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Forsidebillede:
Et par skaftlapøkser fra bronzealderen. Læs artiklen om skaftlapøkserne i dette nummer af Fund&
Fortid. Foto: Nationalmuseet

Det kan og skal gøres bedre!
Ved SDA’s årsmøde i Gummerup på
Fyn var dykker og amatørarkæolog
Hans Dals foredrag om marinarkæologiens historie i Danmark en stor
oplevelse, men også foruroligende
og tankevækkende. Hans Dal gav
udtryk for en berettiget frustration
og bekymring i forbindelse med kultursporene på havbunden, hvilket
gjorde et stærkt indtryk på alle os
fremmødte. Kort fortalt mangler museerne ressourcer, amatørernes arbejdskraft, viden og erfaring udnyttes langtfra optimalt, der mangler
retningslinjer for samarbejde og beredskab, og der mangler politisk opbakning til at gøre dette muligt! Ikke
alene kultursporene er truede, men
også den viden og erfaring der er
opbygget gennem årene hos bl.a.
amatørerne, er i fare for at gå tabt.
I Danmark findes der mange undersøiske bopladser – ikke mindst fra
jægerstenalderen – hvor bevaringsforholdene typisk er særdeles gode
for organisk materiale, og hvor der
således i kulturlagene normalt er bevaret unikke genstande som fx ornamenterede paddelårer og andre
bearbejdede trægenstande, ting af
plantemateriale og redskaber af ben
og tak. Desværre er disse kulturspor
meget udsatte og truede. Det beskyttende ålegræs er forsvundet
mange steder, og en storm kan uden
varsel ødelægge og fjerne unikke
genstande og kulturspor (fig. 1).
Her gælder på havbunden en særlig
akut situation som stiller særlige
krav til overvågning, bevaring, beskyttelse – og undersøgelse, hvor
det er eneste mulighed.
Som forholdene er i dag, må dykkere og amatørarkæologer kun foretage rekognoscering og overvågning
af havbunden i samarbejde med
museerne. Indberetter amatørerne fx

en trægenstand eller et eksponeret
kulturlag til det ansvarshavende
museum, og der ikke på museet er
ressourcer til at optage trægenstanden eller beskytte kultursporene i
tide, kan alt risikere at blive ødelagt
og gå tabt ved næste storm.
Her kunne erfarne amatører redde
trægenstanden efter en opmåling og
fotografering eller lægge en beskyttelse over stedet efter aftale med
museet. Dette ville fx give mulighed
for at professionelle kunne registrere
og undersøge de nødoptagne genstande. Det kan være at der ikke er
penge til en dyr konservering af alle
de organiske genstande, men en
unik viden ville kunne reddes.
De eksisterende tilstande vil også i
det lange løb medføre en risiko for
at amatørerne mister motivationen.
Dette vil være uheldigt da kun vedvarende praktik kan sikre at den ek-

sisterende viden og erfaring overføres til andre.
Det er nødvendigt at trænede amatørarkæologers beføjelser udvides i
forsvarligt omfang, og at der udarbejdes regler for samarbejdet mellem
amatører og professionelle og for det
praktiske arbejde på havbunden,
herunder nødoptagelse af fund og
beskyttelse af anlæg og kulturlag på
havbunden! Ligeledes er der behov
for at uddanne nye marinamatører
inden for disse aktiviteter inden det
er for sent. Erfarne amatører kunne
– i samarbejde med professionelle
arkæologer – være med til at uddanne og træne de uerfarne, inden
de erfarnes viden går tabt. Alt dette
kræver vilje fra alle parter og politisk
opbakning.
SDA fremmer og deltager gerne i
denne sag!

Fig. 1. En storm kan uden varsel ødelægge og fjerne unikke genstande og kulturspor
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Danefæ dukkede op på TV
Det kræver ikke altid en metaldetektor eller gode øjne i marken for at
finde danefæ. Nogle gange er det
nok bare at tænde for fjernsynet
(fig. 1).
Egentlig føler jeg mig lidt som en tyv
i natten. Jeg har berøvet en kvinde
hendes kæreste eje og fået det erklæret for danefæ. Omvendt har jeg
beriget Nationalmuseets samling
med to sjældne skaftlapøkser fra
yngre bronzealder.
Det hele begyndte med at jeg tændte
for fjernsynet mandag den 31.
marts i år. Hver mandag aften sender TV2 Øst programmet ”Mit kæreste eje”, hvor en antikvitetsekspert
vurderer folks antikviteter for åben
skærm. Det er et ganske hyggeligt
program at småslumre til, men jeg
vågnede brat da en skaftlapøkse
kom på bordet. Den havde en
kvinde medbragt for at få den vurderet.
Det lignede et vaskeægte danefæ fra

kommodeskuffen, et såkaldt skuffefæ, eller i det her tilfælde nok nærmere et ”fjernsynsfæ”.
Vurderingseksperten var inde på at
øksen nok var danefæ. Han rådede
derfor kvinden til at kontakte Nationalmuseet, og han tilføjede med et
glimt i øjet at chefen for Nationalmuseet bor i Vordingborg og holder
øje med ham, så der var måske en
hilsen på vej.
Her på Nationalmuseet er vi generelt
tålmodige, men alligevel valgte museets allestedsnærværende danefæinspektør Peter Vang Petersen og jeg
som museets presseansvarlige dagen efter at sætte vores egen eftersøgning i gang. Vi vidste fra udsendelsen at kvinden hed Henriette,
og at hun boede på Lolland.
Både Peter Vang Petersen og jeg
stammer fra Lolland, og via mine
kontakter på den lokale avis, Lolland-Falsters Folketidende, fik vi
Henriette efterlyst. Samtidig aktive-

rede jeg Facebook-netværket, og
inden dagen var omme, havde en
tidligere kollega på Folketidende
genkendt Henriette som sin mors
fætters hustru. Således endte en af
de mindst intensive menneskejagter
i Nationalmuseets nyere historie
med at Henriette med efternavnet
Hansen blev opsporet.
Det viste sig at hun boede i landsbyen Kettinge ud til den vej jeg i min
barndom benyttede som skolevej.
Gennem 10 år cyklede jeg så godt
som dagligt forbi hendes hus – og
økserne.
Det var nu tid til at indsætte specialstyrken, og Peter Vang Petersen
aflagde hende derfor et besøg. Henriette havde godt nok hørt at hun
var efterlyst i avisen, men hun
troede at det var en aprilsnar, indtil
Peter kontaktede hende. Hun viste
ham øksen, og stor var Peters overraskelse da det viste sig at hun minsandten havde endnu en skaftlapøkse liggende.
Begge økser var i fin stand, selvom
den ene manglede æggen, og begge
havde fået en omgang ”Brasso”.
Økserne er vist på dette blads forside. De vejer lidt over 400 gram
hver. Økserne blev fundet af Henriette Hansens morfar, Thomas Pedersen, under Anden Verdenskrig og er
siden gået i arv til hende. Og så viste
det sig at økserne stammede fra en
kendt lokalitet i Salling i Jylland.

Fig. 1. Nogle gange findes danefæ i fjernsynet
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Da Peter Vang Petersen kom tilbage
til Nationalmuseet, slog han nemlig
op i sognebeskrivelsen for Junget
Sogn, hvor det viste sig at M. M.
Reffsgaard i januar 1945 noterer:
”Stedet i Gaasemose ”Landing” hvor
Ejeren for nogle Aar siden ved at
pløje fandt en meget smuk og velbevaret Paalstav. Paa samme Moselod

er funden en Flintdolk med Fæste,
begge opbevares hos Thomas Pedersen”.
Vi tør godt konkludere at ”paalstaven” er identisk med skaftlapøksen
fra TV. At Reffsgaard ikke omtaler
bronzeøkse nummer to, tror vi skyldes at økserne dukkede op ved pløjning, og at kun det intakte eksemplar var fundet da Reffsgaard
skrev sin beretning i 1945. De to
økser er så ens i type, form og patinering at de må stamme fra samme
depot.
Det er ikke første gang jeg i min karriere har oplevet danefæ dukke frem
af kommodeskufferne. I foråret
2002 blev jeg kontaktet af en
kvinde i Nykøbing Falster. Hun
havde set billeder i avisen af skattefundet Duesminde 4. Det havde jeg
sammen med detektorfører Boje
Hansen udgravet tidligere på året for
Lolland-Falsters Stiftsmuseum. Skatten rummede nogle helt unikke
frankiske rem- og bæltebeslag af
sølv fremstillet 825-875 e.Kr., herunder et komplet sæt sværdophængningsbeslag. Kvinden havde
et beslag som lignede dem i skatten.
Og ganske rigtigt: Det var et fint
frankisk remendebeslag af sølv med
et firbenet dyr. Det var fundet 30 år
tidligere på en onkels ejendom på
det nordlige Lolland og er nu udstillet på Nationalmuseet.
De to historier viser at private hjem
kan være veritable skatkamre fyldt
med danefæ som venter på at blive
genopdaget. Nogle ejere har en fornemmelse af at det kan være danefæ, men langt de fleste er
uvidende om at de ligger inde med
værdifuldt danefæ. Heldigvis viser
det sig at selv efter mange år er det
stadig muligt at fremskaffe fundoplysninger.
Herfra lyder en opfordring til at danske amatørarkæologer retter øjnene

Fig. 2. Tre skaftlapøkser fra Nationalmuseet. Foto: Nationalmuseet

mod skuffefæ. Kunne man forestille
sig en kampagne rettet mod at hente
danefæ frem af kommoden? Når
frosten binder jorden, og sneen
dækker markerne, kunne I finde
frem til folk og besøge dem. Og
hvem ved? Et enkeltfund fra amagerhylden kan vise sig at lede til et
nyt depotfund eller en ny skat når
man lokaliserer fundstedet og går
det efter med detektoren.

ste danefæfund som i årets løb er
dukket op på marker, i kommoder –
eller i fjernsynet.
Se øksen i TV her:
http://www.tv2east.dk/video/2014
-03-31/nysted-3. Det begynder
10:50 inde i udsendelsen.

