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P
å den sidste søndag i april bevægede en kortege af lang

somtkørende biler sig ad den smalle vej mod parkerings

pladsen ved Pipstorn. Bilerne var fyldt op med 50 for

nøjede medlemmer fra landets arkæologiforeninger, der

af SDA (Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologer) var blevet

inviteret til Sydfyn for at deltage i landsforeningens årsmøde, som

atter i år havde fået husly hos Øhavsmuseet i Faaborg, denne gang i

den gamle jernbanestation, hvor der var bedst plads til de mange

deltagere.

Et programpunkt på dagen var at besøge den fortidsminderige skov

Pipstorn ved Faaborg, hvor der – på den solrige dag – var arrangeret

en informativ omvisning til dysser og gravhøje ved Nikolai Garhøj

Larsen fra Øhavsmuseet.

Et andet programpunkt fandt sted senere på dagen, da Jørgen Holm

holdt et inspirerende foredrag om de første mennesker i Europa, et

foredrag som han i øvrigt vil gentage i udvidet form i næste sæsons

møderække i Harja (se andetsteds i bladet). Han blev derefter

hædret som Årets Arkæolog med dertil hørende “æresfad”. Den

opmærksomhed fortjener han i den grad. Om nogen blandt de fag

uddannede arkæologer har han talt amatørarkæologernes sag – og

var da forresten medstifter af Harja i 1971!

Et centralt punkt for ethvert årsmøde er at afholde en generalfor

samling. Essentielt for enhver forening er dens økonomiske basis, og

her – fremlagt af kassereren David Barry – fremgik det, at den i SDA

er skrøbelig. Indtægterne, hovedsageligt fra medlemsgebyrer, er for

beskedne, og derfor ønskes der flere medlemmer. Da medlemmerne

primært er de lokale arkæologiforeninger, er der grænser for antallet,

så derfor fortsætter man indsatsen for at hverve personlige enkelt

medlemmer – forståeligt nok.

SDA’s flagskib gennem årene har været medlemsbladet Fund&Fortid,

der har udviklet sig til et overbevisende arkæologisk magasin.

Hvor der er vilje,
er der vej, ik'?

Forsiden: Dysse med kløvemærker i Alléskoven ved Faaborg

Foto: Per Nielsen, foråret 2017

Formanden har ordet:
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Redaktøren, Niels Bødker Thomsen, ønskede at trække sig fra det

ansvarsfulde hverv og lade stafetten gå videre til Benny Staal. Uden

Niels’ vilje og talent, sammen med mange gode og entusiastiske støtter,

havde F&F ikke udviklet sig til det forbilledlige blad, som det er nu!

Der skulle også ske andre rokeringer i toppen af ledelsen, idet formand

Jan Andersen, som med sikker hånd har stået ved SDA’s ror igennem de

seneste år, ønskede at trække sig af helbredsmæssige grunde. Ib Krause

Kjær fra Midtjysk Detektorforening havde heldigvis lyst til at træde ind i

bestyrelsen, som – da vi andre var taget hjem – konstituerede sig med

Jette Svane Hansen som formand og Ib som næstformand.

Med det makkerpar i spidsen tror jeg på, at SDA står godt rustet for

fremtiden. Jette har som mangeårigt bestyrelsesmedlem i SDA og som

formand for Arkæologiklubben Flækken demonstreret vedholdenhed og

engagement, hvilket sikrer kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. Ib har på sin

side været meget optaget af arbejdet med at skabe landsdækkende sam

arbejde detektorfolkene imellem og i relation til museerne. Som sådan

kan hans indsigt og erfaring inden for detektorarkæologiens engagerede

og til tider “livlige” miljø være på sin plads, når SDA i de kommende år

tydeligere vil definere sin rolle som et forum for netop landets detektor

arkæologer. Det er en rolle, som SDA har besluttet sig for at udfylde. Det

har sammenslutningen haft intentioner om før, men det er – lidt uklart

for mig – desværre ikke lykkedes. Vi må krydse fingre for, at anden gang

bliver lykkens gang.

Til daglig tænker vi – i Harja f.eks. – måske ikke så meget over SDA’s

eksistens og de muligheder for samarbejde og gensidig inspiration, der

ligger i at have en sådan landssammenslutning. Årsmødet i Faaborg, som

vi oplevede det i år, styrker troen på, at der er grøde og optimisme i

dansk amatørarkæologi trods den lidt skrantende økonomi i SDA.

Hvor der er vilje, er der en vej! Ik’ ?

Eigil Nikolajsen
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I serien ”Arkæologi af Hjertens Lyst” møder vi
Lucy Bergström, som mange vil kende enten
fra Harja eller fra Vikingemuseet Ladby

Interviewet og fotograferet af Leif Tvilum, Harja

V
i mødtes over et dejligt lille oste

bord og en god kop kaffe i Lucys

og Eigil Nikolajsens hjem, smukt

beliggende i Over Kærby ved Ker

teminde med en fantastisk udsigt over vårmar

kerne ud til Gabet.

Hvordan og hvornår opstod din interesse for

arkæologi og historie?

– Jeg var egentlig ikke så interesseret i ameri

kansk arkæologi (Lucy kommer fra USA). I

USA er der fundsteder med indianske fund.

Selvfølgelig er de spændende, men det er ikke

som i Danmark, hvor man kan finde stenalder

redskaber på stort set hver eneste mark. Dan

mark har været tæt befolket over det hele, helt

fra stenalderen og lige siden.

Første gang jeg var i Danmark i 1970 73, gik

jeg på Nationalmuseet – dengang gik jeg ikke i

markerne. Det, der fangede min interesse, var

moseligene. Tænk engang, at du kan se ansigtet

på nogen, som levede for 2000 år siden. Det var

helt vildt! Så det var dér, jeg blev arkæologi

interesseret. Jeg har altid været historieinteres

seret, men det at se moseligene og deres ansig

ter satte gang i min fantasi.

Da mine børn var små, fortalte jeg historier for

dem om en jernalderpige, som skulle ofres, for

di de havde haft dårlig høst, og folk fra nabo

landsbyen havde stjålet deres mad. Tingene var

nu så kritiske, at de måtte ty til noget drastisk

og ofre et menneske.

Ifølge Tacitus ved vi, at de nogle gange ofrede i

mosen – og ikke kun forbrydere. Så jeg fandt

på en historie om denne pige. Hun skulle ofres,

men hendes lillebror var god til at luske rundt

og lytte til folk, uden at de vidste, at han var

der. Han hørte nogle mænd, som snakkede om,

at de burde ofre nogen, og det kunne passende

være søsteren. Det fortalte han hende, og så

stak de af.

Historien handler om alt muligt, der sker, mens

de er på vej og endelig kommer frem til et nyt

sted. Det fortalte jeg til mine børn i løbet af

nogle år.

På et tidspunkt, da jeg var begyndt at illustrere

børnebøger i USA, sagde børnene, som nu var

store: ”Mor, du burde skrive den historie ned

og illustrere den”. Jeg tænkte, at jeg ikke vidste

nok om jernalderen. Så jeg tog et kursus i

arkæologi på universitetet dér, hvor jeg boede.

Jeg syntes, det var ufatteligt spændende at

begynde at læse igen, når man var først i fyr

rerne. Jeg besluttede så at tage et sabbatår og

rejse til Danmark for at læse arkæologi – spe

cielt om jernalderen. For man kan ikke skrive

og tegne om en periode, hvis man ikke har styr

på, hvilke dyr der var i Danmark dengang. Man

skal også have styr på, hvad folk brugte af tøj,

og hvordan livet var for almindelige mennesker

– ikke kun hvordan ”spidsborgerne” boede. Det

er jo dem, vi har mest viden om. Dem, jeg skul

le illustrere, var i hvert fald ikke ”spidsborger

ne” fra romersk jernalder.

Jeg fik senere lov til at komme og læse på

Moesgaard som gæstestuderende i et år i 1994.
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Lucy Bergström har

malet uglesmykket i en

kraftig forstørrelse, så

man kan fryde sig over

det indviklede mønster.

Med fingrene viser hun

smykkets oprindelige

størrelse.

Hun tegner
arkæologien
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Du har illustreret mange bøger. Er det din største

interesse i forbindelse med arkæologien?

– Nej, det er nok ikke helt rigtigt. Men det kan

give arbejde, bl.a. ved udstillinger og til arkæo

logiske bøger. Mest for Vikingemuseet Ladby

og til hjemmesider.

Jeg endte med at læse arkæologi på deltid i fire

år, fordi jeg mødte Eigil og blev her. Jeg læste

bare videre, bidt af emnet. Jeg har styr på, hvil

ke ting og sager de brugte, og hvilke dyr der

var i Danmark på den tid. Måske ved jeg også

en lille smule om deres tro og overtro. Jeg har

studeret, hvad man har af skriftlige kilder fra

den tid.

Er din tilgang til arkæologien mest gennem læs

ning af bøger, eller går du også ud i marken?

– Det startede med læsning. Jeg skulle have

styr på, hvad man ved om den periode, da jeg

skulle skrive denne børnebog. Den er dog ikke

skrevet færdig endnu, men det bliver den, siger

Lucy med et stort grin.

– Men det er jo fantastisk, at man selv kan gå

ud og finde ægte ting, autentiske ting. Det er

vildt spændende.

Jeg har ikke præsteret at finde noget, hvor man

virkelig siger WOUW. Jeg har kun fundet heste

tænder og en tenvægt. Det er min store ople

velse, og jeg har fundet massevis af afslag!

Man skal investere megen tid i rekognoscering,

hvis man skal gøre sig forhåbning om at finde

de store ting. Eller man skal være landmand,

som pløjer sin jord og hele tiden holder øje

med, om nogle mærkelige ting stikker op af

jorden.

Hele emnet er så spændende, fordi det både er

videnskabeligt og humanistisk.

Kan du nævne nogle af de bøger, du har været

med til at skrive eller illustrere?

– Mest de bøger, som Eigil har skrevet. Den ene

er ”Hovedpander og andre folkeben”, som om

handler oldtiden på Nordøstfyn. Den anden

hedder vistnok ”Ladbyskibet og apotekeren”.

Desuden har jeg illustreret en historiebog om

middelalderen i Kerteminde og en børnebog

for Østfyns Museer. Den sidste omhandlede

svenskekrigenes tid på Østfyn, landgangen ved

Kerteminde og slaget ved Nyborg. Da skulle

man selvfølgelig også sætte sig ind i, hvordan

almindelige menneskers tøj så ud på den tid.

Det er mit indtryk, at Vikingemuseet Ladby bety

der meget for dig?

– Det er virkelig rigtigt. Det er et sted, hvor vi

har leget. Vi lavede et sommerferietilbud, som

tenderer til rollespil, til børnene. De børn, som

meldte sig fik et vikingenavn og en rolle. De

var inddelt i familier. Inge Svensmark kom

snart med og havde erfaringer med fra lejrsko

ler ved Rynkeby Lilleskole, hvor hun var lærer.

På lejrskolen blev alles grænser udfordret gen

nem rollespil.

Vi har leget vikingekongebegravelse gennem

Ibn Fadlans beretning om en vikingehøvding,

der bliver begravet i sit skib ved Volgafloden

omkring år 900, altså tidsmæssigt nogenlunde

samtidig med vikingeskibsbegravelsen.

Vi mangler naturligvis helt konkret at vide,

hvem det er, som ligger begravet i Ladbyskibet.

Tidligere sagde man, at han var en høvding,

men det drejer sig om en af de fornemste vikin

gegrave, vi overhovedet har, så det må være en

Lucys maleri af

Hundslevspændet fra

germansk jernalder.

Spændet mangler en lille

stump der, hvor Lucy

peger.
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kongegrav eller i hvert fald kongelig. Hvor kom

han fra? Var han lokal eller?? Så tager vi jo det,

vi kan få fat i, f.eks. Ibn Fadlans beretning, for

at gøre historien om Ladbykongen levende.

I den historie er der en trællepige, der bliver

ofret. Hun melder sig frivilligt. Så gør man sig

jo tanker om, hvorfor hun stiller op til det. Det

må vel være, fordi livet som træl var så håbløst,

at den almindelige trang til overlevelse kunne

ligge et meget lille sted. Så der var nogle

trælle, der meldte sig frivilligt.

At være træl var vel stort set det samme som at

være død, og der var ingen udsigter til, at man

på nogen måde kunne vinde sin frihed.

Måske meldte trællene sig til døden, fordi de så

ville leve videre i folks minder i stedet for at

være ”nobody”. Navnet ville blive husket, fordi

man havde ofret sig for at tage til Valhalla med

kongen.

På disse sommerlejre har vi flere gange leget,

at der kom missionærer, der skulle få vikinger

ne til at droppe Odin og Thor og gå med over

på Den Hvide Krists vogn. Da har vi leget, at

nogle af trællene var kristne i forvejen. Hvis ik

ke, var de lette at overtale; de kunne godt lide

en religion, hvor de svage ville arve jorden.

Men tilbage til udstillingen. Jeg fik lov til at la

ve mange illustrationer til en ny udstilling i

1997, tror jeg, med mange akvareller og tusch

tegninger, som gik hele vejen rundt om skibet

og forklarede, hvad det var for noget. Det fat

ter folk ikke. Det er så underligt at finde et skib

under jorden.

Det hele blev forklaret. At skibet blev slæbt op

fra fjorden og lagt i jorden og brugt som en

stor kiste til kongen og alle de ting, han fik

med: heste, hunde og meget mere. Dette blev

sammenlignet med andre steder, hvor de havde

lignende begravelser.

På den anden side af skibet blev det illustreret,

hvordan skibet var bygget. Jeg tror, jeg var seks

måneder om det. Der var meget at sætte sig ind

i. Det var en dejlig opgave.

