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I år er det 25 år siden, jeg blev ansat ved Kerteminde Museum (nu

Østfyns Museer) som assistent med opgave i at fungere på Ladby

skibsmuseet. Først fik jeg dog som job at være museets faste mand på

de arkæologiske undersøgelser i Kertemindes hovedgade, Langegade,

der stod over for at skulle indrettes som en såkaldt sivegade. Til lej

ligheden blev vi assisteret af middelalderarkæolog Eskil Arentoft fra

Møntergården.

Ud over Eskil og mig deltog ind i mellem andre gode folk, heriblandt

lærer, lystfisker og harjamedlem, Torben Jørgensen fra Odense, én af

fynsk detektorarkæologis frontløbere i 90‘erne. Hans deltagelse i ud

gravningen over kun en enkelt dag adskilte sig fra de andre dage i de

arkæologiske felter med særligt gode fund og ekstra højt humør.

Vi gravede på det tidspunkt i et lille felt i den nordlige del af under

søgelsesområdet, hvor lag med kulturjord og et lerstampet gulv do

kumenterede bebyggelse fra 1300tallet. I en meters dybde nåede vi

én af de strandvolde, som middelalderbyen var blevet opført på.

Imellem de vandrullede strandsten lå et enkelt flintafslag fra tilvirk

ningen af en neolitisk økse, som siger noget om strandvoldens tidlig

ste dannelsestidspunkt – men det er en anden historie.

I kulturlaget blev der fundet ting og sager fra dagligdagens sysler og

færden på området: potteskår, husdyrknogler, affald fra en tøndebin

ders værksted, en riskost, et lerstampet gulv mv. og dertil metalgen

stande: borgerkrigsmønter, beslag til en spadserestok, en fiskekrog,

et pilgrimsmærke mv.

Det var Torbens fortjeneste at flere af disse metalsager blev erkendt,

fiskekrogen i særdeleshed, da den sad skjult inde bag en profilvæg,

som vi ellers ikke havde planer om at grave ind i. Det er en velkendt

sag, at arkæologisk feltarbejde kan medføre en portion af stimulerende

overraskelser og glæde. Fiskekrogen udløste netop en sådan. Da jeg

fik lirket jernkrogen ud af jordlaget og viste fundet til Torben, smed

han, hvad han havde i hænderne og omfavnede mig midt i udgrav

ningsfeltet, mens han jublede: “En torskekrog, nr. 5!” – eller var det

den sjette?

Han udtalte derudover, at det var det bedste fund, han nogensinde

Detektorer
og HARJA 1

Formanden har ordet:

Forsidefoto: Hulbæltet i Birkende.

Gengivet med tilladelse fra Østfyns Museer.
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havde gjort, hvilket umiddelbart undrede

mig, da han tidligere ellers har fremdraget

danefæ af ædelmetal.

Det, vi her var vidne til, var det faglige og

begejstrede møde mellem en nutidsfisker

mand og hans kollega fra fortiden medieret

af en jernkrog! For Torben var der ingen tvivl

om en forbindelse.

Anderledes stillede det sig med pilgrims

mærket. Her meldte en samhørighedsfølelse

sig ikke umiddelbart. Det var klart, da mærket var blevet sporet med de

tektoren, taget ud af jordlaget og renset, at det var et pilgrimsmærke,

men det springende punkt var, hvem den afbillede helgen var. Det eneste,

vi nåede frem til, var, at det måtte være en gejstlig, skaldet person af

biskopværdighed, identificeret ved hjælp af et bredt Yformet bånd fra

hans skuldre og ned over brystet.

Der skulle gå 25 år, før sagen nærmede sig en opklaring: I dette forår

havde Harja til sæsonens sidste foredragsaften inviteret museumsin

spektør Mette Højmark Søvsø, Sønderjyske Museer, Ribe. Hun skulle hol

de foredrag om sit speciale: middelalderens religiøse praksis, som den

bl.a. kommer til udtryk igennem f.eks. de pilgrimsmærker, som valfarten

de personer kunne erhverve sig ved besøg på steder med levninger af

helgener. Mette kunne identificere helgenen på den lille metalplade til

at være den fromme biskop Sct. Nikolaus, børnenes og de søfarendes be

skytter, hvis lig i 1087 blev overført fra Myra (nuværende Demre i Tyrki

et) til Bari i Syditalien. Der kendes indtil nu tre pilgrimsmærker med Sct.

Nikolaus fra de nordiske lande, Norge, Sverige og nu Danmark. Hertil et

par stykker fra Holland. Ingen af dem er helt ens, men motivet med den

skaldede biskop går tydeligt igen.

Historien bag pilgrimsmærket fra Langegade rykker hermed nogle skridt

tættere på, idet vi kan begynde at forestille os til et handlingsforløb,

hvis hovedperson tager den lange spadseretur fra Kerteminde til det syd

lige Italien for at aflægge helgengraven i Bari et besøg. Den tids turisme.

Som det synlige bevis for rejsen hjembringes det lille emblem, som ender

sine dage i en skidtbunke ved hovedgaden i ejerens hjemby.

Det var oprindelig min mening, at jeg ville

have helliget denne leder detektorarkæo

logerne og deres betydning for Harja,

og brugt skildringen ovenfor som ind

ledning til denne klumme, men jeg

fik da antydet den rolle, som disse

gæve folk udfører for arkæologien.