Henrik Schilling
Presseansvarlig,

Og hvad med økserne? Dem kan I se
i næste års danefæudstilling på Nationalmuseet sammen med de bed-

Nationalmuseet
E-mail:henrik.schilling
@natmus.dk

Fakta om skaftlapøkser
Økser af bronze på hvis sider der findes fire afrundede plader der er støbt
i ét med øksehovedet og ombøjet, så de støtter øksehovedets fastgørelse
i det kløvede skaft. Typen er sjælden i Danmark og antagelig indført (fig.
2).
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Stenalderhuset ved Kollekolle
Fundet af en boplads fra stenalderen lidt nord for Kollekolle har,
siden den blev gravet frem af jorden
i 2009, vist sig at være et vanskeligt arkæologisk puslespil. Det ligger dog fast at der er tale om et
vigtigt fund af et hus og en grube
med keramik fra starten af bondestenalderen. Sporene af huset og
det liv der udspandt sig der, har ligget gemt og glemt i jorden i mere
end 5.500 år. Selv om mange detaljer er gået tabt siden der boede
mennesker i huset, giver fundet et
sjældent indblik i stenalderen på
egnen. (Artiklen er tidligere bragt i
Witherløse 2013).
Arbejdet med et arkæologisk fund
har mange lighedspunkter med opklaringen af en god kriminalgåde.
På den arkæologiske udgravning
bliver der indsamlet ”bevismateriale” i form af de ”spor” der er efterladt på stedet i oldtiden. Det er
ofte redskaber af flint, stumper af
lerkar og rester af brændte knogler
og forkullede korn fra madlavning.

Fig. 2. Alle oldsagerne der er afbilledet i artiklen, er fra Kollekolle-fundet. Her ses et 8 cm
langt randskår ornamenteret med snoet tråd samt et 6 cm langt randskår fra et kraftigt
kar uden ornamenter

Fig. 3. Denne skiveøkse er med sine kun 5,5 cm i længden meget lille og må betragtes
som et specialværktøj. Til højre ses et 7,5 cm langt bor med den tilvirkede spids nedad

Sammen med iagttagelser af fundenes placering i forhold til hinanden
stykkes alle disse oplysninger sammen, så det kan kaste lys over hvad
der skete på et bestemt sted og på et
bestemt tidspunkt i forhistorien. I
denne sag må vi som altid i arkæologien arbejde uden det bedste bevis
– øjenvidnet – da huset ved Kollekolle blev bygget i den første del af
bondestenalderen for mere end
5.500 år siden.

Fig.1. Fundstedet for Kollekolle-huset er markeret med blå stjerne. Rød cirkel markerer
området inden for en radius af 1,5 km fra fundstedet, som også udgør kortudsnittet der
ses senere i artiklen. Kortgrundlag©Kort & Matrikelstyrelsen
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I nogle kriminalsager står det hurtigt
klart hvad der er sket, mens det
andre gange er vanskeligt at få klarhed over begivenhederne. Det samme gælder for arkæologiske fund, og
i tilfældet med fundet fra Kollekolle
står vi med en af de sager der måske
aldrig bliver fuldt opklaret.

Huset og gruben
Umiddelbart virker Kollekolle-fundet
og ”opklaringen” (tolkningen) helt
enkel og lige til. Sporene efter bopladsen består af nedgravningerne
til de stolper der bar husets tag, samt
en stor fladbundet nedgravning – en
såkaldt grube. Fra gruben er der udgravet mange oldsager. Det åbne
spørgsmål er imidlertid om gruben
var en del af huset? I så fald er det
Danmarks ældste eksempel på et
langhus med forsænket gulv. Alternativt hører huset og gruben ikke
sammen, men er to tidsmæssigt adskilte kulturspor.
Huset fra Kollekolle er under alle
omstændigheder del af en ny byggetradition – langhustraditionen –
som de første bønder i Danmark indførte for knap 6.000 år siden. På
den tid blev livet som jægere skiftet
ud med en tilværelse som bønder, og
sammen med tamdyr og viden om
dyrkning af korn kom også denne
nye hustype til landet. I tiden før
bondestenalderen boede man i cirkulære hytter der var meget mere
spinkelt konstrueret end de stolpebyggede langhuse. De bedste eksempler på disse hytter fra jægerstenalderen er fundet ved Nivå-fjorden, og fundene kan ses i udstillingen på Hørsholm Egns Museum.
Huset ved Kollekolle var understøttet
af tre kraftige opretstående stolper
der stod på en række ned gennem
midten af huset og bar vægten af
taget. Huset har været omtrent 9,5
m langt, mens gruben, der ligger
oven i to af tagstolperne, måler 4,5
m i bredden og 5,5 m i længden. Husets eksakte mål kendes ikke da sporene efter væggene er helt forsvundet. Væggene i huse af denne
type blev lavet af grenflet og tætnet
med ler. Der er da også fundet et
stykke rødbrændt ler med aftryk
efter grenflet. Sammen med de
mange andre stykker af brændt ler
der er fundet i gruben, kan det være

Fig. 4. Øverst ses husets grundplan ovenfra. De grå cirkler markerer tagstolpernes placering, den grå plamage markerer grubens omfang, og ildstedet er markeret med rødt. Der
er ikke bevaret spor efter husvægge, men husets formodede bredde og længde er her
markeret med orange. Nederst ses huset og gruben gennemskåret i profil med markering
af tagstolpernes placering indtegnet

rester af selve den lerklinede væg.
Gruber var almindelige på bopladser
i bondestenalderen, hvor de typisk
blev gravet for at skaffe ler til fremstilling af keramik eller til tætning af

husvægge. I nogle tilfælde indgår en
nedgravning som en del af selve
konstruktionen i et hus – således at
dele af husets gulv har været forsænket. Let forsænkede gulve var
ikke ualmindelige i stenalderens

Fig. 5. Fundstedet markeret med blå stjerne. Det forundersøgte areal er markeret med
orange. De røde markeringer viser hvor der tidligere er gjort fund fra stenalderen inden
for 1,5 km fra fundstedet. Cirkler er gravhøje, kors er tyndnakkede flintøkser, og firkanter
er opsamlinger af forskellige flintredskaber eller flintaffald. Kortgrundlag©Kort & Matrikelstyrelsen
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Fig. 6. Eksempler på ornamenttyperne i Kollekolle-fundet. Randskårene er mellem 3 og 4 cm brede og ornamenteret med henholdsvis
to bånd af snoreindtryk og to forskellige pindindtryk

langhuse, men først fra slutningen
af bondestenalderen – mere end
1.000 år efter at Kollekolle-huset
blev opført. Princippet med et forsænket gulv kendes dog helt tilbage
fra før Kollekolle-huset, fra stenalderjægernes hytter i Nivå. Hvis gruben er en del af Kollekolle-husets

konstruktion, er det Danmarks ældste eksempel på et langhus med forsænket gulv. Men på det spørgsmål
er sagen ikke helt så klar.

Baggrunden for
udgravningen
Men lad os starte med at se nær-

Fig.7. Del af et øskenbæger
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mere på baggrunden for udgravningen og på hvad vi ved om området
omkring fundstedet.
Udgravningen blev foretaget i forsommeren 2009. Årsagen til undersøgelsen var udskiftningen af Skovdigetbroen over Hillerødmotorvejen.
I den anledning skulle Vejdirektoratet
bruge et oplagrings- og montageareal for den nye bro. De valgte et
område der ligger mellem Hillerødmotorvejen og Frederiksborgvej med
knap 500 meter til Furesøens sydvestlige ende. I nærområdet omkring
byggepladsen er der tidligere gjort en
række fund – hovedsageligt fra stenalderen. Der er ikke tale om udgravede fund, men dels om nogle
gammelkendte gravhøje, dels om
oldsager der er samlet op fra markoverfladerne af flittige fritidsarkæologer primært fra Værløse Arkæologiske Forening. Inden for en radius
af 1,5 km er der registreret ikke mindre end 17 fundsteder og gravhøje
fra forskellige dele af stenalderen.
Den arkæologiske undersøgelse af
det 40.000 kvadratmeter store areal
blev indledt med en forundersøgelse. Ved en forundersøgelse bliver

muldlaget fjernet i 2 meter brede
baner af en gravemaskine. Banerne
lægges med en indbyrdes afstand på
ca. 15 meter og giver mulighed for
at se om der er vigtige fortidsminder
gemt i jorden.
Forundersøgelsen ved Kollekolle
viste at der udelukkende i områdets
nordligste udkant var godt bevarede
fortidsminder. Her kom stenalderbopladsen til syne under pløjelaget
som et gråbrunt lag med stumper af
keramik, rødbrændt ler og flintredskaber i toppen. Da først gravemaskinen var færdig med af fjerne
muldjorden i et 20x14 meter stort
område omkring fundet, blev sporene efter stenalderbosættelsen udgravet med skovl og graveske,
hvilket førte til fundet af en stor
mængde oldsager.