Hvad betyder Harja for dig?

– Oldsagsgruppen betyder meget for mig. Vi

bestemmer oldsager fra forskellige samlinger.

Så har vi stadig vores Østfynsgruppe (nu en del

af Harja), som tidligere hed Ladby arkæolo

gigruppe. Den har eksisteret siden 1995. Der

gennemgår vi de oldsager, vi har fundet gen

nem årene. Vi skal tage stilling til de forskellige

typer og blandt andet finde ud af, om det er en

oldsag i det hele taget. Man lærer ikke at be

stemme flintredskaber på universitetet, så det

er meget givende.

Redskaberne er meget ens, men alligevel er der

nogle blandingsprodukter eller kluntede eksem

plarer, hvor man har slået forkert, eller som

måske er lavet af børn. Det er fantastisk, at man

kan datere ud fra de forskellige typer redskaber.

Ved de foredrag og de ture, der er i Harja,

lærer man noget nyt hele tiden. Jeg vil hellere

tage til et foredrag end læse om det i et blad

eller en bog. Ved et foredrag kan man stille

spørgsmål og have en dialog.

Min erfaring fra Harja er, at folk kommer med

alle mulige interesser. De kommer fra mange

forskellige professioner og med særlige vinkler,

de er interesserede i. Der er altid mange spæn

dende spørgsmål – også som jeg ikke ville have

tænkt på. Vi supplerer hinanden godt.

Er der nogle råd eller anbefalinger, du vil give til

folk, der på en eller anden måde er interesserede

i arkæologi?

– Jeg vil anbefale, at de melder sig som frivillige

f.eks i Lejre Forsøgscenter, i Jernalderlandsbyen

(Nu Odins Odense (lt)), på Hjemsted eller på

nogle af de andre vidunderlige steder, vi har i

Danmark, hvor oldtiden bliver levende. F.eks.

stå en uge og væve, lave potter, malke en ged,

altså leve sig ind i historien. Det har altid været

min største indfaldsvinkel til historien, hvor det

føles som at være tilbage i gamle dage.

I USA er det ofte kolonitiden, eller indianer

livet, som man skal leve sig ind i. Det gør de så

godt.

Mange steder har man gemt gamle bygninger –

ligesom i Danmark med frilandsmuseerne og

rekonstruktioner af oldtidslandsbyer. Jeg har

f.eks. boet en uge i Lejre. Det var virkelig spæn

dende.

Med dette afslutter jeg interviewet med Lucy. Vi

nyder udsigten fra vinduerne ud over landskabet,

og Lucy viser mig nogle af de billeder, hun har

malet med udgangspunkt i fund fra oldtiden.
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En kæmpe
blandt kæmper
Mange husker sagaen om Ragnar Lodbrogs
søn, Ivar Benløs, der blev født med defekte
ben eller måske helt uden.
Husker man ham ikke fra skolen, husker man
ham måske fra tv-serien ”The Vikings”

Af læge Ole Jørgen Nørgaard, Harja
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I
bogen Vikinger i krig af Kim Hjardar og

Vegard Vike, som sikkert er velkendt for

flere af Harjas medlemmer, berettes: En

grav med Ivar Benløs’ jordiske rester kan

være lokaliseret3.

Helt tilbage i 1686 blev en massegrav i en grav

høj fra vikingetiden ved Repton i England un

dersøgt af en mand ved navn Thomas Walker.

Thomas Walker fortalte en interesseret læge,

Simon Degge, at han i et gravkammer havde

fundet et kæmpeskelet. Gravkammeret lå som

en slags centrum i graven med alle de andre

skeletter arrangeret omkring kæmpen med fød

derne mod denne. Centergraven havde karak

ter af kongegrav. Skelettet blev målt til 9 fod

eller ca. 2,74 m(!). Man ved, at Thomas Walker

tog kæmpens hoved med hjem og gav det til

den lokale skolemester, der i mange år udstille

de det i en glasmontre3.

Graven blev udgravet igen i 1787, og man

fandt nu 264 normale skeletter liggende hulter

til bulter. Kæmpeskelettet var væk, formentlig

samlet op af første udgraver eller af souvenir

jægere. Nye udgravninger i graven og i nabola

get 197493 og 198086 fandt heller ikke

kæmpens skelet. Man var nu alligevel begyndt

at spekulere over, hvem kæmpen kunne have

været. At det var en konge, var man ikke i tvivl

om. To kendte arkæologer, det danskengelske

ægtepar Martin Biddle og Birthe KjølbyBiddle

(død i foråret 2016) gik i gang med at studere

de overleverede krøniker om vikingetiden og

mente at kunne påvise, at kæmpen måtte have

været Ivar Benløs.

Var kæmpen Ivar Beinlausi?

Med sine 2,74 m i højden har Ivar ikke just

været benløs, sådan som sagaskriverne århund

reder efter har troet. Ældre krøniker betegner

da også Beinlausi som den største af alle vikin

gerne og som ”stor, stærk og vakker”2. I sagaen

om Ragnar Lodbrok og hans sønner fortælles,

at Ivar før en kamp fik fældet et ungt asketræ

og i hast fik det forarbejdet til en bue, som in

gen andre kunne spænde eller bare håndtere5.

Tilnavnet Beinlausi er godt nok først opstået

med sagaerne århundreder efter Ivars død.

I tidens løb har man lagt mange fortolkninger

i ordet ”Beinlausi”. Det har blandt andet været

foreslået, at Ivars beinlausi kunne skyldes, at

han havde osteogenesis imperfekta.

Læge Knud Stakemann Seedorff6, der er fra

Odense, skriver i sin disputats i 1949 (senest

gengivet i Osteogenesisforeningens blad nr. 1

fra 2010): ”Ben at gå på havde han ikke (Ivar),

men ben i næsen, det havde han.”

Dr. Seedorff mente, at Ivar havde osteogenesis

imperfekta type 3. Men type 3 er stærkt invali

derende, og havde Ivar haft sygdommen, ville

der have været andre tilfælde i hans familie.

Der omtales imidlertid ingen andre tilfælde i

slægten. Skulle Ivar have haft imperfekt

knogledannelse, ville alle hans knogler have

været misdannede – også dem i overkroppen.

Selv de små indre øreknogler ville være mis

dannede, så han ville også have været tunghør.

Ivar ville med denne knoglesygdom hverken

have været kæmpe eller haft kæmpekræfter,

men ville have haft mange gamle brud på arme

og ben. Der bliver i sagaerne sagt om Beinlausi,

at ”... han havde en brusk i sin krop”2, men

osteogenesis imperfekta havde han altså ikke.

Hvad fejlede han så?

Gigantisme

Over 2,7 meter3! Kan det virkelig passe?

Spørger man historikere med vikingetiden som

speciale, er svaret, at så høje kan ingen blive.

Men det ser ikke ud til, at de har undersøgt, om

mænd virkelig kan blive så høje.

Den medicinske faglitteratur om kæmpevækst,

gigantisme, er påfaldende sparsom. Slår man i

stedet op på internettet7, kan man se, at ver

dens højeste mand, Robert Pershing Wadlow fra

Illinois i USA, var 2,72 m høj, vejede 223 kg og

blev 22 år. Han var født i 1918 og døde i 1940.

I øvrigt findes på internettet en liste over ver

dens ca. 200 kendte høje personer over 220 cm.

Af dem er kun tre med sikkerhed målt til over

260 cm. Den ene er endda med stærkt forbe

hold, idet han ikke kunne rettes ud eller stå

opret pga. sammenvoksninger i ryggen. De to,

der med sikkerhed er målt til over 260 cm

stående, blev henholdsvis 22 år (førnævnte

Robert Wadlow) og 37 år. Hertil kommer fem

mænd uden sikkert kontrollerede mål. De blev

henholdsvis 34, 45, 32 og 28 år, og endnu en

på 27 lever endnu i 2016.

Verdens bedst kendte, højeste mand er stadig

ovennævnte Robert Pershing Wadlow fra Illi

nois. At Ivar Benløs har været 2,74 m høj er alt

så ikke en helt umulig tanke.

Kong Ellas sendebud hos

Ragnar Lodbrogs sønner.

Malet i 1857 af den

svenske kunstner Johan

August Malmström

(1829 –1901).

Det er Ivar Benløs, som

sidder i tronstolen.
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Giganter bliver ikke gamle

Af listens ca. 200 personer på over 220 cm er

højst syv personer over 260 cm, og af dem er

ingen tilnærmelsesvis blevet 80 år, som Ivar

menes at være blevet. Faktisk er ingen af de

andre rigtigt store mænd over 260 cm med

sikkerhed blevet over 40 år.

Man kan bruge wikipedias oplysninger som et

empirisk argument mod, at høje mænd kan blive

80 år. Logisk er argumentet ikke skudsikkert.

Fordi de første 100 i telefonbogen hedder An

dersen, er det ikke sikkert, de næste også gør

det – og fordi de første syv ikke blev over 40 år,

er det ikke sikkert, at det samme gælder for de

næste. Men der findes også andre argumenter.

Kæmpevækst og hjertesvigt

Kæmpevæksten skyldes en overproduktion af

væksthormonet somatropin i hypofysen helt fra

den tidlige barndom. En defekt i det menneske

lige somatiske kromosom nummer 5 er måske

en forudsætning for denne kæmpevækst4.

Kommer sygdommen efter puberteten, er det

kun de perifere dele af personen, der vokser, og

sygdomsbilledet (akromagali) er helt anderle

des. Kæmpernes hjerte vokser til dels i takt med

resten af musklerne i kroppen, men især hjerte

klapperne vokser ikke i samme takt, og klapper

nes naturlige funktion som ensretterventil

bliver ineffektiv. De meget høje mænd bliver

derfor – på grund af deres store muskelmasse –

før eller senere hjerteinsufficiente, især når de

anstrenger sig. Der er tale om en både højre og

venstresidig hjerteinsufficiens. Afhængig af hvor

fremskreden deres hjerteinsufficiens er, kan

disse kæmper i begyndelsen af deres liv være

enormt stærke (førnævnte Wadlow kunne som

9årig løfte sin moder), men de kan sidst i livet

være næsten ude af stand til at bevæge sig.

En anden ejendommelighed ved kæmperne er,

at de har nedsat følsomhed for smerte og berø

ring. De er ofte impotente, eller som en kilde

siger om Ivar: ”ikke interesseret i kærlighed”.

Ivar skulle dog have haft en søn ved navn Sig

trygg.

Benmuskler contra armmuskler

Mennesker har langt mere muskelmasse i be

nene end i armene. Træner man fitness, vil let

motion af benene udløse minimum fire gange

større kalorieforbrug/tid end motion med ar

mene (egne målinger). Vikingerne og Ivar har

sikkert hurtigt fundet ud af, at Ivars benaktive

perioder forkortede hans kampaktive tid vold

somt, og at han ikke skulle spilde tid og energi

med at løbe rundt på slagmarken, men placeres

direkte der, hvor det rigtig brændte på. Således

udnyttede man hans kæmpekræfter mest effek

tivt. Måske blev Ivar (på omkring 250 kg med

brynje og våben) virkelig, som sagaerne fortæl

ler, ligefrem båret frem til slaget på skjolde og

læsset af tæt på eller midt blandt de kæmpen

de, hvor han med sin størrelse og kæmpekræf

ter var virkelig effektiv i nærkamp, men i

begrænset tid.

Ivars liv og død

Ivar Benløs blev ifølge krønikerne født i 794 og

døde i 871, 872 eller 873 alternativt 878, altså

omkring 80 år gammel. Det er i sig selv en mis

tænkelig høj alder for en aktiv viking. For et

kæmpemenneske af hans størrelse vil det med

meget stor sikkerhed ikke være muligt at blive

så gammel.

Ivars far, Ragnar Lodbrog (Raghall Lodbrog,

Lodbrod eller Lodbrok) hjemsøgte – beretter

klosterårbøgerne2 – Paris i påsken 845, altså 51

år efter Ivar blev født. Ragnar må da have været

mindst 65 år, også en ret høj alder for en aktiv

krigshøvding. En af klosterbøgerne ville da også

vide, at Ragnar døde på vej hjem, fordi hans

Samme maleri som på

forrige side. Her har vi

blot zoomet ind, så man

ser lidt bedre.
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mave revnede af lutter ondskab og tarmene

væltede ud. Det hindrede ham dog ikke i også

at brænde Hamborg af undervejs.

Beretningerne er påfaldende usikre med hen

syn til Ivars død. Der er en svag formodning

om, at han druknede, at han døde af sygdom

eller døde på vej til eller fra et slag ca. fem år

efter sin første formodede død. Det er også

skrevet, at han døde fredeligt, og et godt gæt

er, at han døde, da hans hjerte ikke kunne klare

mere. Han døde pga. sin størrelse.

Efter døden blev han, åbenbart sammen med

andre døde, flyttet fra Irland til York og begra

vet i højen i Repton i en massegrav. Hvis kæm

pen i graven var Ivar, burde han være død, før

han blev 40 år, altså før 834, eller omvendt

være født efter 832, altså 13 år før faderen var

aktiv i Paris. Ivar var en af lederne i Den store

hedenske Hær, der i 865 kom til England2. Var

han da omkring 71 eller 33 år? Det sidste vir

ker mest sandsynligt og vil også passe med

hans formodede levealder. Tager krøniken mon

fejl med hensyn til Ivars fødselsdag?

Om tidsregning

Munken Dionysos Exiguus foreslog i år 525 at

bruge Kristi fødsel som tidsangivelse, og den

engelske (irske!) munk, Beda, arbejdede stærkt

for den idé lige indtil han døde i 735. Men først

i 900tallet slog ideen for alvor igennem, selv i

Vatikanet.