Jeg satser på en fortsættelse i en

kommende klumme.

Eigil Nikolaisen
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N
år jeg som lille gik i marken,

skulle jeg altid grave sten op

for at se, hvor store de var.

Senere begyndte jeg at inter

essere mig for det, der blev

gravet op ved mit fødehjem i Kallehave tæt på

Ladbyskibet: skeletter!

Jeg er født i 1934, samme år som de stødte på

vikingeskibet ved Ladby. Som barn rendte jeg

derfor meget ofte der og legede sammen med

de andre børn, bl. a. med Per, som er nabo til

museet.

Med tiden blev min interesse større og større.

Da jeg så kom til Turupgård (hvor Kaj og hans

kone stadig bor), så kom der en annonce i avisen

om, at nogen ville starte en arkæologisk fore

ning i Odense. Den hed Harja. Der blev jeg

medlem. Jeg var med fra starten. Jeg var med

lem en del år, og så var jeg væk derfra igen

nogle år. Man kan måske sige, at det blev noget

akademisk. Men senere skiftede Harja til det

andet plan igen, hvor jeg så meldte mig ind

igen. Derefter har jeg været medlem lige siden.

Herude i Assens startede der så en mindre for

ening, som dog er nedlagt nu. Der var jeg også

medlem lige fra starten. Dér kom også en, som

hed Michael Nielsen. Vi kom til at snakke om

detektorer. Jeg har altid drømt om at gå med

detektor. Han kom over til mig, så vi har gået

en del sammen herovre. Han sørgede for, at jeg

fik det at gå med detektor sat helt i system.

Han oplærte mig, og han har været en god

støtte for mig til at komme i gang. Samtidig

havde vi på det tidspunkt vores lille forening

herude, hvor vi så mødtes hos mig og gik med

detektor ude på markerne her. Som sagt er for

eningen nu nedlagt, men det var på den måde

jeg lærte det. Jeg har siden gået med detektor

på store dele af Vestfyn.

Går du mest alene eller går du mest sammen

med andre?

Nu går jeg mest alene. Jeg er jo snart 85, så jeg

kan ikke gå så længe ad gangen. Jeg tager en

time eller halvanden en gang imellem. Jeg

kører ud i bilen og tager en tur på en times tid

ad gangen.

Der er nogle få gange, hvor jeg har været sam

men med Glenn og nogle af de andre f.eks Jan

Hein, som også har været her nogle gange.

Vi har desuden været ved Martofte, hvor også
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Leif Tvilum møder en mand, der hele sit liv
har været bidt af arkæologi, og som i en alder
af næsten 85 år stadig brænder for sagen

Tekst og fotos: Leif Tvilum, Harja

Michael har været med, hvad han er knap så

meget mere. Han er ret optaget med arbejde

osv.

Jeg var også nogle gange ude og gå med den

lille forening i Assens.

Din interesse er startet med at du er af landmands

familie. Interesserede dine forældre sig også for

arkæologi?

Nej, det sagde dem ikke noget. Jeg kan iøvrigt

huske, at i 1950 var jeg på vej til ungdomsskolen,

hvor vi blev opdelt i hold, opdelt efter nogle

emner, som man skulle arbejde med. Der var et

emne, som hed “sten”. Vi var seks syv stykker

der meldte sig. Det gjorde jeg så også. Det der

med sten har vel ligget i hovedet på mig den

gang, hvor jeg var 1516 år gammel.

Det var dog mest noget med geologi, rombe

porfyr osv. Det var ikke på noget højt plan, men

når man tænker tilbage, spekulerer man på,

hvorfor meldte man sig til det? Der må jo på en

eller anden måde allerede dengang have været

en interesse for sten og stenredskaber?

Hvad interesserer du der mest for netop nu? Er

det den traditionelle arkæologi eller er det detek

torarbejdet?

Det er detektorarbejdet og så historien, om det

vi finder. Her ved Turup, hvor jeg har fundet en

hel del, kan man sige, at jernalderpladserne og

vikingepladserne er sat på plads. Jeg kan sige,

at de var præcis der og der. Det har jeg sørget

for. Ingen før mig har gjort noget i den retning.

Hvad er det mest spændende, du har været med

til igennem årene.

Der har jo sådan set været mange spændende

ting. Det at finde en medalje af Prins Morits af

Oranien (Morits, fyrste af Oranien og greve af

NassauDillenburg, født 14. november 1567 i

Dillenburg og død 23. april 1625 i Haag, var

statholder i republikken Forenede Nederlande

fra 1585 til sin død. Han var søn af Vilhelm den

Til venstre står Kai

Tvedskov med et eksem

plar af Glenn Abrams

sons fibeltavle. Kai har

bidraget til tavlen med

en trefliget fibel fra

vikingetiden. Det er

den, vi ser på billedet

nedenfor.

Tvedskov og
arkæologien
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Tavse, LT). Det var virkeligt spændende, da de

ringede fra Nationalmuseet og fortalte, at det

var en medalje af prins Morritz. Det var virke

lig noget specielt.

Så har jeg også fundet en stor fibula fra vikinge

tiden. En rigtig stor trefliget. Den ligger også

på nationalmuseet. Den har således tre flige

ud til siden. Den er med på Glenn Abramssons

fibeltavle.