Oldsagerne fra gruben
Der er næsten udelukkende fundet
flint og keramik i gruben – med keramikken som den største fundgruppe. Der er i alt udgravet over
1.100 brudstykker af lerkar, der
stammer fra mindst 15 forskellige
kar. Selv om karrene desværre er
gået i mange små stykker, har det
været muligt at samle så store dele
af enkelte kar at det kan bestemmes
hvilke kartyper der er tale om. Skårene fra de største karstykker er fundet samme sted på bunden af
gruben – tæt op ad sporet efter den
ene husstolpe. Det ene er uden tvivl

Fig. 8. Rekonstrueret tragtbæger med en
randdiameter på ca. 22 cm

Fig. 9. Dette kun 3x3 cm store stykke af en lerskive har bevaret svage spor efter negleindtryk i randen, der på billedet er markeret med røde pile

et tragtbæger uden ornamenter.
Tragtbægre var den mest almindelige karform i bondestenalderen og
har navn efter karrenes mere eller
mindre tragtformede hals. Formen
på dette kar tyder på at det er fra den
tidligste del af bondestenalderen. Det
andet større karstykke er fra et tragtbæger med en fin lille hank – også
kaldet et øskenkar. Fra de øvrige kar
er der kun fundet så små stumper at
det ikke er muligt at genskabe karrenes form. For at komme fundets
alder lidt nærmere er det derfor vigtigt at se på de ornamenter der pryder karrene. Tragtbægre hører til
blandt de smukkest udsmykkede

lerkar fra Danmarks oldtid – og udtryksmæssigt udgør de et højdepunkt i keramikkens danmarkshistorie. De små stumper af tragtbægre fra gruben ved Kollekolle
hører dog ikke til blandt disse mesterstykker. Der er fundet 56 randskår, hvoraf de 25 er ornamenteret
med simple indstik og snoreindtryk.
Det er karakteristisk at keramikken
fra Kollekolle udelukkende har simple ornamenter der løber i et bånd
rundt om karret lige under randen.
Ornamenterne er lavet i den bløde
ler før karrene blev brændt, ved
enten at trykke eller ridse med en
pind, en snoet tråd eller et knogle-
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Fig. 12. Skrabere med tydeligt tildannet arbejdsæg forrest i billedet. Skraberen til venstre har i den modsatte ende fungeret som bor,
indtil spidsen brækkede af – dette kombinationsredskab er 8 cm langt. Den anden skraber er langoval med en diameter på ca. 6 cm

stykke. Selv om de fleste af randskårene er meget små, og ornamenterne ikke ser ud af noget særligt, er det disse skår der viser at bosættelsen er mellem 5.900 og 5.500
år gammel.
Ud over at fastslå fundets alder giver
keramikken også et klart billede af
at indholdet i gruben stammer fra en
boplads. Små slidte stykker keramik
finder man typisk mange af på bopladser hvor der gentagne gange er
blevet trådt på dem.
Brudstykker af mindst to lerskiver
der har spor efter negleindtryk i
kanten, viser også at der er tale om
bopladsaffald. Hvad disse lerskiver
har været brugt til, er lidt usikkert,
men de dukker op på de tidligste bopladser fra bondestenalderen og har
muligvis været brugt som bageplader til simple fladbrød.

modsætning til det er hovedparten
af redskaberne fra Kollekolle tilvirket
af små tilfældige afslag og fremstår
derfor mere primitive og sjuskede.
De er hurtigt tilvirkede af de flintstykker der blev til rest i forbindelse
med fremstilling af større redskaber
som fx økser. Flere af knivene har
dog en fint forarbejdet savtakket
æg, der er med til at datere fundet til
den tidligste del af bondestenalderen. Ud over knive er der fundet bor,
skrabere og små skiveøkser. Der er
også flere kombinationsredskaber
der både har fungeret som bor, skrabere og/eller knive. Overordnet set
virker mange af flintredskaberne lidt
primitive i forhold til jægerstenalderens redskaber. Knivene med savtakket æg og to perfekt fremstillede
flintflækker viser imidlertid at de
stenalderbønder der boede på stedet,
har mestret de sværeste teknikker.

Redskaber af flint

Et hus med forsænket
gulv?

Der er fundet 31 redskaber af flint i
gruben, hvoraf de fleste er små primitive flintknive der ikke er mere
end 4-5 cm lange. Hovedparten af
redskaberne har en lidt tilfældig karakter. I jægerstenalderen var mange
af flintredskaberne lavet ud af store
flotte og symmetriske flækker. I

Som tidligere nævnt er det et åbent
spørgsmål om gruben og huset
hører sammen. Det er således muligt
at betragte gruben enten som en affaldsgrube der delvist har fjernet
hullerne efter husets tagbærende
stolper, eller som et forsænket gulv
i huset.
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Der er flere ting der peger i retning
af at gruben er et forsænket gulv der
hører til huset. Først og fremmest
kan ildstedet bedst forklares hvis
gruben indgår som en del af huset.
Ildstedet viste sig som et fladt plateau af ler hvor gentagen brug af ild
har brændt underlaget hårdt og rødt
i et 12 cm tykt lag. Oven på ildstedets bund af rødbrændt ler var der
et tyndt lag trækul. Selve grubens
form stemmer også overens med
tolkningen som et forsænket gulv.
Når man ser på snittegningen af
gruben, ses det at den har stejle
sider, er fladbundet og op til 34 cm
dyb, hvilket er normalt for huse med
forsænket gulv fra slutningen af
stenalderen. I modsætning til de
sene stenalderhuse er gruben i Kollekolle-huset opdelt i to sektioner
med forskellige niveauer. Fundene
viser at der har været forskel på brugen af de to sektioner. Næsten al keramik fra huset er fundet i samme
sektion som ildstedet, og dermed
fremstår det som husets madlavningsområde. Den anden sektion i
gruben var næsten uden fund, og
rummets funktion kan derfor ikke
afgøres med sikkerhed.
En anden vigtig iagttagelse fra udgravningen af gruben er at keramik-

Fig. 10. To eksempler på små flintknive der ikke er mere end 3 til 3,5 cm brede – begge har en fint savtakket æg. Til højre ses et nærbillede af knivsbladets tænder

ken lå tæt ved bunden af gruben.
Dette 5 til 10 cm tykke bundlag var
nogle steder hårdt sammenpresset
og kan tolkes som et gulvlag, hvor
der af og til er strøet sand på gulvet.
Derved er stumper af keramik, der
tilfældigvis har ligget på grubens
bund, blevet indlejret i bundlaget.
Det der frem for alt taler imod at gruben er et forsænket gulv, er de svage

spor efter stolper inde i gruben. Hvis
hus og grube hører sammen, betyder det at stolperne næsten ikke har
været gravet ned. De to tagstolper
har således blot stået direkte på grubens bund. Det er dog ikke et
ukendt fænomen i langhuse med
forsænket gulv at stolperne i den
forsænkede del ikke har været gravet særligt dybt ned. Tagstolperne i
disse huse har øjensynligt kun båret

tagets lodrette tryk, mens husets
stabilitet enten må være kommet fra
husets vægge, eller ved at taget er
gået helt ned til jorden.
Overordnet set er der derfor ikke
nogen problemer i at betragte Kollekolle-huset som Danmarks første
langhus med forsænket gulv, men
der vil altid være en vis usikkerhed
når man ikke kan pege på andre tilsvarende fund fra samme del af forhistorien. Dertil kommer nogle konstruktionsdetaljer der ikke tidligere
er set, såsom sektionsopdelingen i
den forsænkede del og ildstedets
placering tæt op ad det formodede
vægforløb. En endelig afklaring er
der måske ikke, men hvis fundet
skal betragtes som to separate begivenheder – et hus og en affaldsgrube – må der stadig ligge et hus
fra den første del af bondestenalderen derude og vente på at blive fundet – et hus der hører til bopladsfundene i gruben.

Jakob Schlein Andersen
Museum Nordsjælland
E-mail: jsa@hoersholmmuseum.dk
Fig. 11. De to flot tilvirkede flintflækker. Den øverste flække er knækket i højre ende.
Begge flækker har brugsspor på kanterne og har sandsynligvis fungeret som knive
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Mennesket og ilden
Introduktion
I den græske mytologi er menneskets begyndelse tæt knyttet til ilden
gennem guden Prometeus. Prometeus gav som bekendt mennesket
ilden, som han forud havde stjålet
fra Zeus fordi Zeus ikke ville gøre
ilden tilgængelig for de dødelige.
Men for denne synd straffede Zeus
Prometeus ved at lænke ham til en
klippe, hvor ørne hver dag fortærede
hans lever. Om natten regenererede
leveren imidlertid, hvilket sikrede
Prometeus udødelighed, men også
en endeløs daglig lidelse.
Oprindelsen af redskabsteknologen,
dvs. fremstilling og anvendelse af
redskaber af sten for 2,6 millioner år
siden, samt den kontrollerede anvendelse af ild, der måske kan føres
1 million år tilbage i tiden, er de to
mest betydningsfulde begivenheder
i menneskets tidlige teknologiske
udvikling.
Kontrol over ilden var et vendepunkt i menneskets kulturelle udvikling som muliggjorde tilberedning
(kogning, stegning) af maden. Ilden
gav også varme samt beskyttelse
mod rovdyr og insekter. Tilberedning øger ikke kun den mængde
energi der kan udvindes af føden,
men gør også kulhydrater og proteiner nemmere at fordøje, og desuden
slås sygdomsfremkaldende mikroorganismer og parasitter ihjel, og potentielle giftstoffer inaktiveres.
Tilberedning øger f.eks. energioptaget fra stivelse med 12-35% og fra
protein med 45-78%. Den nemmere
fordøjelse sparer energi, og energiforbruget til afgiftning af toksiner og
til immunforsvaret med henblik på
bekæmpelse af patogene mikroorganismer reduceres desuden væsentligt ved tilberedning. At spise tilberedt kost giver derfor et energi-

12

mæssigt overskud i forhold til indtagelse af rå, uforarbejdet kost. Dette
energioverskud kan anvendes til
andre funktioner, f.eks. til hjernen.
Anvendelsen af ild havde også
andre fordele for vore forfædre, herunder at de kunne være aktive i de
mørke og kølige timer af døgnet, og
den tilberedte mad kunne deles omkring bålet, der således blev et kerneområde for den sociale interaktion
mellem individer – samtale, udveksling af erfaringer, sang og dans. På
længere sigt fik ilden også betydning i andre sammenhænge, f.eks.
for rydning af skov til agerbrug, for
varmebehandling af sten til redskabsfremstilling (pyroteknologi) og
for brænding af ler til keramik.
Tidspunktet for oprindelsen af den
kontrollerede anvendelse af ild er fremdeles et kontroversielt emne. Påstande
om den tidligste, definitive evidens for
menneskets kontrol af ilden svinger fra
0,2 til 1,7 millioner år før nu.
De fleste arkæologer er enige om at
kolonisering af områder uden for Afrika var tæt knyttet til brugen af ild.
Homo ergaster/erectus var den første
hominin der levede uden for den tropiske zone1. Tidlig Homo var til stede
på Kaukasus’ sydskråninger (det nuværende Georgien) for 1,75 millioner
år siden, og man har sikre vidnesbyrd
om at Homo erectus levede i Kina så
højt mod nord som 40° nordlig bredde
for mere end 500.000 år siden (Zhoukoudian). Der er endvidere sikre arkæologiske vidnesbyrd i form af
stenredskaber om menneskets tilstedeværelse ved Nihewan for 1,66 millioner år siden – begge lokaliteter er
beliggende i nærheden af det nuværende Beijing. Det er vanskeligt at forestille sig hvordan en art der var
udviklet i den tropiske zone, kunne
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overleve vinteren her hvor der var
mindst lige så koldt som i dag, uden
kendskab til brugen af ild. Der findes
imidlertid, med ganske få undtagelser,
ikke sikker viden om hvorvidt Acheuléen-kulturen (repræsenteret ved
Homo ergaster/erectus) indbefattede
regelmæssig brug af ild til opvarmning og tilberedning af føden. Ligeledes synes den første kolonisering af
Europa, der fandt sted for over en million år siden, afgjort at være sket
uden anvendelse af ild. Det var først
langt senere, for 300.000-400.000 år
siden, at der er sikker evidens for den
regelmæssige brug af ild i Europa.