I tidlig middelalder (i vor vikingetid) har man

brugt en tidsangivelse med udgangspunkt i år 3

før Kristi fødsel1 og angivet tiden i antal perio

der på 15 år derfra. Så Ivar, der blev født i 794,

havde periodetallet LIII ca. 53 perioder á 15 år

og tidsindikationstallet (+)2 (år). Selv det at

tælle var der besvær med i vikingetiden.

At regne med romertal er i forvejen besværligt.

Med tidens tælle, regne, skrive og læsefær

dighed kunne man sikkert sagtens tælle, regne,

skrive eller læse nogle perioder på 15 år galt.

Kunne en midaldrende munk uden læsebriller

mon ikke læse det håndskrevne LVI som LIIV el

ler LIII? Hvis det er tilfældet, kunne Ivar med et

periodetal på 56 (LVI ) +2 år i stedet for 53

(LIII ) + 2 år være født 839. Det er rent gæt

teværk, men alligevel! I hvert fald må det anses

for stensikkert, at kæmpen ikke er blevet bare i

nærheden af de 80 år og formentlig ikke over

40. Står krønikerne til troende med, at Ivar

døde som 80årig, kan kæmpen ikke være Ivar

Benløs. Så hvem var så kæmpen i Repton?

Kilder:
1) Adam af Bremen: DE HAMBBURGSKE ÆRKEBISKOPPERS HISTORIE OG NORDENS BESKRIVELSE.

Oversat af Carsten L. Henriksen. Rosenkilde og Bagger, København 1968 (Note s. 21).

2) John Danstrup og Hal Koch: DANMARKS HISTORIE. Bind 2, Normannertiden 6001060.

3) Kim Hjarder og Vegard Vike: VIKINGER I KRIG. Oslo Universitet, oversat af Annette Damm.

Turbine Forlaget 2014.

4) MEDICINSK KOMPENDIUM. Nordisk forlag ved Arnold Busck,14. udgave . KBH 1994.

Redigeret af Ib Lorenzen, Gunnar Bendixen og Niels Ebbe Hansen.

5) SAGAEN OM RAGNAR LODBROK OG HANS SØNNER. Dansk oversættelse 1973 Niels Lukman.

Udgivet 1973 af Samfund til udgivelse af gammel nordisk litteratur .

6) Læge Knud Stakemann Seedorff: Disputats om Ostegenesis Imferfekta 1949 samt Dansk Forening for

Osteogenesis Imperfecta, blad nr. 1, 2010.

7) Wikipedia.org/wiki/List_of_tallest_people
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Per Nielsen, Harja

D
en 1. april i år var Harja omtalt

med en flot artikel i Fyens Stifts

tidende, hvori det hed, at Harjas

medlemmer havde brugt vinteren

på at træne et par muldvarpe i at lokalisere

oldsager – primært af metal – i undergrunden.

Muldvarpene havde fået indopereret en mikro

chip under deres nakkehud. Den indopererede

chip havde to meget vigtige funktioner: en

GPSfunktion, der løbende sender signal om

muldvarpens position tilbage til den tilsluttede

computer, hvor dyrets vandring registreres, og

en mikrodetektor, der er i stand til at måle

magnetiske forskelle i jorden omkring dyret.

Denne sidstnævnte funktion benyttes til at op

spore metalgenstande i jorden, hvorved den

chippede muldvarp faktisk fungerer som en

omvandrende metaldetektor. Indtil videre

havde Harja kun arbejdet med muldvarpene på

forsøgsbasis og i dybeste hemmelighed. Men

nu var vi klar til at indgå et nærmere samar

bejde med Odense Bys Museer.

Museumsinspektør Mogens Bo Henriksen ud

talte begejstret til avisen: “Vi ser med stor for

ventning frem til resultatet af Harjas forsøg

med at bruge muldvarpe i arkæologiens tje

neste. Det er velkendt, at den lille graver i

tidens løb har været medvirkende til at gøre

mange vigtige arkæologiske fund. I 1853 fandt

man således en sølvskat fra vikingetiden på

øen Iholm i Svendborgsund, netop fordi en

muldvarp havde skubbet sølvmønter op på

overfladen.”

Anledningen til artiklen var, at Harja stod med

en akut mangel på muldvarpe, og at det ville

knibe med at følge med på alle de store arkæo

logiske udgravninger, der er i gang i kommu

nen. Artiklen sluttede med en direkte opfor

dring til alle muldvarpeplagede grundejere om

at indlevere deres nyfangede muldvarpe til

foreningen. Ved at scanne en QRkode fik man

oplyst det nærmeste indleveringssted.

Dette var historien, som blev serveret i Fyens

Stiftstidende lørdag den 1. april, både i den

trykte udgave og i netudgaven.

Det hele var naturligvis en aprilsnar, undfanget

en måned tidligere på et muntert redaktions

møde i Fynboer&Arkæologi. Faktisk var det en

ret vellykket aprilsnar. På TV2’s webside var

der en afstemning om årets bedste aprilsnar,

Et er spøg, noget andet er alvor. Eller hvad?
Her er Per Nielsens helt seriøse historie om
danske muldvarpe i arkæologiens tjeneste

Artiklen i Fyens Stiftsti

dende. Nok var det en

aprilspøg, men artiklen

var alligevel ikke helt

uden sandheder.
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hvor vores muldvarpehistorie kom ind på en

delt tredjeplads.

Men ingen god spøg uden et gran af alvor.

Mulvarpologi er faktisk navnet på en ret ny

arkæologisk metode. Jesper Hjermind, middel

alderarkæolog og museumsinspektør på Viborg

Museum, brugte i 2014/2015 denne “nye”

arkæologiske metode systematisk, ikke kun for

at slippe for at grave, men for at drage fordel af

muldvarpens aktiviteter på fredede voldsteder,

hvor det er vanskeligt at få lov til at udføre ud

gravninger. Viborg Museum havde ligefrem

sendt en ansøgning til Kulturstyrelsen, hvori

museet bad styrelsen om tilladelse til at bruge

muldvarpe i et arkæologisk projekt på de frede

de fortidsminder. Tilladelsen blev givet.

Dengang udtalte Jesper Hjermind til Politiken:

“Idéen går i al sin enkelhed ud på, at muld

varpe bringer tegl, potteskår og andre smågen

stande op til overfladen i deres skud. Her sier

arkæologerne skuddene og sætter indholdet af

skuddet i forhold til skuddenes rumfang. Jo

tættere vi kommer på en bygning, jo højere ind

hold af genstande per liter finder vi. Simpelt.

Men det virker. Når oplysningerne er blevet be

handlet i en database, giver de et overblik over,

hvor bygningrester kan findes under jorden.”

Viborg Museum har i regi af Projekt Middel

alderborge i Midtjylland i efteråret 2014 og

vinteren 2015 gennemført arkæologiske under

søgelser ved hjælp fra muldvarpe. Resultaterne

af muldvarpologien og forskellige geofysiske

undersøgelser har dannet basis for udpegnin

gen af de mest lovende områder for de arkæo

logiske undersøgelser, bl.a. på borgstedet Niels

Bugges Hald. Muldvarpologi er lige så effektivt

som højteknologiske metoder, hævder

museumsinspektøren på Viborg Museum.

Det skal da lige nævnes, at Harja også har haft

god gavn af de små graveres aktiviteter. Fra

1982 til 1984 havde Harja grave

lejre ved Spodsbjerg, hvor en

boplads fra yngre stenalder blev

udgravet, fordi færgelejet skulle

udvides og en ny vej anlægges. Her

var det faktisk muldvarpenes skud

og disses indhold af flintesager, der

ved forundersøgelsen førte arkæo

logen Jens Bech på sporet af denne

store og oldsagsrige boplads.

Dengang havde Langelands

Museum en muldvarp i sit logo.

Kilder:
Tonie Yde Højrup (red.): ”Jagten på de forsvundene borge”. Viborg 2015.

Hugo H. Sørensen (red.): ”Spodsbjerg – en yngre stenalders boplads på Langeland”. Rudkøbing 1998.

Ny studiekreds:

Sejlads gennem tiderne,
fra stenalder til overgangen til historisk tid
Båden eller skibet har været et væsentligt – hvis ikke det væsentligste – transportmiddel i forhistorisk tid.

Det vil vi forsøge at belyse nærmere ud fra de fund, der er blevet gjort af fartøjer, helleristninger og andre

tegn på sejlads på havet, på åer, i søer mv.

Målet er at fremstille en planche, der giver overblik over skibstyper, deres anvendelse og de arkæologiske

fund samt monumenter, som illustrerer typerne og deres anvendelse.

Vi mødes en gang om måneden, første gang 21. september kl. 19.00 i Harjas hus på Lisesmindevej.

Hvis du vil være med, kan du henvende dig til Leif Tvilum, leif.tvilum@gmail.com eller 61786376.

Arkæologiens blinde

makker, muldvarpen.

Der kan være gode fund

at gøre, hvis man følger

varpens arbejde tæt.
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Fyrkat/Sem, lørdag d. 2. september

Der køres direkte til vikingeborgen Fyrkat og den genskabte

vikingelandsby nær ved, som begge tages nærmere i øjesyn.

Her kan de medbragte madpakker sættes til livs.

Herfra videre til Sem nær Mariager, hvor Mette og Henrik

Kristensen bor, og hvor Henriks museum har til huse.

På vejen hertil besøges jættestuen Kongehøj.

Museet er indrettet i en idyllisk gammel landbrugsejendom,

hvor der er udstilling indenfor såvel som udendørs. Fra old

tiden glimrer de mange fund fra stenalder og jernalder, og

ellers drejer det sig om redskaber fra den landbrugskultur,

som klingede af med vore forældre og bedsteforældre.

Ud over museumsbesøget er der tid til halvanden times

spadseretur på den nærliggende hede med Henrik som

hjemmevant guide. Her er bronzealderhøje, markfelter fra

jernalderen samt et våbennedkastningssted fra krigens tid.

Den medbragte kaffe nydes hos Mette og Henrik.

Hjemturen går over Hvidsten Kro, hjemsted for de kendte

frihedskæmpere fra Hvidstensgruppen. Ud over stedets

historiske betydning er kroen kendt for sin æggekage, som

vil blive turens kulinariske oplevelse, før hjemturen.

Afgang fra Harjas domicil på Lisesmindevej kl. 8.00.

Hjemkomst kl. ca. 21.00.

Pris pr. person: 500 kr. (inkluderer adgangsbillet til Fyrkat og

æggekage på Hvidsten Kro). Beløbet indbetales efter nær

mere aftale.

Tilmelding senest torsdag d. 17 august.

Mange af Harjas medlemmer er måske ikke klar over, at

foreningen efterhånden har fået sig en ganske flot

samling af bøger og tidsskrifter i Arkæologiens Hus.

Gavmilde medlemmer har i tidens løb doneret litteratur

med arkæologisk og historisk indhold til vores forening.

Der er adskillige spændende ting imellem, og alle medlem

mer er velkomne til at bruge bøgerne på stedet. Der arbej

des, så vidt jeg er orienteret, på en praktisk løsning, der vil

gøre det muligt at låne de enkelte værker med hjem. Men

indtil videre tilbyder foreningen altså kun samlingen til stu

diebrug i vores hus på Lisesmindevej. Der findes ikke en

fuldstændig fortegnelse på tryk/online over alle titler, men

vores bestyrelsesmedlem Lis Lorentsen har systematiseret

dem, og samlingen er ikke større, end at det er nemt at fin

de rundt.

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at gøre Harjas

medlemmer opmærksom på en ny service, som vore folke

biblioteker nu tilbyder. Det gælder i hvert fald i Odense og

Svendborg kommuner. Bor I andre steder må I lige forhøre

jer på jeres lokale bibliotek. Tjenesten hedder Digital Arti

kelservice og går i korthed ud på, at man kan få skannede

tidsskriftartikler sendt gratis til sin egen mailadresse. I kan

læse mere om det her:

https://www.statsbiblioteket.dk/digitalartikelservice/Digital

Artikelservice

Harjas bibliotek
Dan Richardt, Harja

Kom med på
lørdagsture til
det jyske!
I den kommende sæson inviterer Harja på to

busture med Taxibus Ejby, Alice og Svend
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Udgravningerne i Ribe, lørdag d. 7. oktober

Claus Feveile tager imod os ved de nye forskningsudgrav

ninger på Ribes ældste markedsplads fra 7800 årene, som

han er den daglige leder af. Med en donation på 16 mio. kr.

fra Carlsbergfondet bliver det her muligt at gennemføre et

undersøgelsesforløb, hvor de allernyeste metoder for date

ring, miljøbeskrivelse og dokumentation bringes i anvendel

se, under ét kaldet for High Defintion Archaeology.

Besøget på udgravningen vil give et godt indblik i arbejds

metoderne og de foreløbige resultater.

På Museet Ribes Vikinger fortsætter Claus med at fortælle

om og vise fund fra Nordens ældste købstad.

De medbragte “klemmer” kan indtages i museets restaurant,

før vi igen drager ud i byen og denne gang med Lene Feveile

som kyndig vejviser hen til domkirken, hvor hun sætter os i

ind i dens historie og dens kunstneriske og bygningsmæssige

detaljer.

Herefter retur til Odense efter denne koncentrerede smuttur

til alle tiders Ribe!

Afgang fra Lisesmindevej kl. 8.00.

Hjemkomst kl. ca. 17.00.

Pris pr. person: 240 kr., som indbetales efter nærmere aftale.