*
Lige da jeg kom her til gården, fandt jeg et

stykke af et bronzesværd. Der står noget om

det i en artikel i ”Fund og Fortid” (se nr 4,

2014: Genforening). Det kom til syne ad flere

omgange. Da det første stykke kom til syne,

vidste jeg ikke, hvad jeg havde fundet. Jeg

forærede det til Børge Turup, som boede i

nærheden og også var meget interesseret i

arkæologi. Han havde en kæmpe samling af

stenredskaber med mere.

Da han døde, skulle museet have samlingen.

Da så jeg det stykke bronzesværd. Museums

folkene spurgte mig, hvor det kom fra. Jeg

svarede, at det kom fra mig. Så kom Svend

Rask fra museet i Assens og ville høre, hvor

det var blevet fundet. Museet i Odense kom

også ind i billedet. Jeg havde tre fire stumper

liggende. Det var jo faktisk ret interessant.

For nylig fandt jeg endnu en stump, men da

det er en lille smal stump, mener Mogens Bo

Henriksen fra Odense Bys Museer at, der kan

være tale om en dolk, som ofte ligger sammen

med sværdene. Sværdet er noget bredere.

Men vi ved det ikke endnu. Jeg fandt det lige

før jul, så det er ikke afleveret endnu.

*
Det hænder også, når noget har været i avisen,

at folk ringer og spørger, om jeg kan finde

dette eller hint.

Således ringede en yngre landmand en gang

til mig og spurgte, om jeg kunne finde hans

olietank. Det var jeg nu ikke så meget for, for

det er ofte ved bygningerne, hvor der ligger

alt muligt ragelse.

Men jeg sagde dog ja. Han havde en dreng på

1314 år. Han var med, da vi gik og gravede

derude, og vi fandt faktisk tanken. Vi fandt et

rør, som var bøjet ned og det lugtede af olie.

Kommunen havde sagt, at landmanden skulle

finde olietanken og få det gravet op. Det gjorde

vi så.

Landmanden spurgte, hvad jeg skulle have for

det. Jeg sagde 1000,. Han kikkede lidt ondt

på mig. Så jeg sagde: Nej, når man bliver 80

år, tager man gladeligt ud og gør sådan noget.

Drengen kiggede på mig og sagde: “Du er i

hvert fald ikke 80 år!”. Jeg sagde så: “Nu er

det i hvert fald gratis!”

Vi ser på kort
Til efteråret starter Harja en studiekreds om kort.

Beskrivelse:

Topografiske kort, historiske kort, lidarkort, matrikelkort, ud

skiftningskort, bonitetskort, DigDag, Geodatastyrelsen …

Lyder det lidt som en jungle? Det vil studiekredsen omkring hi

storiske og aktuelle kort forsøge at råde bod på.

I løbet af studiekredsens fire mødeaftener vil vi bevæge os ind i

junglen og se på, hvad vi kan bruge kortene til som amatør

arkæologer. Hvor langt vi når i udforskningen af ukendt land

afhænger helt af deltagerne.

Vi arbejder med de kort, som er tilgængelige på nettet.

Både gamle og nye kort rummer mange spændende detaljer.

Vi vil se på, hvad de viser, og hvordan de kan hjælpe os til at

finde spor fra oldtiden i landskabet f.eks. forsvundne oldtids

minder, bopladser mv.

På det første møde introduceres korttyperne med eksempler på

hvordan amatørarkæologer kan bruge dem. Derefter beslutter

deltagerne retningen, laver oplæg og arbejder “handson”.

Studiekredsen kan suppleres med en tur ud i landskabet.

Alle er velkomne. Forhåndsviden om kort er ikke nødvendig.

Se datoer og tilmelding på side 30.
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I
ÅR ER DET 40 ÅR SIDEN, Fynboer&Arkæologi

så dagens lys. Som redaktør for bladet

igennem dets første otte år har jeg lyst til

at tage det frem fra hylden og lade erindringen

spole tilbage. Nostalgisk nuvel, men et hånd

gribeligt dokument fra en tid før internet, digi

talisering og metaldetektering var kommet i

gang for alvor eller slet ikke begyndt og et glimt

af lidt fynsk museums og amatørarkæologi

historie som det udfoldede sig i 70’erne og

80’erne.

Jeg forestiller mig, at nogle af jer læsere har

lyst til at tage dette kig med tilbage i tiden.

Nogle af jer var også harjamedlemmer den

gang og leverede stof til bladet eller var med i

dets redaktion.

Baggrunden for at udgive Fynboer&Arkæologi

var et ønske fra Fyns Stiftsmuseums side om at

få et skriftligt kommunikationsmiddel mellem

museet og de fynske amatørarkæologer, som

museet arbejdede sammen med. Museets leder,

Henrik Thrane, havde udvirket, at der kunne

ansættes en assistent til at tage sig af og udvikle

denne kontakt, og en Amatørtjeneste så dagens

lys i 1977, hvor jeg blev ansat til at varetage

opgaverne fra museets side.

Ret tidligt i udviklingsarbejdet tegnede der sig

en samarbejdsform, hvor arkæologiinteressere

de fynboer blev ansporet og “uddannet” til at

foretage arkæologisk kortlægning og observa

tion i deres lokalområder. Det udmøntede sig i,

at der blev oprettet lokale grupper rundt på

øen. Ofte var de knyttet til lokalhistoriske fore

ninger og medlemmerne var ikke nødvendigvis

medlemmer af Harja. Projektet var baseret på

et forhold mellem museet og de enkelte aktive

amatørarkæologer.