Spor efter anvendelse
af ild
Med få undtagelser er potentielle ildsteder blot identificeret ved små
samlinger af brændt materiale i hulninger i overfladen. De mest almindeligt fremførte vidnesbyrd om
anvendelse af ild er rødt farvet sediment der markerer stedet for ildstedet, opvarmede stenredskaber, forkullede knoglefragmenter og trækul.
Problemet er her at andre processer
end menneskelig aktivitet kan skabe
sådanne spor, f.eks. lava fra nylige
vulkanudbrud, lynnedslag og spontan antænding. De nævnte spor
udgør derfor ikke definitive vidnesbyrd om menneskelig aktivitet.
På open-air-lokaliteter kan evt. spor
efter ildsteder være fjernet ved naturlige processer som vand- eller vinderosion. Kun hvis sporene er fundet i
huler, og sporene med sikkerhed er
fundet in situ og ikke sekundært omlejret af naturlige processer, kan de
betragtes som gode indikatorer for
menneskelig aktivitet.
En arne er et bevidst konstrueret ildeller bålsted. De tidligste ildsteder
var lavet ved at danne en ring af

Fig. 1. Stigningen i hjernerumfanget over tid. Der er især to perioder hvor der er sket en kraftig øgning af hjernestørrelsen. Den første
fase finder sted med udviklingen af Homo og falder sammen med optagelsen af bl.a. animalsk føde på menuen. Arten Homo
ergaster/erectus levede en million år, hvor hjernestørrelse og legemsstørrelse var forholdsvis stabile. I løbet af denne periode uddøde
Australopithecus, der var specialiseret til at spise seje og fibrøse plantedele. Måske hæmmede denne kost hjernens udvikling hos Australopithecus. For en halv million år siden begyndte legems- og hjernestørrelse igen at øges (hos Homo heidelbergensis), og herfra
opstod neandertalerne og Homo sapiens. Denne anden fase af markant udvikling af hjernen faldt sammen med de meget voldsomme
udsving i klimaet (istider og mellemistider i de sidste 700.000 år) samt med beherskelse af ilden og storvildtjagt. A: Australopithecus.
HE: Homo erectus. HS: Homo sapiens

sten til at afgrænse ilden eller ved
simpelthen at genbruge samme sted
gang på gang, så den akkumulerede
aske kom til at udgøre ildstedet. Sådanne arner findes i Mellem Pleistocæn (200.000-400.000 år før
nu) i huler ved bl.a. Klasies River
Mouth på Afrikas sydkyst og i Tabunhulen på Carmelbjerget i Israel.
Jordovne er ildsteder med kuplet struktur bygget af ler. Sådanne findes først
fra Øvre Palæolitikum og frem (fra
40.000 år før nu), og de blev anvendt
til tilberedning af mad, opvarmning og
brænding af lerfigurer m.m. De kendes
f.eks. fra Dolní Vestonice, Tjekkiet
(Gravettien), og Klisourahulen, Grækenland (Aurignacien).

Richard Wranghams
hypotese
Ændringer i fødeindtagelsen har haft
stor betydning for menneskets evolution. En milepæl var hjernens udvikling, der satte ind for omkring 2,5

millioner år siden og som forudsætning havde adgang til højkvalitetskost
i form af kød, knoglemarv og hjernemasse. Nogle antropologer mener at
adgang til stivelseholdige og energirige rødder var lige så vigtig. Men
sidstnævnte kræver mulighed for kogning, ellers kan de ikke fordøjes.

var nok til at sikre hjernens begyndende vækst for ca. 2,5 millioner år
siden; tilberedning af føden var derimod den afgørende faktor fordi
denne sikrede en nemmere, energibesparende fordøjelse, så der kunne
frigøres tilstrækkelig energi til at
sikre hjernens vækst (jf. ovenfor).

Den engelsk-amerikanske antropolog Richard Wrangham fra Harvard
Universitet har ud fra en biologisk
synsvinkel argumenteret for at ildens beherskelse og anvendelse har
været afgørende for hjernens udvikling helt fra starten for 2-2,5 millioner år siden og må være indtrådt i
og med oprindelsen af Homo ergaster/erectus. Den moderne kropsform, der udvikledes fra og med
Homo ergaster/erectus, var ledsaget
af en reduceret tyktarm2 og små
kindtænder, hvilket antyder at tygning af maden var blevet nemmere.
Wrangham mener at den blotte adgang til animalsk føde ikke alene

Chimpanser bruger 5 timer dagligt
på at tygge maden, mens moderne
jæger-samlere der tilbereder maden,
bruger under en 1 time. Mindre tygning medfører mindre tænder og
kæber, og det er præcis dette man
ser i og med udviklingen af Homo
ergaster/erectus. Homo ergaster/
erectus var også den første hominin
der var fuldt tilpasset et liv på jorden, hvor specielt natten kunne
være farlig hvis ikke man havde bål
til at holde rovdyr på afstand.
Andre
antropologer
modsiger
Wrangham, idet de hævder at den
arkæologiske evidens stærkt indike-
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for kontrolleret brug af ild i Nedre og
Mellem Pleistocæn3 (fig. 2).

Nedre Pleistocæn
Alle vidnesbyrd om kontrolleret anvendelse af ild i Nedre Pleistocæn er
med enkelte undtagelser meget
usikre. Definitive vidnesbyrd optræder først i slutningen af Mellem Pleistocæn (på overgangen mellem Nedre
og Mellemste Palæolitikum) i perioden 400.000-200.000 år før nu.

Fig. 2. Kort over lokaliteter med potentielle og dokumenterede spor efter menneskets anvendelse af ild. GBY = Gesher Benot Ya’aqov

rer at ildsteder ikke blev udbredt i
Europa og Mellemøsten førend for
250.000 år siden. For 2 millioner år
siden var de eneste tegn på ild
brændt sediment, som de fleste
anser for resultatet af tilfældigt opstået ild og ikke evidens for menneskelig aktivitet. Hovedsynspunktet
blandt antropologer og neurobiologer er at hjernens vækst hos mennesket påbegyndtes længe inden det
blev almindeligt at tilberede maden;
adgangen til animalsk føde var tilstrækkelig til at sikre den tidlige fase
af hjernens vækst (fig. 1).

Der er dog næppe tvivl om at menneskets mavetarmkanal på længere
sigt er udviklet til at fordøje tilberedt
kost, og tilberedning af maden kan
forklare i hvert fald den seneste
spurt i hjernens vækst, der satte ind
for en halv million år siden, foruden
den reducerede tarmlængde samt
udvikling af små tænder og kæber.

Vidnesbyrd om menneskets anvendelse af ild
I det følgende gennemgås evidensen

Østafrika: Østafrikanske lokaliteter
som Chesowanja nær Baringo-søen,
Koobi Fora ved Turkana-søen, og
Olorgesailie, alle i Kenya, frembyder
mulige spor efter menneskets anvendelse af ild. Ved Chesowanja er
der fundet røde plamager af ler dateret til 1,42 millioner år før nu;
analyser har vist at leret har været
opvarmet til mindst 400 °C. Ved
Koobi Fora er der fundet lignende
opvarmede sedimenter dateret til
1,5-1,6 millioner år, hvor den røde,
hærdede ler har været opvarmet til
mellem 200 og 400 °C. En forsænkning i overfladen er blevet taget som
udtryk for et muligt ildsted ved Olorgesailie; desuden er der her fundet
mikroskopiske spor efter trækul.
Disse lokaliteter viser at materiale er
blevet omdannet af ild, men ikke at
mennesker har været ansvarlige for

Fig. 3. Brændte knoglestykker fra Swartkrans, Sydafrika. 1,5 millioner år gamle
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Fig. 4. Makapansgat-dalen, Limpopo-provinsen, Sydafrika
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Fig. 5. Arkæologen Revil Masons marke-