Tilmelding senest torsdag d. 21 september

Jeg har selv haft stor glæde af tilbuddet, f.eks. før vores fo

redrag d. 26.4. i år. To artikler fra henholdsvis Skalk og

Arkæologisk Forum af Søren A. Sørensen, omhandlende de

spændende udgravninger i forbindelse med Femernprojek

tet kom ind i min mailboks som PDFdokumenter, mindre

end 24 timer efter jeg havde bestilt dem. En nem måde for

alle videbegærlige amatørarkæologer at blive klogere på, i

dette tilfælde brugt som en appetitvækker til selve foredra

get. Af ophavsretsmæssige grunde er det ikke samtlige

dansksprogede tidsskrifter, der er med i denne nye ordning,

men faktisk en del inden for vores område.

Blot et forslag. Prøv det af, hvis ideen tiltaler jer.

Vi har f.eks.:
Brøndsted, Johannes: Danmarks Oldtid. Bd. 13. 193340

Jensen, Jørgen: Danmarks oldtid. Bd. 14. 20022004

Müller, Sophus: Vor Oldtid. 1897

En meget fin samling af tidsskrifter og årbøger, bl.a.:

KUML 19612013

Fynske Minder 19932013

Nationalmuseets Arbejdsmark 19502014

Skalk 19572013

Historie. Udgivet af Illustreret Videnskab 20072016

Fynboer&Arkæologi fra 1984 til dags dato

Fælles for begge ture:
Maksimum: 50 deltagere

Minimum : 30 deltagere

Tilmelding til

Eigil Nikolajsen

Tlf. 65 97 79 90

Emailadresse: nikolajseneigil@gmail.com
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T
il alle tider har sten fascineret men

nesker. Sten med tegn og billeder,

som vi ikke helt forstår, taler til fan

tasien. Bronzealderens helleristnin

ger er blevet aftegnet og forsøgt tolket i århun

dreder. De senere år har forskningen givet os

mange nye forklaringer om betydningen af mo

tiverne, f.eks. om skibe og pløjescener og om

solen og dens vandring på himlen og tilbage

komst efter nat

ten1. Nye teorier

og fund af ukend

te motiver vækker

altid opmærksom

hed men også

skepsis blandt

arkæologerne.

Lange riller og fu

rer indgår ret sjæl

dent som motiver

på sten og klipper.

Billederne på fig.3

giver eksempler på

sten, som har at

gøre med frugt

barhedsdyrkelsen.

Bådformede riller

findes i Sverige på

klippeflader og sten kaldet sværdslibningssten.

De hører også med i folketroen (overtroen) li

gesom plovslibningssten2. Der er nedskrevet be

retninger om, at bønder om foråret, når plov

jernet var blevet slebet, opsøgte en bestemt sten

med riller, som det nyligt slebne jern blev ført

igennem. Først derefter indledte man forårs

pløjningen.

Rillestenene og andre historier i Hareskoven

Skovrider E. Laumann Jørgensen kom til

Københavns Skovdistrikts 2. afdeling i Værløse i

1962, og han var kendt som en dygtig forst

mand og skovhistoriker. Han styrede det store

arbejde med at oprette og tilplante Vestskoven

mellem Ballerup og Taastrup, som er det største

skovrejsningsprojekt i Danmark i nyere tid.

Gennem 70’erne brugte Laumann også megen

tid på at undersøge og skrive om Hareskovenes

historie, som omfatter både et stort parforce

jagtanlæg fra Christian d. 5’s tid i 1680erne,

hvor skovridergården Syvstjernen ligger og de

mange spor i Nørreskoven ved Furesø fra de

første forsøg med af oprette et rationelt skov

brug i Danmark efter 1760. Skovhistorien er

beskrevet i bogen Harreskovene3. Bogen fik en

stor udbredelse, da den også bragte en grundig

beskrivelse med billeder af de mystiske rille

Rillesten
– kultsten eller byggesten?

I 1980 udkom en artikel om nogle hidtil
ukendte helleristninger, lange og dybe riller
i sten, som ifølge finderen var frugtbarheds-
symboler fra slutningen af jernalderen

Tekst og fotos: Per Lotz, Furesø Arkæologigruppe

2: Einar Laumann

Jørgensen, 19202006.

Privatfoto ca. 1990

2
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sten, som, siden den første artikel kom i 1980,

var suppleret med fund af tilsyneladende cir

kulære stenanlæg og stolpespor rundt om rille

stenene.

Rillerne tolkede Laumann som tegn for kvin

dekønnet eller gengivelser af plovfurer, altså

frugtbarhedstegn, som muligvis havde indgået i

forskellige kulthandlinger. Navnet Hareskoven

søgte Laumann at omdøbe til Harreskoven i be

tydningen stenskoven. Skov og Naturstyrelsen

brugte i en årrække navnet med to r’er.

Jordbunden er rig på sten i Hareskoven og i

Frederiksdal Storskov syd for Furesø, og det er

netop her, de første mange rillesten blev obser

veret, hvoraf nogle har én evt. to riller på over

1 m’s længde. Dybden af rillerne er ca. 5 cm og

bredden 34 cm. Langt de fleste af rillestenene

er slået i stykker og efterladt som brudstykker.

Da Laumann begyndte at fjerne jorden omkring

stenene, fandt han gruber med stenaffald samt

enkelte rustne jernkiler og blikkers, som er små

jernplader brugt ved opsætning af kilerne. Helt

nedbrudte jernstykker gav en rødbrun farve i

gruset moræne og blev mistolket som spor af

offerblod.

Der meldte sig efterhånden mange spørgsmål.

Hvorfor var de ‘hellige’ sten slået i stykker, og

mon ikke der blot havde været nogle stenhug

gere i gang med at skaffe sig byggematerialer?

Laumann forklarede, at rillestenene var lavet i

germansk jernalder, altså i de sidste århundre

der, før kristendommen blev indført. Men i

middelalderen ha

vde befolkningen

svært ved at slippe

den gamle tro og

de nedarvede tra

ditioner. Derfor

opfordrede ærke

biskop Eskil om

kring år 1150 til,

at gamle offerste

der og hellige sten

m.v. skulle øde

lægges over hele

landet, og fra klo

strene udsendtes

hørgebrydere.

Derved blev, ifølge

Laumann, mange

rillesten ødelagt

med hamre eller sprængt med ild. Sidenhen

blev en del af de brugbare sten fjernet og brugt

til forskellige byggeformål eller til vejfyld. Det

var årsagen til, mente Laumann, at vi i nutiden

finder rester af rillesten eller blot tomme gruber

i skovbunden med spor af stenhentning.

For at afklare om rillestenene dog alligevel var

spor af en nu glemt stenhuggerteknik, tog Lau

mann kontakt til flere erfarne stenhuggere for

at høre deres mening. Men de adspurgte fagfolk

kendte kun til brug af de korte og velkendte ki

lehuller, som i størrelse passede til én jernkile.

Hvis man lavede de lange riller blot for at ind

sætte spredte kiler, så mente en stenhugger, at

man derved fjernede langt mere af hver sten

end nødvendigt, og dét ville en god håndværker

næppe gøre!

I konflikt med arkæologerne

Laumann skabte stor interesse for rillestenene

gennem artikler, foredrag og mange omvisnin

ger i skoven. Fra mange steder i landet kom

meldinger om fund af rillesten. I sine fortsatte

undersøgelser omkring flere af rillestenene

mente Laumann at have fundet astronomiske

anlæg med sigtelinier til solens og månens op

og nedgang. Det var vigtigt at have styr på ka

lenderen for at fastlægge tidspunkter for såning

af markerne og for at planlægge forskellige be

givenheder, der gentog sig år efter år4.

Senere undersøgelser viste, at Laumanns pejlin

ger i terrænet var for usikre, og udsynet til ho

risonten manglede på mange lokaliteter.

Arkæologer, især fra Nationalmuseet, var også

på omvisning i skoven og blev inddraget i un

dersøgelserne. Det blev dog klart, at fagfolkene

ikke kunne gå ind for Laumanns teorier. Men

han fortsatte sine egne undersøgelser og skrev

flittigt om teorierne. En større udgravning fore

taget af Nationalmuseet af en stendysse med

mange kløvede sten med lange riller gav inte

ressante arkæologiske resultater, men de øde

lagte sten blev efter mange undersøgelser og

studier beskrevet som rester af stenhuggeres

arbejde fra omkring 1617005,6.

I de senere år gik Laumann især videre med at

studere oldtidskalendere i forbindelse med

nogle stenkredse i Han Herred i Nordjylland

nær Fjerritslev7, hvor han boede om sommeren.

Modgangen fra fagfolkene slog ham ikke ud,

men opildnede ham blot til fortsatte undersø

Fig 3 a: Plovslibnings

sten i østgavlen på Kvan

løse Kirke ved Holbæk.

Foto: Per Lotz.

b: Fallossten med mange

skåltegn fra Bovrup.

Haderslev Museum.

Foto: Per Lotz.

c: Bådformede hellerist

ninger på klippeflade ved

Sorthat, Bornholm. Fra

’Prehistoric Pictures’ af

Milstreu og Prøhl, 2004.

Foto: Kaul / Milstreu

Baggrundsfoto:

Rillesten i langdyssen

’Kelleren’ i Hareskoven.

Flere spor ses efter

mislykket kløvning.

Foto Per Lotz.

3c

3a 3b
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gelser. Der var mange mennesker, som vedblev

at tro på ham, og selv mistede han ikke troen

på, at sagkundskaben en dag ville anerkende

nogle af hans synspunkter.

Laumann døde i 2006. Han blev 86 år.

Ny viden om stenene

Der blev fundet næsten 300 rillesten eller brud

stykker i Hareskoven og de nærliggende skove.

Dette antal blev dog overgået af ca. 400 sten i

Store Dyrehave ved Hillerød. En medarbejder

ved Frederiksborg Skovdistrikt har beskrevet de

mange rillesten. Forsøg med stenkløvning ved

brug af lange kløveriller viste stor lighed med

stenene i skovbunden, og da man kiggede nær

mere på Frederiksborg Slots mure, blev der

fundet helt tilsvarende rillespor i ca. 600 af

slottets sokkelsten8, se figur 6.

Christian d. 4.s stenhugger Jacob Muus (Meu

se) fra Stenhuggergaarden i Lyngby leverede i

16001630 sten til kongens mange byggerier.

Man anvendte ofte lokale stenforekomster, og

Store Dyrehave lå ikke langt fra Frederiksborg

Slot, så der har været en vældig trafik med sten

mellem skoven og slottet.

De store byggerier under Frederik d. 2. og

Christian d. 4. blev opført af især hollandske

bygmestre og deres medbragte håndværkere.

De fremmede stenhuggere anvendte en kløve

teknik med lange kløveriller, medens danske

stenhuggere siden det store kirkebyggeri i

1100tallet benyttede runde eller ganske korte

kilehuller. Brugen af korte kilehuller til sten

kløvning vendte i øvrigt tilbage efter 1800. Ved

samme tid begyndte man også at sprænge sten

med krudt, som anbragtes i ca. 20 cm dybe hul

ler, lavet med særlige mejselbor.

Den flittige stenhugger i Værløse

I starten af 1980erne deltog jeg og andre ofte i

at søge efter rillesten sammen med Laumann.

Efterhånden gik min interesse mere i retning af

stenhuggerteknik i ældre tid. En gang læste jeg

om vildtbanesten i Odsherred9, og det fremgik,

at tolv 2 m lange stenpæle var lavet af stenhug

ger Martin Ulrich fra Værløse i 1778. Han hav

de lavet andre sten og mange stenkistebroer

over det meste af Nordsjælland. Disse arbejder

blev udført efter aftaler med overjægermester

C.C. Gram i København. Artiklens kildehenvis

ninger gjorde det muligt for mig som pensionist

at finde dokumenterne på Rigsarkivet, bl.a. en

liste over de fleste af Ulrichs broer, og jeg kun

ne genkende flere stednavne fra Værløseegnen.

I min artikel fra 201410 er der bl.a. omtalt Gis

selfeld Bro i Hareskoven, som stadig er i brug

(se figur 5). Ulrich lavede ikke færre end otte

stenkistebroer til erstatning for træbroer, som

førte kongens jagtveje i Hareskoven over Tibbe

rup Å (Værebro Å’s øvre del). De mange broer

har krævet mange hundrede sten fra området,

så her har vi forklaringen på rillestenene i sko

ven. På alle Ulrichs arbejder genfinder vi de

lange rillekanter og ingen tegn på brug af korte

kilehuller. Under gravning ved rillestenene

fandt Laumann forskelligt værktøj, mest jern

kiler, men også en pikhammer og et par jern

klammer, som blev brugt til at sammenføje

stenene i broerne (fig. 7). Hyppige fund af

trækul i rillestensgruberne fortæller os om brug

af ild til at spalte sten med. Flere kilder beretter

desuden om brug af trækiler og vand til kløv

ning af sten.

Rillesten i Jylland og på Fyn5

Mange steder i Danmark har man benyttet sok

kelsten af granit til slotte, herregårde og palæer,

som blev bygget af de udenlandske bygmestre

ca. 1550 og 1800. Det var netop i de år, at lan

ge kløveriller i granit blev anvendt. Gode ek

sempler er Sønderborg Slot og St. Marie Kirke

samme sted, hvor man finder de lange rillespor.

Mange sten kommer sikkert fra Nordskoven på

Als, hvor der er tydelige spor efter stenhent

ning.På Fyn finder man også lange kløveriller i

sten, f.eks. i den høje granitsokkel på hoved

bygningen til Ørbæklunde på Østfyn. I Lin

deskov Hestehave blot 2 km mod vest er der

taget sten fra områdets smukke langdysser. Fle

re lange kløveriller i en sidesten på et gravkam

mer røber den mulige anvendelse.