Informativt, handy, billigt og æstetisk

Med baggrund i denne konstruktion var det

oplagt at lave et informationsblad. Ambitionen

var fra begyndelsen, at det først og fremmest

skulle have en klar målsætning, være informa

tivt, prisbilligt at fremstille og handy. Samtidig

skulle det have et enkelt blikfang og et æstetisk

udtryk.

Vi var så heldige på det tidspunkt at have knyt

tet en grafisk designer og illustrator, Preben

Larsen, til museet. Han kastede sig med ildhu

over opgaven og kunne snart fremlægge en

plan for udgivelserne og sætte en standard for

udseendet. Det var også ham, der fandt på bar

nets navn, fynboer og arkæologi, skrevet med

små bogstaver i en enkel og iøjnefaldende bog

stavtype. Bladet tænktes udgivet med tre til fire

numre pr. år, hver udgave med en karakteristisk

farve: blå for vintersæsonen, grøn for foråret,

gul for høstnummeret og hvid? for vintersæso

nen. Vi nåede dog aldrig at få produceret fire

numre pr. år. Det var også tanken, at hver år

gang skulle have hver sit karakteristiske motiv

på omslaget. Det lod sig i praksis heller ikke

gennemføre. Vi nåede kun fire forskellige illu

strationer.

Fra F&A’s
første tid

Erindringsskitse af Eigil Nikolajsen, Harja

Den gamle redaktør spoler tiden
tilbage. Nu skal I bare høre:



Fynboer&Arkæologi8

På indholdssiden nåede vi til gengæld vort mål,

hvilket var det væsentlige: meddelelser fra

arkæologigrupperne i form at statusopgørelser

over deres arkæologiske landvindinger, tanker

om forskellige oldsagstyper, erfaringer fra felt

arbejdet samt diverse relevante artikler fra mu

seumsfolk om målsætninger, nyheder mv. Alt i

alt en fin afspejling af, hvad der rørte sig på den

fynske arkæologiske scene, hvor museumsfolk

og arkæologiengagerede amatører dyrkede et

fællesskab og samarbejde om udforskningen af

fortiden.

Ud over de programsatte udgivelser så et par

særnumre også dagens lys: et særtryk i rødt

omslag om byudvikling og arkæologi (1979) og

et udstillingsnummer (1984) i grønt om en be

givenhedsrig udstilling på Hollufgård med del

tagelse fra alle arkæologigrupperne og Harja.

Ud over at blive udsendt til de arkæologiske

aktører blev fynboer og arkæologi formidlet ud

til biblioteker og udvalgte institutioner og myn

digheder. Alt i alt en bred skare, som via det

lille blad blev orienteret om, hvad der rørte sig

på arkæologifronten.

fynboer og arkæologi udkom, når der var stof

nok til en udgivelse, så udgivelsesrytmen var

ujævn, og bladet hørte helt op med at udkom

me med 1987 nr. 1, et par år før Amatørtjene

sten i den daværende form også lukkede og

slukkede, og jeg søgte “andre udfordringer” –

som man siger.

Fugl Fønix

Heldigvis sprang Fynboer og Arkæologi (som

det nu blev bogstaveret) som en anden Fugl

Fønix ind på scenen igen et par år senere i

1990, denne gang overdraget til en effektiv

redaktion hos Harja i skikkelse af Jytte Raun,

Aage Heltner og Hedda Jørgensen. Fra at have

været museets udgivelse tog det hermed en be

gyndelse til at blive medlemsblad for Harja, en

udvikling som nu er fuldbyrdet med det flotte

og glittede tidsskrift, du nu sidder med. Det er

så en anden historie, som vi gemmer til en

kommende jubilæumsdag en gang ude i fremti

den!

Indtil da kan du besøge Harjas bibliotek og læ

se i de mange numre af fynboer og arkæologi,

Fynboer og Arkæologi og Fynboer&Arkæologi,

som lige ligger klar.

De vil være en god indføring i fynsk amatør

arkæologis nyere tids historie!

Sådan så vores blad,

fynboer og arkæologi,

ud i dets barndomsår.

Foto: Eigil Nikolajsen
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I
foråret 2019 fik vi danskere tilføjet

780 ord, fem betydninger og ti faste

udtryk til Den Danske Ordbog, blandt

andre kvindekvote, dialogkaffe, hjem

meblind, dinglebær, bonusbarnebarn,

mandfolkepræstation, pauseknap og at anbringe

bagdelen i klaskehøjde.

Men ordet hulbælte leder man forgæves efter i

ordbogen. Ordet har ellers været brugt i arkæo

logiske kredse i efterhånden mere end et årti.

Et hulbælte er ikke, som man måske skulle tro,

et hullet bælte af ældre dato, men derimod et

besynderligt fænomen, dateret til hovedsagelig

ældre jernalder – lange, til tider kilometerlan

ge rækker af 3040 cm dybe huller i jorden, der

danner lange bælter i landskabet.

