trapezformede figurer. Ved trapezerne samt midt i sidefelterne ses
huller efter ni påsatte knopper. Sådanne ”løse” bronzeknopper er
sjældent bevaret på spænderne,
men optræder derimod i dag ofte
som detektorfund.

Henriette Rensbro
Museumsinspektør
Nationalmuseet.

I den tidlige del af vikingetiden er
det netop smykker som Annissespændet der er udbredt. Smykket tilhører typen JP 37, benævnt efter
figurnummereringen i den norske
arkæolog Jan Petersens bog ”Vikingetidens smykker” fra 1928. Disse
bronzespænder er alle enskallede,
og kun de mest eksklusive smykker er forgyldte. I 10. årh. betegnes de ovale smykker JP 51-56.
Udsmykningen er i Borrestil –
og ses som en videreudvikling
af den tidlige dyreornamentik.
Spænderne er nu dobbeltskallede og forgyldte. Der er en
lille gruppe spænder udsmykket i Jellingstil, men de kan
ikke nærmere dateres end
stilens datering. Efter midten af
900-tallet forsvinder genstandstypen helt.
Iben Skibsted Klæsøe
E-mail: ibenskibsted

De rombiske felter er udfyldt af delelementer af den tidlige vikingetids
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