4: Vildtbanesten ved

sydsiden af Værebro Å

nord for Jyllinge. Lavet

af Martin Ulrich 1775.

WPKA betyder:

Vildtbane Pæl,

Københavns Amt

Foto: Per Lotz.

4 5
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Brydningstider
Asatro og kristentro

på tærsklen mellem oldtid og middelalder
En forelæsningsrække i regi af Folkeuniversitetet

1 - Odin i klosteret (cand. mag. Agnete Holm Hvidt, Kerteminde)

2 - Jord og himmel? (museumsinspektør Bodil Holm Sørensen, Vikingemuseet Ladby)

3 - Hvad tænkte de dog på, da Danmark blev kristnet? (sognepræst Lasse R. Lauesen, Odense)

Derefter følger tre aftener med tekstlæsninger fra sagaer og anden middelalderlig litteratur fra

Norden under den fælles overskrift: Ind i teksten, ind i tiden.

Tilmelding sker via Folkeuniversitetets tilmeldingssystem på www.fuodense.dk

Yderligere oplysninger kan fås hos Agnete Hvidt 20949448

Litteratur:
1. Flemming Kaul: Artikler i Nationalmuseets Arbejdsmark 1997 og 2005

2. Mads Lidegaard: Danske sten fra sagn og tro 1994

3. E. Laumann Jørgensen: Harreskovene 1984

4. ” ” : Stjerner, Sten og Stænger 1994

5. Fl. Kaul og K. Krogh: En lidet påagtet stenkløvningsteknik, Aarbøger 1990

6. Flemming Kaul: Ritualer med menneskeknogler i yngre stenalder, KUML 1993

7. E. Laumann Jørgensen: Artikler i Han Herred Bogen, årg. 1999 og 2001

8. Carsten Carstensen: Fra marksten til murværk, i NOMUS 3/2004 fra Nordsjællands Museumsforening

9. KirstenElizabeth Høgsbro: Vildtbanepæle i Odsherred, i Fra Holbæk Amt, årbog 1985

10. Per Lotz: Stenhuggeren fra Værløse 176085, i Witherløse 2014, Værløseegnens Historiske Forening

7a: Udsnit af en illustra

tion fra et tysk værk fra

1798. Her vises brugen

af lang rille til kløvning.

b: Forskellige kiler og

hamre til stenkløvning.

c: To jernklammer fra

Harevadbro til at fast

holde stenene to og to.

Broen over Tippervad Å

blev opført i 1774 og

nedlagt i 1960. I 2016

genopførtes østfacaden

af broen med en del af

stenene fra den gamle

stenkistebro.

Fotos: Per Lotz.

Forrige side, nederst:

5: Bygningssten med spor

af lange kløveriller,

Frederiksborg Slot.

Foto: Per Lotz

Nedenfor:

6: Vestsiden af Gisselfeld

bro, opsat i Jonstrup

vangskoven ved Værløse.

af M. Ulrich 1770

Foto Per Lotz

6 7b 7c

7a
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S
iden Maltakonventionens ikraft

træden i 1992 har det været almin

delig praksis at lade mest muligt

arkæologi blive liggende uberørt i

jorden. Maltakonventionen, der har fået navn

efter vedtagelsesstedet på den populære ferieø,

handler om målrettet bevarelse af europæisk

arkæologisk kulturarv. Konventionens bestem

melser går i hovedtræk ud på, at man skal be

vare mest muligt arkæologi in situ – altså uden

at forstyrre det dér, hvor det ligger i jorden.

Hovedargumentet for in situbevaringen er, at

kulturarven skal blive liggende i jorden til se

nere generationers arkæologer, som med bedre

metoder og større viden kan få meget mere ud

af materialet, end vi kan i dag. Men er det nu

også en god idé?

“Nej, det er det bestemt ikke,” siger arkæolog

Vibeke Martens, der er ansat som forsker ved

Norsk Institut for Kulturminneforskning i Oslo.

Det emne har Vibeke Martens for nylig skrevet

en ph.dafhandling om. Den globale opvarm

nings klimaforandringer truer vore arkæolo

giske guldgruber, så derfor kan vi ikke længere

bare lade kulturarven ligge og passe sig selv i

jorden, hævder hun. Maltakonventionen er ud

gangspunktet for Vibeke Martens’ afhandling

om bevarelse af kulturarv i Norge under tidens

klimaforandringer. Hendes forskningsprojekt er

tværvidenskabeligt og finansieret af Norges

forskningsråd.

“Vi er nødt til at bevare vores kulturarv ander

ledes,” siger Vibeke Martens. Hun foreslår, at

der sættes gang i flere arkæologiske udgravnin

ger, da kulturarven ellers ganske stille og roligt

vil forgå.

Vibeke Martens har overvåget forskellige loka

liteter i Norge over længere tid, og hendes kol

legaer på Nationalmuseets bevaringsafdeling

har i laboratoriet genskabt de forventede kli

maændringer – såsom øgede temperaturer og

ændrede fugtniveauer – og lavet nedbrydnings

studier med det formål at vurdere, hvilke trus

selsbilleder og risici, der er forbundet med at

lade kulturarven blive liggende i jorden under

de klimaforandringer, som vi kan forvente, hvis

tendensen med mere nedbør og højere tempe

raturer fortsætter. “Vi bør udgrave mere, inden

klimaændringerne ødelægger kulturarven,” me

ner Vibeke Martens.

En stor del af den danske kulturarv ligger i
jorden uden at blive forstyrret – og det skal
den efter lovgivningen blive ved med

Men det er næppe en god idé under de nu-
værende klimatiske forhold, mener en norsk
forsker

Rettidig omhu

Per Nielsen, Harja

Billedet på næste side:

Egtvedpigens egekiste,

som netop er gravet

frem af højen i 1921.

Kisten blev bragt til

Nationalmuseet, hvor

den blev udgravet og

indholdet konserveret

(Foto: Nationalmuseet)

Vibeke Martens' afhand

ling hedder:

“Preserving Rural

Settlement Sites in

Norway? Investigations

of Archaeological

Deposits in a Changing

Climate”. Oslo 2016.

Den kan læses på

researchgate.net

Søg på forfatterens navn.
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Arkæologi på Askov
I sommeren 2016 fandt tre heldige og ihærdige amatørarkæologer den hidtil største guldskat fra

Danmarks vikingetid. Sommerens fund består af seks store guldarmringe og en armring af sølv. Med

den efterfølgende udgravning, som blev foretaget af Museet på Sønderskov, nåede skatten op på i alt

ca. 1,4 kg guld. Hvert år bidrager amatørarkæologer med vigtig viden om Danmarks oldtid. Men

amatørarkæologi handler om mere end metaldetektorer. Der er mange måder at bidrage på og selv

blive klogere på egnens historie. Samtidigt er det en hobby, som byder på aktiviteter både ude i

naturen og hjemme ved skrivebordet, i arkiver og på museer.

I et samarbejde mellem Askov Højskole og Museet på Sønderskov udbyder vi derfor et kursus, hvor du

vil blive introduceret til metoder, som du kan bruge som amatørarkæolog. Det handler om at ”læse”

et landskab og om at lære metoder til at undersøge den fortid, der ligger derude. På kurset vil du blive

introduceret til historisk kortlæsning, kildesøgning, geofysiske metoder, rekognoscering og selvfølgelig

også metaldetektorer. Kurset er for dig, der vil lære om arkæologi i fritiden, og for dig, som allerede

har erfaring. I løbet af ugen vil du blive en del af et igangværende feltarbejde, som gennemføres af

museet. Du skal derfor medbringe praktisk tøj og kunne bevæge dig i det åbne land. Undervisningen

foregår på højskolen, men i lige så høj grad ved praktisk arbejde i felten.

Tid, pris, program m.m.:

www.askov-hojskole.dk

“Den anderledes tilgang til bevaring af arkæolo

gi bør tænkes ind i den almindelige samfunds

planlægning. I dag fører man helst

vejstrækninger, ledningsnet og lignende uden

om de arkæologiske lokaliteter. Men et bedre

alternativ er måske at udgrave dem med det

samme, så de ikke forgår. Det er metrobyggeriet

i København og jernbaneudgravningen i Oslo,

som stadig giver masser af ny viden, fantastiske

eksempler på,” mener hun. Hendes konklusion

er, at in situbevaringen af arkæologiske fund er

en ret risikabel affære.

Maltakonventionen foreskriver faktisk, at ved at

lade kulturarv ligge urørt i jorden påtager det

pågældende land sig også et ansvar for at beva

re arven og skal overvåge, om den ligger trygt.

Der er nok at tage fat på, hvis arkæologerne

skal i gang med at tjekke, om den uberørte

danske kulturarv har det godt. Blot hvad angår

gravhøje, så er er i Danmark ca. 25.000 fredede

af slagsen. Omtrent halvdelen af dem er fra

bronzealderen og kan i sagens natur indeholde

egetræskister med “Egtvedpiger”, der er ved at

gå til.
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S
tenalderkost var hård kost. Det sled

på tænderne, og hvad værre var –

datidens søde liv gav også huller i

bisserne. Det var der råd for, også

dengang. Det nemmeste var selvfølgelig at

trække eller banke den dårlige tand ud. Men

den nemmeste løsning er ikke altid den bedste,

slet ikke hvis man er glad for sine tænder. I så

danne tilfælde kunne et flintebor også bruges

til tandbehandling. Det er sandt, og man kan få

syn for sagn på Langelands Museum. Her har

man et mandskranium fra Hulbjergjættestuen

med spor efter tandbehandling.

Kraniet var en del af en større knoglesamling

fra jættestuen, og da antropolog Pia Bennike i

1984/85 analyserede knoglematerialet, opda

gede hun, at der i den ene af kindtænderne på

kraniet var et fint borehul mellem de faciale

rødder på 7+, som det hedder i tandlægesprog.

Hullet måler 4 mm i diameter og er 6 mm dybt.

Hullet har tydelige ridser efter de roterende be

vægelser fra flinteboret. Den stakkels stenalder

mand havde tandrodsbetændelse. Man kan se,

at operationen er foretaget en rum tid før man

dens død. Man må håbe, at stenaldertandlægen

har kendt til kraftige bedøvelsesmidler, for det

har med garanti været smertefuldt.

På Langelands Museum har man forsøgt sig

med eksperimenterende arkæologi og foretaget

en lignende operation med flintebor på en mo

derne tand. Det tog 5½ minut, og da tanden

kom under mikroskop, så man samme type

ridser i hullets overflade som på Hulbjergman

dens tand. Længe har Hulbjergmandens 5.000

år gamle tand fra Tragtbægerkulturen været

regnet som det tidligste eksempel på tandbe

handling med bor, ikke bare i Danmark, men i

hele Europa. Hulbjergjættestuen blev udgravet

i 1960, og der blev fundet skeletdele af 36

voksne og 17 børn i gravkammeret.

Ganske vist skete det uden for Europas græn

ser, men i 2001 fandt David Frayer og hans kol

leger fra University of Kansas borehuller i 11

mennesketænder fra en 7.5009.000 år gammel

gravplads i Pakistan – sandsynligvis lavet med

et flintebor.

I 2012 blev en gruppe forskere ved Det Interna

tionale Center for Teoretisk Fysik i Trieste i Ita

lien opmærksomme på

noget usædvanligt ved

en ca. 6.500 år gammel

kæbe fra en ca. 30årig

mand. Røntgenbilleder

viste, at den ene af tæn

derne havde et brud,

som var lukket med en

Av, min stakkels
stenaldertand!

Per Nielsen, Harja

Næste side:

Den borede tand fra

Hulbjergjættestuen.

Foto: G. Hahn.

Nedenfor:

De 13.000 år gamle

tandfyldninger set

ovenfra.

Foto: Stefano Benazzi/

Università di Bologna.

Det ser ud til, at menneskeheden lige siden
skabelsen har døjet med huller i tænderne.
Heldigvis for stenalderfolkene ser tandlæge-
kunsten ud til at være næsten lige så gammel
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simpel tandfyldning, udført med en voksblan

ding. Den fossiliserede menneskekæbe, der

dengang havde befundet sig på museet i Trieste

i 101 år, var fundet for endnu længere siden

nær landsbyen Lonche i det nuværende Slove

nien. Kæben blev regnet som en af de ældste

menneskelige knogler fundet i regionen. Nu

stod man pludselig med Europas ældste tand

fyldning.

Den rekord fik de ikke lov at beholde ret længe.

Nu har arkæologer fra Università di Bologna i

Italien fundet to ca. 13.000 år gamle fortænder

med de indtil videre ældste forhistoriske tand

fyldninger. De hullede tænder er fundet ved ud

gravningsstedet Riparo Fredian nær Lucca i

Norditalien. Tænderne stammer fra et menne

ske, der levede i stenalderens sene jæger/sam

lersamfund. Begge tænder har dybe huller i

overfladen, som går hele vejen ned til nerver og

bindevæv. Små ridser i siderne afslører, at hul

lerne er lavet med flintebor. Mærkerne er iden

tiske med de borehuller, som man kort forinden

et andet sted i Italien havde fundet i nogle

14.000 år gamle mennesketænder, der nu reg

nes som det første kendte eksempel på tandple

je hos mennesker.

Men undersøgelsen af fortænderne fra Lucca

viste også, at hullerne indeholdt spor af klæbe

stoffet bitumen – stenaldermandens epoxylim

– som var blandet op med plantefibre og hår og

indlejret i hullerne. Plantefibrene kan have

tjent et både bakteriedræbende og bedøvende

formål. Endnu et bevis på, at man i stenalderen

havde en overraskende sofistikeret viden om

tandpleje.