Første gang, arkæologerne fandt et hulbælte, var

i 1966 ved udgravningerne af den store jern

alderbebyggelse ved Grøntoft (400200 f.Kr.) i

Nørre Omme nordøst for Ringkøbing, faktisk

den første store arkæologiske fladeundersøgelse,

hvor 16 hektar muldjord blev fjernet ved hjælp

af en gravemaskine. Det var den navnkundige

professor C.J. Becker, der ledede udgravningerne,

som stod på fra 1961 til 1970. Man fandt om

kring 250 hustomter, hovedsagelig fra ældre

jernalder. Hustomternes fordeling over et stort

areal, viser tegn

på talrige flytninger

af én og samme bebyg

gelse inden for det samme

område. Becker fandt som

nævnt også et hulbælte. Han vidste

bare ikke, at det var dét, han havde

fundet, men tolkede fænomenet som stol

pehuller, måske en palisade af ubestemmelig

art.

Hulbæltet ved Grøntoft består af et tre meter

bredt bånd eller bælte med 57 rækker af hul

ler, der er 1530 cm dybe. Bæltet kunne med

enkelte afbrydelser følges i et langt, buet stræk

over cirka 800 meter.

Mere Vestjylland

Første gang ordet hulbælte bliver brugt og

defineret i en arkæologisk sammenhæng, er i

2001 i en artikel i FRAM om forsvarsanlægge

ne ved Lyngsmose og Lystbækgård, skrevet af

Palle Eriksen og Per Ole Rindel.

I Vestjylland er fortidsminderne generelt, og

hulbælterne især, utroligt godt bevarede set i

forhold til resten af Danmark. Det skyldes først

og fremmest den sandede jordbund, der siden

oldtiden har været dækket af hede og først sent

Birkende – et
fynsk hulbælte

Af Per Nielsen, Harja

Oversigtskort over

hulbæltet i Birkende, fra

udgravningen i 2017.

Gengivet med tilladelse

fra Østfyns Museer.

Der er flest af dem i Vestjylland, men også
fra Fyn kender vi hulbælterne.
Et af dem ligger ved Birkende
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er blevet opdyrket i større stil – i modsætning

til det østlige Danmark, hvor den mere frugtbare

jord tidligt kom under plov. Den mere ekstensive

dyrkning af de vestjyske jorder, ofte i kombina

tion med et beskyttende lag af flyvesand, har

gjort, at hustomter og andre fortidsminder fra

oldtiden ligger ret godt beskyttet under det nu

værende muldlag. Det er forklaringen på, at de

fleste hulbælter findes i Vestjylland; men det er

ikke ensbetydende med, at fænomet ikke har

været udbredt til resten af landet; men blot at

her er denne type anlæg uhyre vanskelige at

erkende.

Grænsemarkeringer?

Tidligere tolkede man hulbælterne som forsvars

anlæg i stil med Cæars liljer (flere hundrede år

senere gjorde romerne brug af lignende hul

bælter i forbindelse med deres forsvarsanlæg,

f.eks. slaget ved Alesia i år 52 f.Kr. hvor Cæsar

slog gallerne endegyldigt). Ved enkelte hulbæl

ter er der også fundet tilspidsede pinde, dog

ikke nede i hullerne (hvor romerne placerede

dem!), men mellem hullerne. Teorien er blevet

bestyrket af, at ved folkevolden Rammedige er

der foran og langs med voldgraven fundet spor

af et hulbælte. Rammedige er ikke dateret,

men andre lignende jyske folkevolde, som f.eks.

Olgerdiget ved Haderslev, kan dateres til romersk

jernalder.

Men hulbælter tolkes ikke længere entydigt

som forsvarsanlæg. Fund af flere af lange, lige

hulbælter, som ikke ligger i direkte tilknytning

til bebyggelse, tyder på, at funktionen i disse

tilfælde kan have været færdselsregulerende og

grænsemarkerende.

Det er også foreslået, at hulbælterne kunne være

en forhindring for potentielle kvægtyve.

Endelig kommer man ikke uden om den kultiske

tolkning af hulbælterne som rituelle linjer i

landskabet.

Alt i alt har hulbælterne ikke haft nogen lang

levetid. De er blevet anlagt, og herefter har de

fået lov at stå og forfalde. Der er ikke noget,

der tyder på, at man aktivt har forsøgt at vedli

geholde dem.

I dag er der indtil nu registeret 41 hulbælter i

Danmark, heraf et på Fyn.

Birkende

I 2015 fandt Østfyns Museer et hulbælte, da de

foretog en arkæologiske forundersøgelse ved

Birkende, hvor et markområde skulle udstykkes

til bebyggelse. Hulbæltet lå på den planlagte

udstykning i den sydvestlige udkant af byen.

I januar 2019 blev hulbæltet færdigundersøgt.

Den udgravede del af hulbæltet er op til syv

meter bredt, det kan følges over 50 meter og

består af syv til ni rækker med hundredvis af

tætstillede huller, der er fra otte til 30 cm dybe.

Udgravningen blev foretaget i et tidligere eng

område, der i nyere tid er blevet indvundet til

agerjord og nu skal byggemodnes.

Der er ingen daterbare fund fra selve hulbæltet,

så dateringen af anlægget er fortsat lidt usikker,

men museet håber at få kulstof14 dateret hul

bæltet i løbet af året.

Ud over hulbæltet blev der ved den arkæologiske

forundersøgelse og de efterfølgende udgrav

ninger i 2017 også fundet spor efter huse. Der

er sandsynligvis tale om to gårde fra den tidlig

ste middelalder.