Fig. 6. Formodede spor efter anvendelsen af ild (det mørke område midt i billedet) i

ring af de arkæologiske horisonter i Cave

Acheuléen-lag ved Cave of Hearths. Nyere undersøgelser har rejst stærk tvivl om hvorvidt

of Hearths, Makapansgat, Sydafrika, på

de mørkfarvede sedimenter kan tages til indtægt for homininers anvendelse af ild for 1

klippevæggen uden for hulen i 1953

million år siden

Fig. 7. Udgravningerne i Wonderwerk-hulen, Sydafrika
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Fig. 8. Ca. 1.000 år gamle hulemalerier i Wonderwerk-hulen, Sydafrika

anvendelse af ilden. Sandsynligheden for at de pågældende spor er opstået som følge af naturlige processer, der er meget hyppigere i Afrika end i Europa, er stor.
Ved Gadeb i det sydøstlige Etiopien er
der fundet fragmenter af hærdet tuf
der tilsyneladende er blevet brændt,
men vulkansk aktivitet kan forklare
denne forekomst. Ved Gadeb er der
også fundet Acheuléen-redskaber. I
Mellemste Awash-dalen i det nordlige Etiopien er der fundet kegleformede fordybninger fyldt med rødligt
ler, der kunne være frembragt ved
opvarmning til 200°C, samt stumper

af brændt træ. Også her kan vulkansk aktivitet være en forklaring.
Sydafrika: Længe har 1,5 millioner
år gamle, forkullede knoglestykker
fundet ved Swartkrans nær Johannesburg været betragtet som sikker evidens for menneskets anvendelse af
ild, men nye undersøgelser har skabt
stærk tvivl om denne fortolkning, idet
knoglestykkerne formentligt er sekundært omlejret i ældre lag (fig. 3).
Cave of Hearths (”ildstedernes hule”) i Makapansgat-området i Sydafrikas nordlige Limpopo-provins
(fig. 4 og 5) blev en gang betragtet

Fig. 9. Håndkile fra Terra Amata, Nice, Frankrig. Ca. 350.000 år
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som den ældste evidens for menneskets anvendelse af ild. Hulen har
været beboet siden Nedre Palæolitikum (Acheuléen, formentlig Homo
ergaster/erectus) via den mellemste
stenalder (MSA) til jernalderen. Bl.a.
er der fundet håndkiler typiske for
Acheuléen-kulturen. Det mest bemærkelsesværdige fund i Cave of
Hearths er ca. 1 million år gamle
mørkfarvede lag der oprindeligt blev
tolket som spor efter menneskets
anvendelse af ild, men fornyede undersøgelser i årene mellem 1996 og
2001 har indikeret at de farvede sedimenthorisonter fra Acheuléen
næppe kan tages som indtægt for
menneskelig aktivitet. I stedet drejer
det sig om brændt guano (flagermus-ekskrementer) der formentlig
er selvantændt eller måske er antændt af lyn (fig. 6).
Et af de stærkeste vidnesbyrd om
menneskets anvendelse af ild i Nedre
Pleistocæn stammer fra en anden
sydafrikansk hule, Wonderwerkhulen (”mirakelhulen”) i det centrale
Sydafrika nær Kuruman på grænsen
til Kalahari (fig. 7). Hulen blev især
undersøgt i 1970’erne og 1990’erne,
men undersøgelserne blev genoptaget i 2004. I hulens dybere lag (lag
12) er der fundet Oldowanredskaber
der er overlejret af Acheuléen-redskaber (lag 10, der er ca. 1 million år
gammelt). Det er i lag 10 at der er
fundet spor efter anvendelse af ild.
Sporene anses som sikker evidens
for menneskelig aktivitet da de er
fundet 30 m inde i hulen, hvorfor
naturlig opstået ild fremkaldt af lyn
er usandsynlig. Sporene omfatter
brændte knogler og aske fra planter
og har været genstand for omfattende laboratorieanalyser. Disse har
bl.a. afsløret at de brændte knogler
har været opvarmet til mellem 400
og 700 °C, hvilket passer med ild fra
brændende blade og græs. Sporene
ligger vidt spredt i hulen, men der er
ikke fundet spor efter deciderede ild-

med rørknogler fra antiloper fundet
ved Gesher Benot Ya’aqov. Det er
dog usikkert om knoglerne stammer
fra de samme lag hvorfra sporene
efter ild er fundet.

Mellem Pleistocæn
Afrika: Cave of Hearths i Sydafrika
har været omtalt ovenfor. I denne
hule er der også spor efter anvendelse af ild fra Mellem Pleistocæn,
200.000 år eller ældre. I en anden
hule i Sydafrika, Montagu-hulen, har
man fundet spor efter brændt materiale der er 58.000-200.000 år gammelt, og ved Klasies River Mouth på
Afrikas sydkyst er der fundet spor
der er ca. 120.000 år gamle. Men de
stærkeste mellempleistocæne vidnesbyrd kommer fra Kalambo Falls i
Zambia, hvor der er fundet forkullede
brændestykker, trækul, rødfarvede
sedimenter, forkullede planterester og
træredskaber der kan være blevet
hærdet over ild. Dateringen er ikke
helt præcis, men sporene kan være
over 100.000 år gamle.

Fig. 10. Ildsted (foyer) fra Terra Amata, Nice, Frankrig. Ca. 350.000 år

steder. Der er også fundet hulemalerier, men disse er næppe mere end
1.000 år gamle (fig. 8).
Wonderwerk-hulen blev erklæret for
et nationalt monument i Sydafrika i
1993.
Asien: På to lokaliteter i Kina er der
fundet spor efter ild i form af misfarvede, brændte knogler fra pattedyr,
som er dateret til 1,7 millioner år.
Lignende misfarvede knogler er fundet på det berømte fundsted for Pithecanthropus erectus ved Trinil i det
centrale Java dateret til mellem
500.000 og 830.000 år. Ingen af de
nævnte steder er dog overbevisende
hvad angår ild frembragt af mennesker.
Men en anden open-air, asiatisk lo-

kalitet, Gesher Benot Ya’aqov (GBY)
i Israel lidt nord for Det Døde Hav,
har overbevist de fleste om at der
her for 780.000 år levede mennesker der vidste at anvende ild; om de
selv har frembragt ilden eller har
taget den fra naturligt opståede
brande på grund af lynnedslag,
vides ikke. Sporene omfatter brændte knogler, aske fra brændte planter
og brændt flint. Det ser ud til at
brændingen er foregået på bestemte,
afgrænsede steder (uden at man af
den grund kan tale om egentlige ildsteder). De arkæologiske undersøgelser har godtgjort at homininer
har besøgt stedet over en periode på
mindst 100.000 år.
To fragmenter af lårbensknogler, formentlig hidrørende fra Homo erectus, blev fundet i 1981 i en kasse

Asien: I hulerne ved Zhoukoudian
umiddelbart sydvest for Beijing
(Zhoukoudian lokalitet 1) er der
fundet spor efter anvendelse af ild
der er mellem ca. 4.000.000 og
700.000 år gamle. Zhoukoudian er
især berømt for fundet af Pekingmennesket (Sinanthropus pekinensis, nu Homo erectus).
Den franske huleforsker Henry
Breuil (1877-1961) foreslog at Sinanthropus var den første hominin
der anvendte ild. Det var jesuitterpræsten og palæontologen Teilhard
de Chardin (1881-1955) der havde
gjort Breuil opmærksom på sagen;
han viste Breuil et stykke af et gevir
fra Zhoukoudian på et møde på
Breuils kontor i Paris i vinteren
1930. Breuil opdagede at geviret var
brændt, hvilket passede med andre
observationer, bl.a. af aske, som
Teilhard de Chardin havde gjort på
stedet. På lokalitet 1 er der angive-
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Fig. 11. Silcrit fra hulerne ved Pinnacle
Point, Sydafrika. Stykket til venstre er uopvarmet, mens stykket til højre er opvarmet
og efterfølgende forarbejdet

ligt fundet to store ildsteder ved
basis af det såkaldte lag 3, men det
tykkeste askelag er dog i lag 4;
andre askelag er fundet i lag 8, 9 og
10. Også trækul er fundet.
I 1998 kritiserede arkæologen Steve
Weiner og medarbejdere evidensen
fra lokalitet 1 og hævdede bl.a. at
den påståede ”aske” i stedet er finkornet silt og organisk materiale
afsat af vand. Weiners undersøgelser har derfor rejst tvivl om Homo
erectus’ anvendelse af ild ved Zhoukoudian.
Men selvom evidensen for aske og
ildsteder nu er tvivlsom ved Zhoukoudian, er der alligevel mange spor
efter brændte materialer: Brændt
træ, forkullede blade og brændte
knogler, bl.a. fra lag 10. Weiner har
foreslået at de brændte dyreknogler
kan være brændt et andet sted end
hvor de blev fundet, hvilket kunne
forklare den manglende aske ved lokalitet 1. Tilstedeværelsen af trækul
og brændte knogler inde i hulen i lag
der indeholder stenredskaber, styrker alt i alt evidensen for at homininer (Homo erectus) har anvendt ild
inde i hulerne ved Zhoukoudian for
måske 700.000 år siden.
Qesem-hulen 12 km øst for Tel Aviv,
Israel, er et af de tidligste steder hvor
den regelmæssige anvendelse af ild er
velfunderet. Mineralogiske og kemiske analyser samt mikromorfologiske
analyser af sedimenterne (rekrystal-
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lisation af aske fra træ og påvisning
af trækul) har dokumenteret dette.
Store mængder brændt knogle og
brændt ler er også påvist. I alt er en
7,5 m tyk lagserie udgravet i Qesemhulen. Specielt de øverste 4,5 m er
antropogene (dvs. udtryk for menneskelig aktivitet) og består primært af
aske og rester efter ildsteder. Dette
stammer formentlig fra gentagen
brug af ild over et langt tidsrum.
Qesem-hulen har været anvendt af
mennesker fra ca. 400.000-200.000
år før nu, og det er i denne periode at
sporene efter anvendelse af ild stammer. De fundne redskaber viser at
sporene efter ild stammer fra overgangen fra Acheuléen til Moustérien
(fra Ældre til Mellemste Palæolitikum). Der er også fundet spor efter
storvildtjagt og partering af dyr ved
ildsteder. Der er ikke fundet hominine
fossiler, men det er mest sandsynligt
at det er Homo heidelbergensis der
har været på færde.
Der er andre mellempalæolitiske lokaliteter i Israel, bl.a. hulerne ved
Tabun, Kebara og Hayonim, hvor
der er fundet spor efter anvendelsen
af ild. Det synes herefter at være
klart at den kontrollerede anvendelse af ild blev en stabil teknologi i
dele af Asien fra omkring 400.000
år før nu. Dette svarer til situationen
i Europa (se nedenfor).
Europa: De ældste, mulige spor
efter anvendelsen af ild er fra Beeches Pit i Suffolk, England, og Schöningen i Tyskland; begge lokaliteter
er ca. 400.000 år gamle. Ved Schöningen er der fundet brændt flint og
forkullet træ, inkl. træredskaber og
mulige spor efter ildsteder; ved Beeches Pit er der fundet brændt flint og
opvarmede sedimenter. Ved Terra
Amata i udkanten af Nice, Frankrig,
og i Vérteszöllös, Ungarn, er anvendelsen af ild meget sandsynlig; disse
to lokaliteter er lidt yngre, 350.000
år, end de førstnævnte lokaliteter
(fig. 9 og 10). Også ved Torralba og
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Ambrona i Spanien er der gode vidnesbyrd om anvendelsen af ild for
mere end 300.000 år siden. Begge
er open-air-lokaliteter der ligger ved
en formodet fortidig migrationsrute
for store pattedyr, rådyr, heste, vildokser og elefanter – der er fundet
enorme mængder elefantknogler på
de to lokaliteter. Der er evidens for
at man bevidst har afbrændt græsset, formentlig for at jage elefanterne
hen i et moseområde hvorfra de ikke
kunne undslippe. Der er ikke fundet
et eneste hominint fossil ved Torralba og Ambrona.
Evidensen fra Europa er således
ganske klar: Fra for 300.000400.000 år siden er der mange,
meget sikre spor efter den regelmæssige anvendelse af ild, mens de
foregående 700.000 år, hvor mennesket også var til stede i Europa, er
karakteriseret ved en total mangel
på evidens. Den kontrollerede anvendelse af ild i Europa var som i
Asien et relativt sent fænomen, og
teknologien har i Europa formentlig
kun været behersket af Homo heidelbergensis, neandertalere og Homo sapiens.