De italienske arkæologer mener, at de har både

de ældste borede huller og de ældste eksempler

på tandfyldninger i mennesketænder. Vi får se,

hvor længe det holder!

NB: Nu vi snakker om gamle tænder! Analyser

af en fossil underkæbe fra Grækenland og en

fossil kindtand fra Bulgarien – begge fra arten

Graecopithecus freybergi (der indtil nu har

været kategoriseret som en menneskeabe!) og

begge over syv millioner år gamle – har for ny

lig fået en gruppe forskere til at fremsætte en

teori om, at menneskehedens vugge slet ikke

stod i Afrika. Hidtil har man ment, at menne

skelinjen skilte sig ud fra menneskeaberne et

sted i Afrika for mellem fem og syv millioner år

siden. Men det er slet ikke sikkert, at det for

holder sig sådan, siger forskerne. Undersøgel

serne af de fossile tænder fra Grækenland og

Bulgarien indikerer, at mennesker og menne

skeaber gik i hver sin vej flere hundredetusinde

år tidligere. Det er sandsynligvis sket i Balkan

området for 7,2 millioner år siden, mener de.

Teorien bygger på avancerede studier af de fos

sile tandrødder, som har træk, der går igen

både hos de tidlige mennesker og moderne

mennesker. Således kan gamle tænder skabe

grobund for nye teorier!

Kilder:

Jørgen Skaarup:

Yngre stenalder på øerne

syd for Fyn. Rudkøbing

1985.

New Scientist, 19

september 2012

New Scientist, 7

april 2017

Jochen Fuss,

Nikolai Spassov,

David R. Begun,

Madelaine Böhme:

Potential hominin

affinities of Graeco

pithecus from the Late

Miocene of Europe.

PLOS ONE: May 22,

2017
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U
lovlige udgravninger er et relativt

nyt fænomen målt med den

arkæologiske målestok. Det var

faktisk først i begyndelsen af det

19. århundrede, at der kom en egentlig lovgiv

ning om fredning af fortidsminder og retnings

linjer for, hvem der må foretage arkæologiske

udgravninger og hvornår. Årsagen var dels, at

et stadigt voksende marked for oldsager havde

skabt et økonomisk incitament for ulovlige ud

gravninger, dels at staten gennem fredning

ønskede at bevare både synlige og skjulte for

tidsminder for eftertiden, hvilket gjorde “ud

gravninger” på fredede fortidsminder ulovligt.

Skattejagt eller gravrøveri på gravhøje er be

stemt ikke noget nyt fænomen. Både Gorm den

Gamles høj i Jelling og vikingegraven ved Lad

by har haft besøg af fortidige gravrøvere.

Et dansk skrækeksempel fra nyere tid er “Vor

bassedrengene”, der trods navnet var en gruppe

fuldvoksne mænd fra byen Vorbasse, som i slut

ningen af 1800tallet systematisk plyndrede

gamle gravhøje i området mellem Esbjerg og

Kolding. Deres gravevirksomhed var egentlig ik

ke forbudt. Det blev den først med den omfat

tende fredning af fortidsminder i 1937.

Vorbassedrengene skal angiveligt have ende

vendt mindst 1200 gravhøje. Da gravhøjene

med ganske få undtagelser ikke var fredet,

skulle gruppen blot skaffe sig ejerens tilladelse

til at grave. Det fik Vorbassedrengene uden

større vanskeligheder, da højene ret ofte lå i

vejen for bøndernes dyrkningsaktiviteter.

Også dengang havde man pligt til at aflevere

danefæ, men Vorbassedrengene videresolgte

skrupelløst alt uden undtagelse. Køberne var

både offentlige og private. For eksempel aftog

Museet på Koldinghus i årene 189596 mindst

150 genstande fra Vorbassedrengene.

De uoprettelige skader ved denne udokumente

rede og uprofessionelle udgravning er til at tage

og føle på. Oldtidsminderne bliver ødelagt, og

vigtig viden går tabt. Den nøjagtige viden om

fund og fundsted er som bekendt afgørende for

fundets videnskabelige værdi for de oplysnin

ger, man kan hente om fortidens mennesker, og

for muligheden for at gøre vigtige supplerende

iagttagelser.

Skattejægere går først og fremmest efter fund,

der relativt let kan omsættes til penge: fine me

talgenstande, flotte stenøkser etc., mens f.eks.

ituslået keramik kasseres. Taget ud af deres

oprindelige kontekst er oldsagerne arkæologisk

og kulturelt værdiløse, men via skattejægerne

Sort arkæologi
– på kanten af loven

Gravrøverier og ran af vores fælles fortids-
minder er ikke noget nyt. Men det er træls
nok alligevel. Godt, at det er forbudt!

Per Nielsen, Harja

Himmelskiven fra

Nebra, fotograferet,

mens den var udstillet i

Basel, Schweiz,

i december 2006.

Foto: Dbachmann.

Kilde: Wikimedia
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får de et nyt og meningsløst liv som pyntegen

stande, der handles dyrt på det sorte marked og

gemmes bort i private samlinger.

Brugen af metaldetektorer i jagten på fortiden

er inden for en generation blevet en populær

hobby. Men også et populært værktøj for skatte

jægere, ikke mindst i de dele af Europa, hvor

der er store områder med slagmarker fra første

og anden verdenskrig. Militære effekter fra de to

krige er i høj kurs på det sorte marked. For ek

sempel er SSemblemer og andre nazitegn fra

anden verdenskrig meget efterspurgte. Netop en

sådan skattejagt førte i sommeren 1999 til et af

de mest spektakulære fund i mands minde: him

melskiven fra Nebra. To lyssky skattejægere var

med deres metaldetektorer på jagt efter militære

genstande fra anden verdenskrig i skovene ved

Nebra i den tyske delstat SachsenAnhalt. Ved et

rent tilfælde gør de illegale udgravere et fantas

tisk fund fra den ældre bronzealder: to bronze

sværd med guldindlægninger, to bronzeøkser, en

bronzemejsel og et antal armringe ligeledes af

bronze samt en tynd bronzeskive ca. 2 mm tyk

med en diameter på 31 cm og en vægt på 2,1

kg. Først troede de, at skiven var låget til en

spand, men ved nærmere eftersyn viste det sig,

at skiven på den ene side havde et guldbelagt

billede af nattehimlen.

Skattejægerne har uden tvivl været klar over, at

fundet var noget særligt, og de så en mulighed

for at score kassen. Få dage efter solgte de

nemlig genstandene videre til en mellemhand

ler fra Rheinland for 31.000 Dmark. Mellem

handleren pudsede metalskiven med ståluld, så

guldbelægningen blev fin og blank. NB: Det er

en anden ulempe ved skattejægernes aktiviteter.

Deres uprofessionelle forsøg på at rense og

“restaurere” de fundne genstande gør ofte mere

skade end gavn.

Mellemhandleren forsøgte herefter at afsætte

skatten til et par tyske museer, måske med en

bevidsthed om, at fundene burde udstilles og

være til glæde for et større publikum, når han

først havde indkasseret sine sølvpenge.

Forhandlingerne foregik på luskede værtshuse,

hvor der blev vist fotos af genstandene. Nær

mere oplysninger om fundstedet lykkedes det

ikke at lokke ud af mellemhandleren, som blot

erklærede, at skatten var fundet i en stenkiste

for foden af en gammel vold et sted i Tyskland.

Selv om museumsfolkene godt var klar over

fundets enestående karakter, måtte de sige nej

til tilbuddet. Ligesom i Danmark har man be

grebet danefæ (hvad det hedder på tysk, ved jeg

ikke!), og alle jordfundne oldsager af en vis

sjældenhed tilhører staten og skal afleveres.

Museumsfolkene mente ikke, de kunne involve

re sig i en handel, der omfattede “tyvegods”.

En henvendelse til et østrigsk museum gav hel

ler ikke det ønskede resultatet. Enden blev, at

mellemhandleren videresolgte genstandene til

en privat samler for 200.000 Dmark.

Tiden gik, og panikken bredte sig blandt de

tyske arkæologer, som frygtede, at fundet var

forsvundet til udlandet. Men i foråret 2001 fik

den tyske museumsverden imidlertid nys om, at

skatten fra Nebra endnu befandt sig i Tyskland

og stadig var intakt. Man besluttede at iværk

sætte en redningsaktion. En gruppe museums

folk skulle søge kontakt med den illegale ejer.

Hvis det lykkedes, ville man indlede skinfor

handlinger om køb af skatten. På dette tids

punkt havde Nebrafundet skiftet ejer flere

gange, og skatten skal efter sigende have været

handlet til meget store beløb.

Det lykkedes faktisk at få kontakt. Men ejeren af

skatten forlangte, for at undgå problemer med

den tyske lovgivning, at forhandlingerne og den

eventuelle overdragelse skulle finde sted i

Schweiz, nærmere betegnet Basel. Den tyske

redningsgruppe allierede sig med det schwei
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T
ilsynet med Danmarks ca. 33.000 varigt beskyt

tede fortidsminder er underlagt Slots og Kultur

styrelsen. Selve opsynet ude i landet varetages af

10 arkæologiske museer, der skal tilse fortids

minderne inden for deres ansvarsområde. Odense Bys Mu

seer fører på vegne af Slots og Kulturstyrelsen tilsyn med

alle fredede fortidsminder på Fyn og Øerne.

Hvad er et fredet fortidsminde?

Selvom langt de fleste tænker på et fredet fortidsminde som

værende gravhøje, så dækker kategorien eksempelvis også

over forsvarsanlæg, helligkilder, ødekirkegårde, bro og vej

anlæg, ligesom sagnsten, mindesmærker, krigergrave og

agerspor også kan være fredede.

Alle synlige fortidsminder blev fredet med Naturfredningslo

ven i 1937. Før dette tidspunkt var kun nogle få fortidsmin

der blevet fredet ved frivillige aftaler med ejerne.

Hundreder af fortidsminder var inden da forsvundet grun

det effektiviseringen i landsbruget – heldigvis hører denne

type af sager til sjældenheder i dag. Antallet af fredede for

tidsminder stiger gradvist i takt med tilgængeligheden af

mere og mere detaljeret kortmateriale, som fører til opda

gelsen af ikke hidtil registrerede fortidsminder, hvoraf langt

størstedelen er gravhøje.

Tilsynsopgaven

Tilsynet har til formål at beskytte fortidsminderne mod

indgreb som tilplantning, bebyggelse, af eller udgravning,

dyrkning eller deponering af jord/affald/ophugget brænde

På Fyn er der i dag ca. 1050 fredede fortidsminder, der med jævne

mellemrum alle skal tilses. Figur: Michael Borre Lundø.

ziske politi, som ville stå parat til i rette øjeblik at gribe ind

og beslaglægge det illegale gods. Dato og tidspunkt for

mødet blev aftalt, men mødestedet blev i timerne op til

mødet ændret flere gange. Alligevel endte både de illegale

mellemhandlere og Nebraskatten i det schweiziske politis

varetægt. Genstandene blev senere overdraget til Sachsen

Anhalts myndigheder. Redningsaktionen lykkedes!

Meddelelse om det sensationelle fund og den succesrige

redningsaktion blev givet til offentligheden på en presse

konference den 28. februar 2002 i Landeskriminalamt

Magdeburg. Nyheden gik verden rundt. Efterfølgende er det

også lykkedes at få kontakt med finderne af Nebraskatten,

og fundstedet er lokaliseret. Nebrafundet har arkæologerne

dateret til omkring 1600 f.Kr. og bronzeskiven er uden side

stykke i fundmaterialet fra den nordeuropæiske bronzeal

der. En hårrejsende arkæologisk krimi, der trods alt endte

godt!

Problematikken med følgerne af skattejægernes sorte

arkæologi fik vi herhjemme en smagsprøve på i 2013, da

modemanden Jim Lyngvild havde fået en del af en såkaldt

“vikingeskat” (en samling smykker, våben og dragtspænder

fra Østersølandene) på hånden. Samlingen, som sandsynlig

vis var resultatet af baltiske gravrøveres illegale aktiviteter

på deres hjemegn, skulle reddes fra at blive splittet op på

det frie sorte marked. Jim Lyngvild forsøgte at sætte en

større indsamling i gang og oprettede tilmed en fond med

det ædle formål at bevare samlingen på danske hænder. Det

endte med, at han for egne midler købte et pænt antal

smykker. Hverken den officielle museumsverden eller de

amatørarkæologiske foreninger var interesserede i at støtte

op om Lyngvilds redningsaktion, da der ikke fandtes nogen

dokumentation for oldsagernes proveniens. Det må have

været en dybt frustrerende oplevelse, for til Fyens Stifts

tidende udtalte Jim Lyngvild i den forbindelse sin utvetydi

ge holdning til arkæologien. Jeg citerer: ”I bund og grund er

alt jo gravplyndring. Forskellen er bare, om det er en certifice

ret idiot eller bare en idiot, der har gravet det op.”

Kilder:
Tidskriftet Skalk, årgang 1979 nr. 4

Meller, Harald:

Der geschmiedete Himmel. SachsenAnhalt 2004

Fyens Stiftstidende, 2. sektion side 20,

lørdag den 28. september 2013

Sort arkæologi...
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Det er Odense Bys Museer, der står for tilsynet
med de fredede fortidsminder på Fyn og de
omliggende øer
Her er lidt om, hvordan det foregår

Af museumsinspektør Ellen Warring og museumsinspektør Michael Borre Lundø, Odense Bys Museer

Fortidsminderne
– og hvordan vi passer på dem

mm. Herudover har beskyttelsen af en to meter bred zone

rundt om gravhøjene til formål at beskytte de grave og

strukturer, vi erfaringsmæssigt ved ofte findes her. Fortids

minderne er således fredet efter museumslovens bestemmel

ser, men tilsynsmuseet har ingen myndighed og kan ikke

uddele påbud i forbindelse med eventuelle overtrædelser.