Der er tidligere gjort omkring 200 detektorfund

i området, f.eks. to kuglefibler fra yngre romersk

jernalder, og 600 meter vest for hulbæltet er der

fundet affaldsgruber fra sen førromersk jern

alder med bl.a. lerklining og jernslagger.

Landsbyen Birkende hed oprindelig Birkinge,

De 41 kendte hulbælters

fordeling ud over

Danmark. Især i området

omkring Ringkjøbing er

der fundt mange

hulbælter. Lånt fra bogen

“Lange Linjer i

landskabet”.
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og har som stednavn sin oprindelse før vikinge

tiden, hvilket de mange detektorfund også be

kræfter. Vådområderne, der mod øst og delvist

mod syd ligger tæt omkring landsbyen, har

dannet en naturlig afgrænsning af jernalder

samfundets ressourceområde, ligesom Geels Å

har gjort det mod nord. Men mod vest og nord

vest danner landskabet ingen naturlig grænse –

og det har måske netop været hulbæltets funk

tion. Landevejen OdenseNyborg ligger kun

370 meter mod syd, og hvis vejen også har væ

ret en vigtig forbindelsesvej allerede i jernal

deren, kan hulbæltet have fungeret som

markering eller forsvar af landsbyen.

“Hulbælterne har været en forhindring, som

har gjort det vanskeligt for uvelkomne gæster

at passere, og som måske forsinkede eller lige

frem skadede dem.

På Østfyns Museer ser vi i disse år på under

søgelser og fund, der kan være med til at kaste

mere lys over magtens landskab i overgangen

fra yngre jernalder og vikingetid til middelal

deren. Det er en periode, hvor Danmark går fra

at være et stammesamfund regeret af småkon

ger, som Ladbykongen formodentlig var det, og

til et samlet rige, hvor kongemagten centralise

res, og hvor magten synliggøres indadtil såvel

som udadtil, med for eksempel byggeriet af

Nyborg Slot og det årlige Danehof i Nyborg.

Fundet af hulbæltet ved Birkende er en af brik

kerne, der kan hjælpe os med at forstå histo

rien”, fortæller arkæolog Malene Refshauge

Beck, der har stået for udgravningen af det

fynske hulbælte ved Birkende.

Der er ligeledes fundet to hulbælter på Lolland,

men indtil videre ingen på Sjælland.

Disse besynderlige danske hulbælter er så godt

som enestående i europæisk jernalder. Der

kendes kun ét svensk fund og et par stykker fra

Holland.

NB: Hvis du gerne vil vide mere om hulbælter,

udkom der i 2018 en flot bog med titlen Lange

Linjer i landskabet. Hulbælter fra jernalderen. I

bogen fremlægger 38 arkæologer deres under

søgelser og analyser af de 41 danske hulbælter.

Bogen giver et grundigt indblik i et nyt begreb

inden for fortidsminder.
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D
er har oprindelig ligget en høj

på det sted, hvor udgravningen

fandt sted, og hvor der nu skal

bygges boliger. Selve højen blev

udgravet af Per O. Thomsen m.fl.

allerede i midten af 1980’erne, hvor man under

søgte de sidste udpløjede rester af den og bl.a.

afdækkede en stensat grav samt en mængde

ardspor herunder. I graven fandt man som den

eneste genstand hovedet af en bronzeknap, der

daterer anlægget til bronzealderens periode III,

dvs. ca. 1300 – 1100 f.Kr.

I 2018 var det altså ikke selve højen, vi var ude

efter at dokumentere, men derimod ardsporene,

som vi håbede fortsat var at finde. Under den

tidligere udgravning samt ved forundersøgelsen

af hele området var der desuden fundet en del

stolpehuller nord for højen, som forhåbentligt

kunne sammensættes til hele grundplaner af

bygningsværk, når der blev afrømmet muld på

et større areal. Og man må sige, at alle forhåb

ninger blev indfriet i løbet af den tid, udgrav

ningen stod på!

Efterhånden som maskinen bevægede sig fra

øst mod vest og fik gravet mulden væk og blot

lagt undergrunden, dukkede det ene anlæg ef

ter det andet op, og vi fik travlt med at doku

mentere det hele. Det var på det tidspunkt af

sommeren, hvor det i længere tid havde været

tørt og ubarmhjertigt varmt vejr, hvilket bestemt

ikke gjorde det nemt for os.

Ardspor

Afdækningen af ardsporene var noget, der gav

anledning til spænding blandt de deltagende

arkæologer. Var der mon spor tilbage, og var

det mon muligt at få dem registreret og even

Overskriften refererer til en udgravning fra
august sidste år.
Her fremkom nogle meget spændende og til
dels uventede resultater

Høj 4 på
Højensvej

Af museumsinspektør Lone Christine Nørgaard, Svendborg Museum

Fig. 1: Udgravningens

placering illustreret med

en gul cirkel. Højen har

ligget højt i landskabet

med fin udsigt over

Svendborgsund mod syd.

(Ill. fra Fund og Fortids

minder).
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tuelt tage pollenprøver af dem? Når det er så

tørt og varmt i vejret, tørrer den blottede under

grund naturligvis også hurtigt ud, og det er

nogle gange næsten umuligt at se noget, fordi

det hele bare bliver til én stor grålig, tør flade.