Pyroteknologi
Pyroteknologi er bevidst opvarmning af flint og andre bjergarter med
henblik på at ændre materialets
egenskaber. Opvarmningen resulterer i en omkrystallisation af bjergarten, så denne bliver nemmere at
forarbejde. Silcret er en siliciumrig
bjergart der minder om kvartsit, og
som i vid udstrækning har været
anvendt til redskabsfremstilling i
Sydafrika i Mellem Pleistocæn. Silcret er næsten umuligt at forarbejde
i rå tilstand, men ved opvarmning
ændres egenskaberne radikalt, så
det bliver nemt at forarbejde til
smukke redskaber (fig. 11). Arkæologiske undersøgelser i hulerne ved
Pinnacle Point ved sydkysten af
Sydafrika har dokumenteret udbredt
anvendelse af pyroteknologi til op-

varmning af silcret i Mellem Pleistocæn. Det var en integreret del af
den såkaldte Still Bay-kultur for
72.000 år siden, men undersøgelser
i Pinnacle Point-hule 5 og 6 har vist
at de ældste spor går helt tilbage til
164.000 år før nu (fig. 11).
Pyroteknologi blev også i stor udstrækning anvendt af nordamerikanske indianere og australske
aboriginere (det vestlige Australien
er rig på silcret).
Indtil fundene ved Pinnacle Point har
det været den generelle antagelse at
det først var i Europas Solutréen-kultur (22.000-18.000 år før nu) at pyroteknologien blev opfundet. Men i
dag kan pyroteknologien også i Europa føres tilbage til Mellem Pleistocæn, hvor teknikken har været
anvendt til fremstilling af lim i forbindelse med hæftning af redskaber.
Pyroteknologi anses som et vigtigt
kognitivt gennembrud der signalerer
et indgående kendskab til ilden og
dens anvendelsesmuligheder. Teknologien optræder første gang nogenlunde samtidig med klare vidnesbyrd om symbolsk adfærd.

Afslutning
Ophold i områder, f.eks. i det østlige
og sydlige Afrika, hvor forekomsten
af naturlig opstået ild er almindelig,
kan have stimuleret en gentagen
opportunistisk eller sporadisk anvendelse af ild allerede i Nedre Pleistocæn, men sporene herfra er i så
fald udvisket igen med få undtagelser som Gesher Benot Ya’aqov og
Wonderwerk. Mennesket var til stede i Dmanisi, Georgien for ca. 1,75
millioner år siden og i det nordlige
Kina (Nihewan-bassinet) 1,66 millioner år før nu – men her er der
ingen spor efter anvendelse af ild.
En meget aktiv livsstil og et højt
proteinindhold i kosten kan have
været den fysiologiske tilpasning
der muliggjorde overlevelse i et kø-

ligt klima. Menneskets tilstedeværelse i tempererede områder i Europa og det nordlige Asien var dog
formentlig diskontinuert i Nedre
Pleistocæn; det var først fra Mellem
Pleistocæn (for omkring 400.000 år
siden) at der var permanent og kontinuerlig bosættelse i de pågældende
områder. Dette blev muligt på grund
af den kulturelle og teknologiske
udvikling, der bl.a. inkluderede effektiv storvildtjagt og beherskelse af
ild.
Det er sandsynligt at indtagelse af tilberedt højkvalitetskost havde en
meget væsentlig betydning for tidlige
homininers succes. Det skaffede kalorier i en let fordøjelig, koncentreret
form, der var en forudsætning for
udvikling af en stor hjerne. Den
energi- og næringsrige kost gjorde
det endvidere muligt for kvinder at
føde børn med kortere interval, hvorfor flere børn kunne sættes i verden
inden for den reproduktive periode.
Dette resulterede i en hurtigere befolkningsvækst, som formentlig var
en væsentlig faktor i forbindelse med
spredningen af homininer ud af Afrika til Asien og Europa.

frugtbarhed nedsættes, og mange oplever tidligt menstruationsstop.
Mennesker er evolutionært ikke tilpasset en rå kost, men en tilberedt
kost. Vores tarm udgør f.eks. kun
60% af forventet vægt hos en primat,
og der har været en stærk selektion
for en reduceret størrelse af især tyktarmen i forbindelse med skiftet til en
let fordøjelig højkvalitetskost for omkring 2 millioner år siden. Permanent
indtagelse af såkaldt raw food ville
være en katastrofe for hjernen. Det
kan beregnes at hvis mennesket kun
indtager rå, uforarbejdet kost, skulle
vi anvende over 9 timer pr. dag for at
skaffe energi nok til hjernen. Mennesket har 86 milliarder neuroner i hjernen, gorillaer 33 og chimpanser 28.
Antallet af neuroner i hjernen er direkte korreleret til energibehovet. Ikke
desto mindre udgør måltiderne hos
mennesket mindre end 5% af den
daglige aktivitet mod 48% hos primater generelt.

Noter
1 Homo ergaster/erectus opstod formentlig i Østafrika for lidt under 2 millioner år
siden.
2 En stor tyktarm er nødvendig for fordø-

Alle undersøgte dyrearter klarer sig
godt på en rå kost, kun mennesket er
en undtagelse. Ingen kendte humane
populationer lever i dag på rå, uforarbejdet kost fra vilde dyr og planter
i mere end nogle få uger. Mennesket
har brug for daglig indtagelse af
energi- og næringsrig kost, bl.a. for
at sikre funktionen af centralnervesystemet. Specielt hjernen har et stort
energiforbrug. Hjernen udgør blot 2%
af legemsvægten, men den lægger
beslag på 20-25% af den daglige
energiproduktion. Urbane råkostspisere, der overvejende får kosten fra
domesticerede planter og dyr der er
relativt energirige og med ringe indhold af toksiner og mikroorganismer,
er alligevel i risiko for kronisk energimangel. Dette viser alle undersøgelser, der også har påvist at kvinders

jelse af rå planteføde såsom løv og frugt.
3 Pleistocæn inddeles i en Nedre (Tidlig),
Mellem og Øvre (Sen) fase. Grænsen mellem Nedre og Mellem Pleistocæn sættes
ved 780.000 år før nu, mens grænsen til
Øvre Pleistocæn sættes ved 130.000 år før
nu (starten på Eem-mellemistiden).
Peter K. A. Jensen
E-mail:
peter.kaj@hotmail.com
www.pkaj.dk
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Landskabsarkæologi
i et mediterrant/sortehavsperspektiv
Danmark er kendt for det enestående forhold mellem museerne og
amatørarkæologerne som f.eks.
kommer til udtryk i samarbejdet
mellem arkæologer og amatørdetektorarkæologer. Ud over de sensationelle skattefund bruges metaldetektorer i Danmark til at identificere
ukendte begravede bosættelser,
gravpladser og andre anlægstyper.
I de mediterrane lande er rovgravninger et enormt problem. Myndighederne prøver med forskellige midler at begrænse rovgravernes muligheder, men det er vanskeligt på
grund af den globale sorte økonomi
i illegalt tilvejebragte fund. Et af
midlerne er f.eks. forbud mod metaldetektorer. Derfor er man nødt til at
anvende andre metoder når man vil
lave overfladeundersøgelser.
Det arkæologiske survey er en relativt ny landskabsarkæologisk metode, som har udviklet sig med
stormskridt siden 1980’erne. Metoden består i at indsamle oplysninger
om fund og fænomener som man
kan observere på overfladen. Det
kan være rester af bygninger eller
løsfund, f.eks. skår af keramik. Metoden egner sig specielt til undersøgelser i de mediterrane kulturer hvor
man byggede i sten og brugte store
mængder af hårdt brændt keramik,
som kan bevares på jordoverfladen
i flere tusinde år. I løbet af de seneste
10 år suppleres det arkæologiske
survey oftere og oftere med geofysiske undersøgelser under jordoverfladen. Instrumenter som måler små
elektriske eller magnetiske forskelle
under overfladen, kan afsløre begravede anlæg. Ved at kombinere arkæologisk og geofysisk survey kan
man opnå detaljeret ny viden om
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Fig. 1. Kort over Tyrkiet

begravede anlæg uden at man behøver at sætte skovlen i jorden.