Denne del varetages alene af Slots og Kulturstyrelsen.

En stor del af tilsynet foregår på museet, hvor den tilsyns

førende gennemgår fredningsbeskrivelsen af fortidsmindet

samt de tidligere tilsyn. Det kan således godt fremgå af fred

ningsteksten, at der på gravhøjen er rejst en flagstang, og

den vil i så fald være omfattet af fredningen og ikke være en

overtrædelse af Museumsloven. Det er disse oplysninger,

sammen med det fysiske tilsyn i marken, der ligger til grund

for at afgøre, hvorvidt der er sket ændringer i fortidsmindets

tilstand eller i to meter bræmmen omkring dette.

Ved det fysiske tilsyn fotograferes fortidsmindet fra flere

sider, og eventuelle overtrædelser fotograferes i detail og

beskrives grundigt, så sagsbehandleren i Slots og Kultursty

relsen har så gode forudsætninger som muligt for at afgøre

omfanget af overtrædelsen og efterfølgende sagsforløb. Hele

tilsynet indberettes online i en tilsynswizard, tilknyttet det

nationale register Fund og fortidsminder, hvor også et eller

flere billeder gøres tilgængeligt for offentligheden.

Efterfølgende kan Slots og Kulturstyrelsen bede tilsynsmu

seet om at dokumentere, hvorvidt et påbud om eksempelvis

Skanse i Kongebroskoven, Middelfart. Et fortidsminde som kun et

fåtal kender, og som mange aldrig ville forbinde med et fortidsminde

hvis man gik forbi det. Foto: Odense Bys Museer.

På kortet ses de fredede fortidsminder markeret, men ved tilsynet

kunne der konstateres endnu to gravhøje ud fra højdemodellen. Figur:

Michael Borre Lundø.
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Fig.9. Hvem kunne vide at der her gemmer sig et fint dyssekammer, og

hvorfor passe på det, hvis man ikke kan se det?

Foto: Odense Bys Museer.

Et væltet træ har her løftet en del af gravhøjens randstenskæde med

op af jorden.

Foto: Odense Bys Museer.

Et eksempel på tilsynets præventive effekt, hvor en ulovligt tilplantet

gravhøj blot dage inden tilsynet var blevet lovliggjort på eget initiativ.

Foto: Odense Bys Museer.

Indgreb i fortidsmindet er ikke altid menneskeskabt – her er en ræv

godt i gang med at gennemhulle en gravhøj og dets skrøbelige indhold

totalt. Foto: Odense Bys Museer.

På den imponerende ”Korshøj” ved Kærsgård Gods syd for Brenderup

er der i fredningsbeskrivelsen tinglyst en flagstang på højens top.

Foto: Odense Bys Museer.

En klar overtrædelse af Museumsloven §29 f, hvor der pløjes helt ind

til gravhøjens randsten, og hvor sekundære begravelser i udkanten af

højen for altid vil være ødelagt. Foto: Odense Bys Museer.



29nr. 2, august 2017

reetablering af et beskyttet dige eller fjernelsen af en ulovlig

beplantning på et fortidsminde er efterkommet.

Når naturen går sin gang

I indeværende tilsynsår har museet tilset knap 200 fortids

minder, og antallet af grove overtrædelser har været ganske

få. Generelt er lodsejerne glade for deres fortidsminder og

prøver bestemt ikke bevidst at gøre skade på dem. I langt

højere grad efterlades fortidsminderne til at passe sig selv.

Men denne tilbageholdenhed kan være næsten lige så øde

læggende som at pløje for tæt på eller på anden måde øde

lægge fortidsmindet. Langt den største trussel mod de

fynske fortidsminder er manglende pleje. Enten hvor for

tidsmindet helt gror til og bliver usynligt eller ved natur

skabt skade i form af væltede træer, dybe rævegrave eller

kysten, der æder sig ind på skrænterne og tager fortidsmin

det med sig.

Heri bærer Slots og Kulturstyrelsen selvfølgelig sin del af

skylden i form af en mangelfuld oplysning, og senest i 2016

er der blevet udarbejdet nye foldere med informationer til

lodsejere om plejen af fortidsminderne. En anden og nok så

betydelig del af skylden ligger hos Strukturreformen fra

2007, der flyttede plejeopgaven til kommunerne, vel viden

de at ressourcerne hertil næppe ville række til at løse opga

ven på tilfredsstillende vis.

Kommunalt ejede fortidsminder har kommunen pligt til at

pleje, men der findes ikke regler for hvor tit. Privatejede for

tidsminder, hvor ejeren ikke kan eller vil pleje fortidsmindet,

kan kommunen vælge at pleje efter aftale med ejeren.

Der er desværre ganske brede rammer for plejen af et for

tidsminde, og der er stor forskel på, hvor alvorligt de fynske

kommuner tager opgaven, og dermed hvor mange ressour

cer der bruges. Dette resulterer i, at mange fortidsminder nu

er så bevoksede, at man som tilsynsførende strengt taget

ikke kan tage tilfredsstillende billeder, der dokumenterer

fortidsmindets tilstand.

Hvorfor skal vi passe på fortidsminderne?

Med fredningen af de synlige fortidsminder bevares en vig

tig del af den danske kulturarv for eftertiden – så længe vi

vælger at prioritere og passe på den. Høje, dysser, jættestuer,

skibssætninger og runesten fortæller alle om måden, hvorpå

samfundet begravede og mindedes de døde i forskellige

perioder i oldtiden. For oldtidens mennesker var dette en

selvfølge, og herom vidner den store skibssætning i Glaven

drupmonumentet, hvor vikingeskibet ”sejler” ind i en ældre

gravhøj fra bronzealderen og dermed knyttede bånd mellem

vikingernes nutid og deres fortid.

Forsvarsanlæg og voldsteder fortæller om behovet for at

beskytte liv og ejendom i ufredstider. Alle fortidsminder har

en iboende fortælling om fortidens mennesker og deres

levevis. Fortidsminderne er ikke bare smukke elementer i

det fynske landskab – de fortæller i høj grad også om land

skabets lange og spændende kulturhistorie.

I skovene findes nogle af vores absolut flotteste fortidsminder, men vær

opmærksom på at følge gældende regler i skovene eller træffe aftale

med lodsejer om at få lov til at se nærmere på et fortidsminde.

Magnus Petersens tegning fra 1875 af skibssætningen i

Glavendrup, hvor skibets stævn ”sejler” ind i bronzealderhøjen.

Hvad kan vi selv gøre?
Hvis man som privatperson bliver opmærksom på en mulig overtrædelse på et fortidsminde, så kan dette anmel

des direkte til det tilsynsførende museum eller Slots og Kulturstyrelsen. Hvis Styrelsen finder, at der er tale om en

overtrædelse af Museumsloven, så rettes henvendelse til det tilsynsførende museum, som efterfølgende tilser

fortidsmindet og dokumenterer det/de ulovlige forhold.
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rkæologen Jeanette Varberg fandt ud af, at blå

glasperler fra danske bronzealdergrave kan

dateres 3.400 år tilbage og faktisk kommer fra

samme glasværksted i Ægypten, som leverede

perler til Tutankhamons begravelse. Hun er også forfatter til

Fortidens slagmarker og et kendt ansigt i de første afsnit af

den nye tvserie om Danmarkshistorien samt medforfatter til

det bogværk, der følger med serien. Hun har nu også skre

vet en lille bog fuld af eksempler på menneskets vandring

på Jorden. En kort historie om Homo Sapiens, den mest in

vasive dyreart på denne klode.

Jeanette Varberg angiver indledningsvis to hovedårsager til

menneskets trang til at vandre: oplevelseslyst og overlevel

sesbehov. Sidstnævnte skyldes ofte klimaændringer eller kri

ge, skriver hun. Forfatteren har valgt at sætte fokus på folke

vandringer inden for de seneste 70.000 år. Det beskrives

kort og i store træk, hvordan mennesket har befolket hele

kloden. Efter at de første mennesker udvandrede fra Afrika

for ca. 1,7 mio. år siden – jægere og samlere, der fulgte byt

tedyrenes vandring – har arten bredt sig over hele kloden.

Omkring år 9.000 f.Kr. blev menneskene i området mellem

Eufrat og Tigris bofaste agerdyrkere. Fænomenet bredte sig

og blev til agerbrugsrevolutionen, som blev dominerende i

stort set alle klimavenlige dele af verden.

Cirka år 2.900 f.Kr. begyndte folk fra stepperne i øst at

vandre vestover for at erobre nyt land. Yanmayafolket, som

vore forfædre kaldes, beskrives som høje, lyse i huden og

laktosetolerante. Sidstnævnte var vigtigt i en madkultur

med megen mælk og ost.

Bronzealder

I det nordvestlige Europa levede vi dengang stadig i stenal

deren, men mod sydøst havde kløgtige folk fundet ud af at

lave en legering af kobber og tin: bronze. En revolution, der

gav navn til en ny periode: bronzealderen. Bronzen blev

grundlaget for store civilisationer omkring Middelhavet.

Handelen med råstofferne og legeringen skabte nye han

delsruter, sejlads, store havnebyer og diplomati. Arkæolo

giske fund afslører handelsveje gennem hele Europa alle

rede på dette tidspunkt.

I år 1177 f.Kr. fik disse blomstrende civilisationer en brat

ende. De blev angrebet af havfolket, som man ikke ved ret

meget om. Hvorfor de fremmede angreb, ved man heller

ikke. Klimaændringer, tørke, jordskælv? Handlen stoppede,

og bronzen blev erstattet med et andet metal, som lettere

kunne skaffes: jern.

Jernalderens folkevandringer

Så var der kimbrerne og teutonerne fra Jylland, der vandre

de sydpå i de sidste århundreder f.Kr. De romerske kilder

omtaler dem som høje, blåøjede, modige og stærke. Der

fortælles om 300.000 mænd, kvinder og børn, som vandre

de i år 120 f.Kr. De slog romerne to gange nord for Alperne,

men forfulgte dem ikke til Rom. I år 102 f.Kr. blev de slået

af en romersk hær ved AixenProvence. Kilderne fortæller,

at der blev taget 60.000 teutoner og 90.000 kimbrere som

slaver. Resten var enten blevet dræbt eller flygtede.

I løbet af de næste århundreder voksede Romerriget sig så

stort, at de logistiske og kommunikationsmæssige problemer

blev uoverskuelige, og imperiet faldt fra hinanden i takt

med de store folkevandringer, der satte sig i bevægelse pga.

angreb fra øst: steppefolket hunnerne. Jeanette Varberg

skriver, at folkevandringerne startede år 377, da hunnerne

angreb visigoterne, og disse under deres flugt fik lov til at

krydse Donau og komme ind i Romerriget. Kejser Valens lod

dem passere, fordi han regnede med at kunne bruge dem

som stødpude mod hunnerne; men det projekt gik galt lige

fra starten. Da omkring de 80.000 flygtninge skulle fragtes

over floden, druknede mange af dem. Og i de flygtningelej

re, der blev etableret, var forholdene så ringe, at visigoterne

til sidst vendte sig mod romerne og plyndrede og hærgede,

hvor de kom frem. Det vestromerske rige gik i opløsning,

mens det østromerske bestod i næsten 1000 år, før det blev

en del af Det byzantinske Rige.

Mennesket har
altid vandret

– en boganmeldelse af Per Nielsen
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Så var der England, som, da romerne trak sig tilbage om

kring år 400, blev invaderet af anglere, saksere og jyder – en

indvandring, som skete længe før vikingernes angreb på Lin

disfarne i år 793. Derfor hedder det England, anglernes

land. Det er velkendt stof, at fra 700tallet og frem til 1066

førte de skandinaviske vikinger sig frem i England, Irland,

hele Nordatlanten og Amerika og Canada. En egentlig folke

vandring kan man næppe kalde det, nærmere chikane mod

fredelige folk. Der blev indgået ægteskabsalliancer på kryds

og tværs. For eksempel blev Harald Blåtand gift med Tove,

datter af obotritternes fyrste Mistivoj. Obotritterne er en nu

for længst forsvunden folkestamme i Østersøregionen. Det

er altså ikke kun hele folkestammer, der vandrer; der er

også folkeslag, der helt forsvinder fra landkortet.

Religionernes vandringsmænd

Religion kan også af den ene eller anden årsag – enten

mission eller flugt – sende mange mennesker på vandring.

Nogenlunde samtidig med starten på vikingetiden, begyn

dende i år 642, foregik der en arabisk invasion af Nordafrika

og Spanien. I Spanien varede den arabiske besættelse indtil

år 1492. Omvendt begyndte de kristnes korstog i 1095 og

gik i alle mulige ukristlige retninger.

I slutningen af 1400tallet begyndte europæerne at ekspan

dere ude i Verden. Portugiserne var de første, og spanierne

fulgte hurtigt efter: Afrika, Indien, Kina, Nord, Syd og Mel

lemamerika. De sidstnævnte områder egnede sig til land

brug og havde rige forekomster af ædelmetaller. De lokale

indfødte egnede sig ikke til hårdt arbejde og var heller ikke

modstandsdygtige over for alle de sygdomme, som euro

pæerne bragte med sig. Men så kunne man hente solid

arbejdskraft andre steder fra. Det nævnes, at slavehandelen

fra Afrika omfattede 30 millioner mennesker, og af disse

blev 10 millioner sendt til de tre amerikaer, mens de 20

millioner blev købt af arabere. En folkevandring?