Normalt ridser vi anlæggene op, så vi efterføl

gende kan måle dem ind med GPS og ved, hvor

der findes noget interessant. Men det lader sig

ikke gøre med ardspor, som der normalt ikke er

meget tilbage af, og en opridsning kan forstyrre

den smule fyld, der er tilbage i sporene, så der

ikke kan tages pollenprøver.

Der gik lidt tid, før det gik op for os, at der var

begyndt at dukke ardspor op. I periferien af

højområdet var de meget spredte og ikke let

genkendelige, men det skulle snart ændre sig.

Til vores store glæde begyndte de karakteristi

ske striber (som ardsporene jo bare er) at dan

ne et tættere og tættere net på kryds og tværs

ind mod midten af den tidligere udgravede høj,

og der var ingen tvivl om, at denne del af for

målet med undersøgelsen ville blive en succes.

Hovedparten af sporene kunne måles op med

GPS som streger, og det lod sig også gøre at tage

nogle meget fine pollenprøver, som forhåbent

ligt kan fortælle os, hvornår oldtidsploven lavede

de karakteristiske ridser i undergrunden. Efter

som vegetationen og floraen løbende har æn

dret sig op gennem oldtiden, kan vi ved hjælp

af et såkaldt pollendiagram datere sporene ud

fra, hvilke pollen der findes i fylden. Det er en

meget omstændelig proces, og det lykkes ikke

altid at få egnede pollen ud af prøverne. Men

vi venter stadig i spænding på at høre, om det

her er lykkedes.

Ardsporene er udelukkende bevarede, fordi de

har ligget beskyttet under en gravhøj, og pol

lenprøverne skulle gerne fortælle os, om de er

fra samme tid som opførelsen af højen, eller

om de er ældre. Hvis det viser sig, at de er nær

mest samtidige med højen, må vi antage, at der

er foretaget, hvad der kaldes en rituel pløjning,

før højen blev anlagt. Det kunne være for at

sende den afdøde godt ud på den sidste rejse

til de evige afgrødemarker eller blot for at vise,

at personen har været storbonde eller i det hele

taget en vigtig person for det omgivende sam

fund. En lidt mere kedelig teori kan være, at

ardsporene er ældre og blot efterladenskaber

fra nogle tidligere bønder, der har været bosat i

området – selvom tanken om, at der har fore

gået noget rituelt i forbin

delse med en gravlæggelse

altid er tillokkende for arkæ

ologer. Men i dette tilfælde vil

det være mindst lige så spæn

dende at finde ud af, om

ardsporene kan have en sammen

hæng med den bebyggelse, der

dukkede op nord for højen. Vi ven

ter som tidligere nævnt fortsat i

spænding, hvad det angår.

Huse

Da vi åbnede feltet nord for højen, var det med

forventninger og en formodning om, at der ville

være bevarede spor efter mindst én bygnings

konstruktion, med tanke på de mange stolpe

huller der tidligere var fundet her. Og formod

ningerne holdt mere end stik. Det nærmest

vrimlede frem med stolpehuller, og vi skulle

holde tungen lige i munden for at få alle med.

På grund af tørken måtte vi gå over den afdæk

kede flade flere gange med en vandsprøjte,

hvor der var tvivl om, om alt var taget med.

Det gav yderligere resultater i form af flere

stolpehuller, der tonede frem som mørke skyg

ger, hvor den blottede undergrund fik noget

vand. Desværre viste det afrømmede felt sig at

være forstyrret af mindst to ØV gående ager

Fig. 2: De opmålte ards

por danner et fint net af

streger i undergrunden.

Her vist med grønt.

I ardsporene kan man se

resterne af balken fra ud

gravningen i 1980’erne.

Sporene ses også på fig. 3

Der var besøg af flere

skoleklasser på udgrav

ningen. Fra Rantzaus

minde skole var der

besøg af to 6. klasser, der

fulgte arkæologerne et

par timer og hørte om

arkæologernes arbejde.

(Foto: Lone Østergård).
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rener, der kunne ses som to brede, næsten

fundtomme, striber på tværs af feltet. Disse

agerrener er i sig selv ganske interessante, da

de fortæller noget om tidligere tiders dyrkning

af jorden, men i denne sammenhæng, hvor de

skærer igennem mængden af spor efter anlæg

fra oldtiden, er de ikke andet end en ærgerlig

forstyrrelse!

Ikke desto mindre kan vi ud fra de opmålte an

læg finde frem til mindst 5 konstruktioner, som

på baggrund af typologi og størrelse sandsyn

ligvis hører til i slutningen af yngre stenalder

eller helt i begyndelsen af ældre bronzealder

(ca. 1700 f.Kr.). Omkring denne tid byggede

man midtsulehuse, også benævnt toskibede huse.

Det vil sige, at der igennem husets længdeakse

var én række med stolper, som holdt taget oppe.

Det var ikke ualmindeligt, at husene blev orien

teret omtrent ØV, og hvis der eksempelvis var

kvæghold, var disse som regel placeret i den

østlige ende, som altså fungerede som stald.

Hvad der er bemærkelsesværdigt ved husene

fra Højensvej er, at en god del af vægstolperne

også er bevarede. Til væggene har man benyt

tet tyndere stolper, end dem der stod i midten

af huset, og de har som oftest ikke været gravet

så dybt ned som midterstolperne. Derfor er det

lidt usædvanligt, at der på denne udgravning

er bevaret så mange spor efter vægstolper, som

der er, og det giver en meget bedre og sikrere

identifikation af de forskellige konstruktioner.