Papaz tarlasi
Danske arkæologer er involveret i
landskabsarkæologi i flere mediterrane lande og lande omkring Sortehavet. Et eksempel er Where East
meets West-forskningsprojektets

Fig. 2. Papaz tarlasi i april
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feltarbejde i Tyrkiet1. Projektet undersøger effekten af den romerske
general Pompeius den Stores erobring og reorganisering af det centrale Tyrkiet (fig. 1). En lokal informant gjorde opmærksom på en
mark med mange skår på overfladen lige nord for den moderne by
Vezirköprü. I tidens løb var der også

Fig. 3. Geoelektrisk survey-plan (Harald
von den Osten)

indsamlet mange mønter på marken, og der gik endda historier om
grave, om end der ikke umiddelbart
var synlige anlæg på overfladen.
Faktisk kunne man se de underjordiske strukturer aftegnet som nuancer i afgrøderne i april måned (fig.
2). Marken er kendt som Papaz tarlasi, Præstens mark.

underjordiske strukturer er. De sorte
områder indikerer at fundamentet
og måske den nedre del af muren er
intakt. Det kan vi observere mod
syd hvor Papaz tarlasi afgrænses af
en stejl skråning. Her er sydøsthjørnet af fundamentet til den firkantede
gård blottet, og der er tale om et solidt fundament opført i marksten
bundet med mørtel, mindst 80 cm
dybt (fig. 4). Andre dele af bygnin-

kristen helligdom, men noget helt
almindeligt anlæg er det ikke. Fritstående korsformede bygninger er
inspireret af De Hellige Apostles
Kirke i Konstantinopel, som var et
meget større og mere storslået anlæg hvor de østromerske kejsere
blev begravet fra 4. til 11. årh. e.v.t.
Små gravkirker i samme format som
anlægget ved Vezirköprü kendes fra
Chersonesos på Krim (fig. 5). Ud-

I 2010 blev der lavet geoelektrisk
survey af den centrale del af Papaz
tarlasi, som afslørede et meget velbevaret anlæg ca. 1 m under overfladen (fig. 3). Anlægget består af
en ligebenet korsformet bygning på
ca. 21 x 21 m med en firkantet bygning på ca. 42 x 42 m på vestsiden.
Midt i den firkantede bygning er der
en sekskantet struktur med en diameter på ca. 10 m. Nordøst for dette
anlæg ligger der to små fritstående
rektangulære strukturer på henholdsvis ca. 2 x 4 og 6 x 7 m.

Fig. 4. Rester af fundamentet blottet i sydskråningen

Det er ikke alle mure på planen som
træder lige tydeligt frem. Det har
noget at gøre med hvor massive de

På baggrund af den karakteristiske
grundplan identificeres det korsformede bygningskompleks som en

gen giver ikke så kraftigt udslag. Det
kan være fordi selve strukturerne for
længst er røvet. Måleren registrerer
fyldet i den grøft de var bygget i,
fordi det er anderledes end den omgivende jord.

Fig. 5. Plan over martyriet på østnekropolen, Chersonesos. Plan: Khrushkova 2006, fig. 2

gravninger af anlæggene i Chersonesos har afsløret grave indeni, som
vi også kender det fra danske kirker,
f.eks. Jelling. Den firkantede bygning med den sekskantede struktur
i midten er en gård med et bassin,
sandsynligvis omgivet af søjler. Det
er et almindeligt fænomen i forbindelse med tidligt kristne kirker i det
mediterrane område, f.eks. i Kourion
på Cypern (fig. 6). Geoelektrisk survey hjælper os altså med at identificere et begravet anlæg uden at
bryde overfladen, men vi vil gerne
vide mere. Hvordan så anlægget
ud? Hvornår blev det bygget? Hvor
længe blev det brugt? Hvad blev det
brugt til?
Med hensyn til anlæggets udseende
har ploven af flere omgange trukket
bygningsdele op af jorden: et dørtrin
og en knækket søjle i lysegrå kalksten (fig. 7) samt en omarbejdet
gravstele (fig. 8), som sandsynligvis
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langs vejene, som vi også kender
det fra gravhøje i Danmark. Det geoelektriske survey har ikke identificeret en vej, men anlæggets orientering passer med den moderne vej,
som menes at gå tilbage til romersk
tid.

Fig. 6. Plan over den episkopale kirke, Kourion. Plan: Megaw et al. 2007, fig. 1.z

Næste skridt er det arkæologiske
survey hvor vi indsamler fund på
overfladen og registrerer fænomener
i overfladen (fig. 9 og 10). Fordelen
ved at arbejde i denne rækkefølge er
at man med det samme kan se forholdet mellem det man finder på
overfladen, og det der ligger under.
Normalt er det omvendt – arkæologisk survey identificerer et anlæg på
overfladen, man foretager en vurdering af anlæggets karakter og interesse, og først derefter beslutter man
om der skal foretages geofysiske undersøgelser. Der er nemlig ikke altid
noget tilbage under overfladen. Hvis
marken er pløjet dybt, kan alle fundene ligge i pløjelaget. For at vurdere de begravede anlægs bevaringstilstand undersøger man
overfladefundenes tæthed, udbredelse og bevaringstilstand. Er der
tale om en koncentreret gruppe af
fund udbredt over et lille område?
Hvor store er skårene, og er brudfladerne friske? I Papaz tarlasis tilfælde
lå fundene tæt på overfladen, skå-

har været genbrugt i gravkirken.
Gravstelen er særligt interessant.
Indskriften på stelen fra Papaz tarlasi er ikke bevaret, men der er fundet yderligere tre gravsten fra
samme værksted eller samme billed-

hugger i regionen. Indskriften på en
af stelerne daterer den til 186/7
e.v.t. Martyrier eller gravkirker findes ofte på gamle gravpladser, og
måske stammer gravstelen fra en
grav i området før kirkens tid. I den
antikke verden lå gravpladserne

Fig. 7. Fragment af søjle fra Papaz tarlasi

Fig. 8. Fragmenteret gravstele fra Papaz tarlasi
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Fig. 9. Feltarbejde på Papaz tarlasi

rene var relativt store, og brudfladerne friske, og der blev oven i
købet pløjet bygningsdele i sten op,
så vi var ikke i tvivl om det begravede anlægs velbevarede tilstand.
Indsamlingen af fund i overfladen
foregår systematisk i et koordinatsystem, så det er muligt at sammenligne med vores viden om det begravede anlæg. Vi indsamlede, talte
og vejede alle fund fra 10% af markens samlede overflade i 1-m-korridorer med 9 m’s mellemrum (fig.
11). I alt indsamlede vi på lidt over
en uge 287 kg brændte lervarer.
Materialet klassificeres efter funktion, og de kategorier vi arbejder
med, er arkitektonisk keramik (tagtegl, mursten/gulvfliser), serveringskeramik (dekorerede fade, skåle og
kopper), køkkenkeramik (udekorerede fade, kander), kogekar, opbevaring (såkaldte pithoi) og transport
(amforer). Keramikken sorteres på
baggrund af form, dekoration, materiale, teknik og stil. Den arkitektoniske keramik udgør 271 af de 287
kg, så selve lerkarrene udgør kun 16
kg.
På planen over surveyområdet kan

man se udbredelsen af fund, også
kaldet fundtætheden, angivet i kilo.
Det er tydeligt at de højeste fundkoncentrationer ligger over den
korsformede kirke og den østlige del
af gården markeret med sorte tal,
hvor også de største (tungeste) skår
er indsamlet markeret med lyserødt.
Her blev der indsamlet op til 1,4 kg
keramik per kvadratmeter. Det er
meget selv efter mediterrane forhold. Fundtætheden stiger også omkring de to rektangulære strukturer
nordøst for kirken. Samtidig kan
man også se at fundmængden falder
betragteligt når vi bevæger os væk
fra de begravede strukturer, f.eks.
vest for gårdanlægget markeret med
blå tal. Der er altså stadigvæk et tæt
forhold mellem det begravede anlæg
og fundene på overfladen. Der er
enkelte undtagelser markeret med
lilla som typisk skyldes et enkelt
meget stort skår, f.eks. fragmenter
af tegl som alene kan veje over et
kilo. Meget store fragmenter bevæger sig anderledes på overfladen, ligesom den knækkede søjle. De
hænger fast i landbrugsredskaberne
og bliver derved trukket længere
væk. Mindre skår har en tendens til
at blive skubbet frem og tilbage over

samme sted i mange år. Grunden til
at gennemsnitsvægten på skårene
er så høj, er mængden af tegl, hvilket også fortæller os noget om det
begravede anlægs bevaringstilstand.
Det er et godt tegn at ploven trækker
så mange og store teglfragmenter
op. Det betyder at det begravede
anlæg er faldet sammen med taget i
det mindste delvist intakt. Derfor
forventer vi at strukturerne under
taget er velbevarede.
Vi indsamlede ikke kun fund fra de
udvalgte korridorer. I felterne imellem korridorerne indsamlede vi særlige fund, f.eks. særligt daterbare
skår eller skår af en type vi ikke tidligere havde registreret. Et andet udbredelseskort viser udbredelsen af
lerkarrene over hele marken sorteret
i de funktionelle kategorier (fig. 12).
Her kan man se at udbredelsen af
lerkarrene er mindre entydig. De ligger næsten som et tæppe ud over
hele marken – og så alligevel. Læg
mærke til de med grønt markerede
pithoi og med lyseblåt markerede
store fade. Disse to typer keramikformer forbindes med opbevaringen
og produktionen af mad. Sammen
med udbredelsen af kogekar, marke-
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ret med lilla, afslører de at der sandsynligvis har været beboelse og
landbrug i det nordøstlige kompleks.
Samtidig afslører udbredelsen også
at der sandsynligvis har været bespisning i anlægget i forbindelse
med gravkirken. Desuden daterer
keramikken og mønterne hele anlægget til 5. årh. e.v.t.