Vor tids vandringsmænd

I 1800tallet steg antallet af europæiske immigranter til USA

betydeligt. I New York boede der for eksempel i år 1657 kun

ca. 2.000 mennesker. I 1860 boede der 813.000. Årsagerne

til, at europæerne dengang rejste til USA, kunne være meget

varierede, men sult, fattigdom og arbejdsløshed i Europa var

blandt de mest almindelige.

Det sidste kapitel har Jeanette Varberg viet til nutidens folke

vandringer. Efter de to verdenskrige var der mange krigs

flygtninge i Europa. Men de var europæere. Forfatteren

ridser meget kort den aktuelle situation op: antallet af

migranter – krigsflygtninge og bekvemmelighedsmigranter –

er steget dramatisk de seneste årtier. I 2015 kom 1 million

flygtninge til Europa fra Afrika og Asien. Jeanette Varberg

drager den slutning, at der er flere årsager til folkevandrin

ger, at der er forskel på flygtninge og migranter, og at den

bedste løsning er at hjælpe på forholdene i nærområderne.

Den konklusion er der sådan set ikke noget overraskende i.

Det bliver bare ikke gjort i tilstrækkeligt omfang!

For historienørder er der ikke meget nyt at hente i Jeanette

Varbergs lille bog, men for den nysgerrige novice er det et

godt sted at begynde, og der er masser af stof til eftertanke.

Jeanette Varberg

Mennesket har altid vandret

Gyldendal. 142 sider. Pris 99,95 kr.

Ved de arkæologiske udgravninger til den kommende Femern Bæltfor

bindelse har arkæologer fra Museum LollandFalster fundet noget så

usædvanligt som 5.000 år gamle fodspor fra stenalderens mennesker.

De ældste kendte fodspor i Danmark

Foto: Museum LollandFalster.
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De første
mennesker i Europa

Onsdag d. 25. oktober kl. 19.30

Jørgen Holm

tidligere museumsinspektør,

Svinø

De første mennesker i Europa. Mit

foredrag drejer sig om de tidligste

spor efter mennesker i Europa.

Udvandringen fra Afrika skete i to

bølger, dels for 12 millioner år siden, dels for 40.50.000 år

siden, da det moderne menneske dukkede op i Europa og

dér mødte og blandede gener med neandertaleren. Jeg vil

især gøre en del ud af at beskrive indvandringen til

Danmark – foregik den for ca. 400.000 år siden eller så sent

som for ca. 15.000 år siden? Bl.a. vil jeg omtale mine egne

undersøgelser af istidsbopladser ved Jels og Slotseng i

Sønderjylland.

Foredrag i Harja
Knivskedebeslag
af U-formet blik

Onsdag d. 27. september kl. 19.30

Claus Feveile

museumsinspektør,

Sydvestjyske Museer

Vendiske knivskedebeslag 

knivskedebeslag af vendisk type,

eller som jeg er endt med at kalde

dem: Knivskedebeslag af Uformet

blik. Kært barn har mange navne! I

årtier blev de opfattet som sjældne og eksotiske, fremstillet

og båret af slavere og vendere syd for Østersøen og i

begrænset tal ført til den østlige del af landet, enten ved

handel, køb af slaver eller ved tab i forbindelse med

vendiske overfald på de danske kyster i 1000 og 1100

årene.

Men med så meget andet har metaldetektoren også vendt

op og ned på den fremstilling. Gennem efterlysninger af

fund i bl.a. Fynboer&Arkæologi er der nu gennemført en

analyse af 327 beslag fra det nuværende Danmark. Og

resultaterne er overraskende. Nordjyske typer, nogle fynske

typer (naturligvis…) men også nogle få reelle importfund.

Kom og hør med og bliv klogere på en lille upåagtet fund

gruppe. I har selv fundet mange af stykkerne!

Udflugt til Fyrkat og Sem
lørdag d. 2 september

Der er næsten ingen grænser for, hvad vi når at se på

denne tur.: Fyrkat, jættestuen Kongehøj, Henrik og Met

tes museum ved Sem nær Mariager, Hvidsten Kro oma.

Se omtalen på side 14

Udgravningerne i Ribe
Lørdag d. 7. oktober

Vi besøger udgravningerne ved Ribes gamle markeds

plads og får en rundvisning i domkirken. Vi guides

rundt af Claus og Lene Feveile.

Se omtalen på side 15
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Arkæologi ved
Øhavsmuseet
helt fra begyndelsen

Onsdag d. 13. december kl. 19.30

Anne Garhøj Rosenberg

museumsinspektør

Øhavsmuseet Faaborg

Øhavsmuseet Faaborg er det

yngste af de fynske museer med et

arkæologisk ansvarsområde. Anne

vil fortælle om de arkæologiske

undersøgelser, som den nye arkæ

ologiske enhed har foretaget siden

sin start for godt og vel to år siden. Det drejer sig bl.a. om

udgravningen i forbindelse med JyllandFyn kablet, en

boplads i Ringe, bondestenalder ved Bramstrup samt nogle

undersøgelser, som i skrivende stund ikke er blevet

tilendebragt.

Da det er årets sidste foredragsaften, sætter vi lidt ekstra

kulør på med et lille forskud på julens kulinariske fristelser!

Bronzealderens
høvdinge og andet
godtfolk

Onsdag d. 29. november kl. 19.30

Malene Refshauge Beck

museumsinspektør

Østfyns Museer

I 2016 og 2017 har Østfyns Museer

foretaget undersøgelser i to bronze

alderhøje, der hver på deres måde

har bidraget med væsentlig ny viden

om ældre bronzealder på Fyn.

En lidt særpræget arkæologisk undersøgelse, der foregik fra

en lift i 1215 meters højde, fandt i sensommeren 2016 sted

ved den erosionstruede Lars Jens’ Høj på Hindsholms øst

kyst. Det hører til sjældenhederne, at museerne får lov til at

grave i fredede fortidsminder som dette, men da naturen

ikke tager hensyn til fredninger, er højen hastigt på vej i ha

vet og dermed også en stor mængde vigtig viden. Ved hjælp

af et ret begrænset indgreb i højen kunne vi konstatere, at

der var tale om et ret kompliceret byggeri, hvor mindst tre

personer er gravlagt i ældre bronzealder.

I disse år kommer der mange detektorfund ind, og en sti

gende del er fra bronzealdergrave, der er pløjet i stykker.

Heldigvis havde ploven ikke helt fået bugt med en meget

særpræget grav og høj ved Kalvehavegård mellem Ladby og

Kerteminde. Ud over en rig centralgrav blev der fundet ske

letgrave fra ældre bronzealder ved højfoden – et i dansk

sammenhæng ret enestående fund. Museet har fået penge

til at fortsætte udgravningen i sensommeren 2017 – det

venter vi os meget af, da der er helt særegent gode beva

ringsforhold i området. Foredraget rundes af med de nyeste

resultater og perspektiver fra udgravningen.

efteråret 2017

Entre
Der er offentlig adgang til alle Harjas

arrangementer, men der betales en mindre entre:

Medlemmer af Harja: 20, kr

Ikkemedlemmer: 30, kr

Alle foredrag finder sted hos Harja,

Arkæologiens Hus

Lisesmindevej 3B

5230 Odense M
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Harjas grupper
Klubaftener 1/8-31/12 - 2017
Prisen for at deltage i gruppernes aktiviteter er 50 kr. pr. halvår.

Oldsagsgruppen
mødes i den kommende sæson på

følgende tirsdag aftener kl. 19.15 (!):

22. august,

12. og 26. september,

10. og 24. oktober,

14. og 28. november.

Vor gruppe, der består af ni medlem

mer, arbejder med at registrere og

beskrive en større samling af oldsager

fra en nordfynsk boplads fra yngre

stenalder, som Peter Mortensen med

hjælpere har indsamlet gennem en

årrække.

Derudover har vi påtaget os pasning

og drift af Harjas Arkæologiske

Samling og bistår gerne Harjas

medlemmer med at bestemme deres

oldsager.

Eigil Nikolajsen

Tlf. 65 97 79 90

nikolajseneigil@gmail.com

Arkæologisk
kortlægning
Klubaften er den anden onsdag i

måneden kl. 19.30.

Vi har nu mulighed for at afsøge

marker i Fleninge og i Øster

Hæsinge

Du er meget velkommen til at møde

op og deltage i disse aftener og i

markafsøgningerne.

Du kan også kontakte

Leif Rasmussen 25 77 74 89

leifflidsager@stofanet.dk

Østfyns
Arkæologigruppe
mødes på Vikingemuseet Ladby på

skiftende tidspunkter, som aftales fra

gang til gang.

Gruppen består af omkring tyve med

lemmer. For tiden sysler vi med regi

strering og beskrivelse af oldsager, som

gruppens medlemmer har fundet ved

rekognosceringer i ladbyområdet gen

nem årene. Derudover tager vi rele

vante og aktuelle arkæologiske emner

op til drøftelse og arrangerer småture

i det fynske fortidsmindelandskab.

Fornylig har vi været på to ture:

henholdsvis til voldsteder på Østfyn og

en tur til Gudme og omegn, herunder

et besøg på Sehesteds store oldsags

samling på Broholm.

Hvis du ønsker at vide mere om

gruppen og vore mødetidspunkter, kan

du kontakte undertegnede:

Eigil Nikolajsen

Tlf. 65 97 79 90

nikolajseneigil@gmail.com

Marinarkæologisk
gruppe
Gruppen har ingen faste mødeaftener i

klubhuset. Hvis du er interesseret i at

deltage i gruppens aktiviteter, er du

meget velkommen til at henvende dig.

Oplys din mailadresse og få tilsendt

indkaldelser og annonceringer af

klubbens aktiviteter i din mailboks.

Svend Amlund

svend@taxibusejby.dk

Vikingernes veje
Ved det sidste møde i studiekredsen i

april blev det besluttet at nedlægge

gruppen om vikingernes liv og færden.

Den havde arbejdet et par år ud fra

mange spændende indlæg og debatter

med udgangspunkt i tekster, mundtlige

oplæg mv.

Leif Tvilum

Sejlads
gennem tiderne
Vi mødes en gang om måneden, første

gang den 21. september kl. 19.00 i

Harjas hus på Lisesmindevej.

Se i øvrigt annoncen på side 13.

Leif Tvilum

leif.tvilum@gmail.com, 61786376.

Detektorgruppen
Klubaftenen er den første onsdag

hver måned kl. 19.30.

6. september: (programpunkt ikke helt

fastlagt endnu).

4. oktober: John Kristensen holder et

lille foredrag om at give/finde ID på

detektorfund/jordfund.

1. november: Fundafleveringsaften

med deltagelse af arkæologer fra de

forskellige museer. Bemærk denne

aften begynder kl. 19.00!

6. december: Muligvis tur til Fyns

Militærhistorisk museum i

Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C.

Der arbejdes på sagen.

Michael Nielsen

21 29 39 51

nunnu72@gmail.com

og Glenn Abramsson

20 36 66 84

glennabramsson@hotmail.com
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Formand

Eigil Nikolajsen

Over Kærbyvej 112

5300 Kerteminde

Tlf.: 65 97 79 90

nikolajseneigil@gmail.com

Suppleant

Alice Amlund

Lærkevænget 5

5592 Ejby

Tlf.: 20 91 30 08

alice@taxibusejby.dk

Bestyrelsesmedlem

Lars E. K. Kramer

Falen 13,3 th

5000 Odense C

Tlf.: 40 29 17 87

Email: larskramer@live.dk

Næstformand

Glenn Abramsson

Munkebjergvænget 9 F

lejl. 9, 1. sal

5230 Odense M

Tlf.: 20 36 66 84

glennabramsson@hotmail.com

Kasserer

Leif Rasmussen

Lykkemarken 6, Korinth

5600 Faaborg

Tlf.: 25 77 74 89

leifflidsager@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem

John Kristensen

Madegårdsvej 10

5350 Rynkeby

Tlf.: 40 27 56 46

Boligservice@yahoo.dk

Sekretær

Per Nielsen

Thorkildsgade 20

5000 Odense C

Tlf.: 66 11 99 48

Mobil: 51 54 80 61

sprogogide@mail.tele.dk

Bestyrelsesmedlem

Lis Lorentsen

Langegade 51,2

5300 Kerteminde

Tlf.: 30 32 76 99

lislorentsen@gmail.com

Suppleant

Michael Nielsen

Bøgebjergvej 41

5672 Broby

Tlf.: 21 29 39 51

nunnu72@gmail.com

Kontakt til Harja
Harjas bestyrelse 2017-18

Harja

Arkæologiens Hus

Lisesmindevej 3B

5230 Odense M

Email: harja@harja.dk

www.harja.dk

Følg også Harja på Facebook:

http://www.facebook.com/

groups/102243969417/
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Arkæologien i de fynske kommuner

Kerteminde og Nyborg
Østfyns Museer/Landskab og arkæologi

Vikingevej 123

5300 Kerteminde

Tlf.: 6532 1667

vikingemuseet@ostfynsmuseer.dk

Svendborg
Svendborg Museum

Fruestræde 3

5700 Svendborg

Tlf.: 2075 2931

arkaeologi@ohavsmuseet.dk

Faaborg-Midtfyn
Øhavsmuseet Faaborg

Banegårdspladsen 2

5600 Faaborg

Tlf.: 6261 3358

ohavsmuseet@ohavsmuseet.dk

Langeland og Ærø
Langelands Museum

Jens Winthers Vej 12

5900 Rudkøbing

Tlf.: 6351 6308

langelands.museum@langelandkommune.dk

Odense Bys Museer

Overgade 48

5000 Odense C

Tlf.: 6551 4601

museum@odense.dk

Odense, Nordfyn, Middelfart og Assens