Fig. 10. Feltarbejde på Papaz tarlasi. Foto: Tønnes Bekker-Nielsen

Arbejdet med Papaz tarlasi viser
hvordan man med en kombination
af arkæologisk og geofysisk survey
kan opnå meget detaljeret viden om
begravede anlæg uden at sætte
skovlen i jorden. I Danmark har det
intensive landbrug pløjet det meste
af vores fortid ud. Den øgede modernisering af landbruget i Tyrkiet er en
tilsvarende trussel, men fundene fra
Papaz tarlası viser at de tyrkiske
jordlag stadig beskytter landets rige
kulturarv.

Note
1 Projektet er et samarbejde mellem forskere på SDU og KU ledet af Tønnes Bekker-Nielsen.
Se projekthjemmesiden:
http://www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_centre/ih/forskning/forskningsprojekter/where_east_meets_west.

Fig. 11. Distribution af fundtæthed

Kristina Winther-Jacobsen
Lektor, viceinstitutleder
Saxo-Instituttet:
Arkæologi, Etnologi,
Historie, Græsk og Latin
Karen Blixens Vej 4,
2300 København S.
E-mail:
kwjacobsen@hum.ku.dk
www.saxo.ku.dk

Fig. 12. Distribution af keramiktyper
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Sol og sommer
– hvad kan man forlange mere?
Det er i skrivende stund et sommervejr som stenaldermennesket ville
prise sig lykkelig over, med masser
af olden og andre slags frugter og
bær og ikke mindst ”byttedyr” som
ikke havde sultet – kort sagt et fødegrundlag der kunne give fest og
glæde på bopladsen. Ja, sådan flyver
tankerne let i sommervarmen!
Realiteterne siden sidst: Et vellykket
Jyllandstræf, hvor Sønderjyllands
Amatørarkæologer med forkvinden
Amy Lewring i spidsen havde fået
sammensat et rigtigt godt program,
hvilket blev afviklet i en hyggelig
atmosfære. Tak til Amy og foreningen for det!
Ligeledes er SDA’s nye hjemmeside
kommet i luften som beskrevet nedenfor.
Sjællandstræffet på Osted Fri- og Ef-

terskole den 21. september ligger
fast med tilsagn om to interessante
foredrag, et om Femern Bælt-protektet ved Terje Stafseth, og et om
skandinaviske helleristninger ved
Gerhard Milstreu.
Næste år har SDA 25-års jubilæum
i juni måned. Det forsøger vi afholdt
på det nye Moesgaard Museum i
stedet for Jyllandstræffet, som ingen
endnu har meldt sig som arrangør
af. Ideer til emner og arrangementer
på træffet modtages gerne. Det
kunne måske være interessant at
invitere en relevant politiker som foredragsholder, og måske kunne der
blive tale om en bustur med overnatning og socialt samvær aftenen
før? Udnævnelse af Årets Arkæolog
kunne også flyttes til træffet. I forbindelse med jubilæet arbejder redaktionen på et udvidet temanummer om krig og vold i oldtiden.

Hans Dal fra Marine – Arkæologisk
– Gruppe i Fredericia har rettet henvendelse til Kulturministeriet vedrørende vilkårene for amatørarkæologer der har specialiseret sig i undervandsarkæologi. Her må SDA se
at få kridtet træskoene og ikke tro at
en kollegial tilkendegivelse er nok.
SDA må også gå ind i sagen. Politikere er svære at råbe op, især når
der skal bevilges penge. Kommer
Helle Thorning Schmidt i EU, vil det
formentlig give en større ministerrokade og hermed helt andre personer
der skal påvirkes.
Jeg vil ønske alle en fortsat god sommer!
Jan Andersen, formand.

Ny hjemmeside
SDA har fået en ny hjemmeside.
Freddy Arntsen fra SDA’s bestyrelse
overtager posten som webmaster fra
Niels Ishøj Christensen, som i mange
år på bedste vis har været webmaster.
Freddys interesse for fortiden kommer

Fig.1. Fra den nye hjemmesides forside

fra mange år som en meget aktiv detektorarkæolog. Den nye hjemmesides adresse er stadigvæk www.
arkaeologi-sda.dk, men ellers præsenterer hjemmesiden den nyeste udvikling inden for hjemmesider.

Hjemmesiden kan ses på alle platforme
og med et moderne layout. Der kan for
eksempel ses videosekvenser m.m.
Åbn den nye side og prøv de mange
muligheder. Under ”Nyheder” vil
hjemmesidens redaktion for eksempel meget gerne modtage nyhedsstof
fra brugerne, fx om et godt fund, en
god oplevelse på et museum, et
spændende foredrag og så videre.
Nu er hjemmesiden i luften og skal
bruges. Der er med garanti ting der
skal ændres eller udbygges. Vi vil
være meget taknemmelige for tilbagemeldinger til Freddy Arntsen med
forslag til rettelser og forbedringer.
God fornøjelse!
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Sønderjyllandstræf
på Arkæologi Haderslev den 1. juni 2014

Fig. 1. Museum Sønderjylland

Efter morgenkaffen blev deltagerne
budt velkommen af overinspektør
Lennart Madsen, Museum Sønderjylland, Arkæologi Haderslev (fig.
1), Amy Lewring, Sønderjyllands
Amatørarkæologer (fig. 2), og Jan
Andersen, SDA. Derefter kom museumsinspektør Frauke Witte på
talerstolen (fig. 3), og vi fik et
spændende foredrag om de nyeste
udgravninger ved Dannevirke. Det
fængede virkeligt, og deltagerne
fulgte engageret med. De nye udgravninger ved Dannevirke giver en
ny datering der ligger før 500 e.Kr.
Næste foredrag var af museumsinspektør Per Ethelberg, som desværre ikke kunne være til stede,
men foredraget blev leveret af overinspektør Lennart Madsen (fig. 4)
efter Per Ethelbergs manuskript.
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Dette foredrag, ”Tidlig rigsdannelse”, havde udgangspunkt i dateringen af Olgerdiget/Olmerdiget.
Spændende!

Efter at den medbragte frokost var
indtaget, kom overinspektør Lennart Madsen igen på talerstolen,
denne gang med sit foredrag ”Sønderjyske borge og herremænd i mid-

Fig. 2. Amy Lewring, Sønderjyllands Amatørarkæologer, med et udsnit af de engagerede
tilhørere
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delalderen”. Det gav os en masse at
gå videre med. Foredraget var spændende og interessant og holdt tilhørerne fanget.

Fig. 3 Museumsinspektør Frauke Witte,

Fig. 4. Overinspektør Lennart Madsen,

Museum Sønderjylland, Arkæologi Hader-

Museum Sønderjylland, Arkæologi Hader-

slev

slev

Foredragsrækken, som var koncentreret om Dannevirke og Sønderjylland, blev afsluttet af museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland, Sønderborg
Slot (fig. 5), som fortalte om Den
Danske Jarl på Dannevirke, Søren
Telling, og hans liv i arkæologiens
og Dannevirkes tjeneste.
Alt i alt en række spændende og interessante foredrag, som blev fulgt
af de omkring 40 fremmødte.
Lennart Madsen bad deltagerne se
efter i deres gemmer om de havde
oldsager lavet af Helgolandsflint, og
delte brochurer ud til flintsamlere.
Alle fotos: Carsten Handberg
Knud Bille
Sønderjyllands Amatørarkæologer, medlem af
Fund&Fortids redaktion

Fig. 5. Museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland, Sønderborg Slot

E-mail: bille@dyb-net.dk
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Sjællandstræf 2014 i Osted
Søndag den 21. september kl. 10-16
Igen i år mødes vi i de inspirerende rammer på Osted Fri- og Efterskole, Assendløsevejen 1, Osted, 4320
Lejre, 10 km sydvest for Roskilde. Da pladsen i foredragssalen tillader det, kan medlemmer tage familien med –
også interesserede børn og unge. Alle under 18 år kommer ind for halv pris, en halvtredser. Pris for øvrige deltagere:
kr. 100. Eftermiddagskaffe: kr. 25.
Reserver allerede nu dagen i din kalender! Yderligere oplysninger og tilmelding kan ske hos SDA’s sekretær, John
Petersen, e-mail: oldmiden@gmail.com eller tlf. 44 99 46 47. John har ikke telefonsvarer.

Femern Bælt-forbindelsen – de arkæologiske
undersøgelser og foreløbige resultater,
samt Status og nyt om helleristninger
Dagens program:
9:30-10:00: Ankomst, kaffe og rundstykker samt betaling
10:00-10:15: Velkomst
10:15-12:30: Terje Stafseth, udgravningsleder/arkæolog ved Museum Lolland/Falster.
Foredrag om arkæologien i forbindelse med Femern Bælt-projektet med tunnel- og landanlæg. Projektet omfatter
et meget stort område på land, i kystnært område og til havs, hvor ikke alene bevaringsforholdene for organisk
materiale er unikke, men hvor også fysiske strukturer som fiskegærder og fangstanlæg stadig står oprejst og ikke
er ødelagte eller væltede. Man taler i undersøgelserne om tredimensionel arkæologi. Her er der mulighed for at
belyse store kulturelle sammenhænge. Fund af genstande og anlæg af organisk materiale er overvældende omfattende, som for eksempel fangstanlæg fra bondestenalderen, buer, pile m.m. Som noget ganske særligt har man
fundet en brændt lerskive med tandindtryk fra et barn. (Pause indlagt)
12:30-13:45: Middagspause. Den medbragte mad kan nydes i skolens kantine. Drikkevarer kan købes
13:45-14:00: Evt. spørgsmål til formiddagens foredrag
14:00-16:00: Gerhard Milstreu, Dr., leder af Tanum Rock Art Museum
Skandinaviens helleristninger, status og resultater. Fokus på Bornholm, udgravninger og nye fund: Etablering af
kulturpark omkring Madsebakke og Hammersholm. (30 minutters kaffepause). Det nordeuropæiske EU-formidlingsprojekt Empire of the Sun med afsæt i Solvognen fra Danmark, Nebraskiven fra Tyskland og helleristningerne
i Tanum, samt stort og småt.
16:00: Afslutning

Fig.1. Empire of the Sun