I forbindelse med udgravningen på Højensvej

er de fire af fem sikre huse også orienteret ØV.

Det femte hus er imidlertid muligvis orienteret

NS, men da der løber en agerren lige netop

igennem dette hus, hvor en del stolpehuller alt

så er forsvundet, er det behæftet med en

vis usikkerhed. Men det vil senere natur

videnskabelige analyser sandsynligvis

kunne give svar på.

Fra nogle af stolperne i de sikre

huse er der taget floterings

prøver, hvilket enkelt fortalt

vil sige, at man har samlet

noget af fylden/jorden fra stol

pehullerne, der efterfølgende vil

blive hældt i et kar med vand, så

jorden falder til bunds, og eventuelle

makrofossiler, som for eksempel brændt

korn, vil flyde ovenpå og kan tages fra til

analyse. Selve analysen, der benyttes, er som

regel 14Cmetoden, der giver en cirkadatering

af, hvornår makrofossilet er fra. Brændt korn er

ideelt til denne dateringsmetode, fordi det har

en kort levetid, men trækul er også meget vel

egnet og benyttes ofte.

Undersøgelsen er endnu ikke færdigbearbejdet,

og der vil helt sikkert være føjet dele af et par

huse mere til listen, når vi kommer så langt.

Ligbrændingssted

I den østlige del af feltet, for foden af den na

turlige bakke som gravhøjen oprindeligt var

opført på, dukkede der noget mildest talt meget

overraskende og sjældent op, nemlig hvad der

formodes at være et ligbrændingssted. I over

fladen havde vi markeret et større anlæg, der

tolkedes som enten et mindre kulturlag eller en

stor grube. Et kulturlag blev enten dannet på

steder, hvor der har været meget færdsel, eller

på steder man har benyttet som en slags mød

ding, og det efterlader sig ofte som store, mør

ke plamager i udgravningsfelterne. En grube er

egentlig bare et hul i jorden, og der findes en

del forskellige typer, der er delt op, alt efter

hvilken funktion de har haft, eksempelvis af

falds eller lertagningsgruber. En tredje mulig

hed for det nævnte anlæg kunne være, at det

var sporene efter en oldtidsbrønd.

Der var altså flere muligheder, så en af de sid

ste dage vi havde maskine på udgravningen,

blev det besluttet at fjerne halvdelen af det

større anlæg i tynde lag. Vi snittede det altså

på midten, så vi kunne få et fint lodret pro

fil/tværsnit og helst med nogle fine lag i.

Efterhånden som vi kom ned i anlægget, viste

det sig i virkeligheden at være en sammenflyd

ning af mindre anlæg, indtil vi nåede 3035 cm

ned. Da så det ud til, at der mod midten af det

gravede profil fremkom ren undergrund, og

uden om var der en bred ring af noget lidt

mørkere fyld. Vi tog derfor liiiiige et lille skrab

mere med maskinen, for at sikre os, at vi var i

bund på midten, og her dukkede pludselig en

lille plamage med, hvad der lignede aske, lidt

trækul og brændte knogler frem, som gik ind

under profilet. Den første indskydelse, man

som arkæolog får, er, at det er en brandgrav.

Altså at der har været lavet en lille fordybning

et stykke nede i undergrunden, hvori man har

lagt resterne af et ligbål og på den måde

gravlagt en person. Det er en gravform, som

Fig. 3: Illustrationen vi

ser de forskellige huses

omtrentlige placering.

Det grå hus længst mod

øst fandt vi kun den ve

stlige ende af.

Da materialet ikke er

færdigbearbejdet, kan

oversigten ændre sig en

anelse. Agerrenerne løber

umiddelbart nord og syd

for rækken af ØVorien

terede huse.
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har været benyttet i lidt varierende udformnin

ger i løbet af en stor del af oldtiden. I nogle

perioder har man blot lagt resterne af ligbræn

dingen i et lille hul i jorden, og i andre perio

der har man benyttet urner, som man har sat

ned, stort set på samme måde, som man gør i

dag. Men hvorfor denne lå så langt nede var

lidt af et mysterium.

Det nyfundne anlæg blev dækket til med plastik,

da det var sidst på dagen, og næste dag ville vi

så fjerne den anden halvdel af den store plamage

for at kunne afdække resten af den formodede

brandgrav. Efterhånden som vi næste dag kom

ned i niveau, tegnede der sig en doughnut

formet ring omkring midten, som dog aftog og

forsvandt helt på den ene side, da vi var nået

næsten i bund til anlægget med asken og de

brændte knogler. Igen stødte vi på et lag af under

grundsfyld på midten og skrabede det forsigtigt

bort for at afdække resten af den mulige brand

grav. Endnu en gang blev vi overraskede over,

hvad der gemte sig under denne undergrunds

fyld. Det viste sig, at der ikke kunne være tale

om en brandgrav, som ofte ses som en forholds

vis lille plet af gråsort fyld med stumper af

brændte knogler, da dette anlæg var nærmere

150cm langt i retningen NS og omkring 80cm

bredt. Der lå enkelte sten med en diameter på

57cm langs kanterne, og henholdsvis lige nord

og øst for anlægget var der en plet med let rød

brændt undergrund som viste, at det havde været

lidt varmepåvirket lige der. Der fandtes også

nogle aftegninger langs den nordlige ende og

nordøstlige side, der lignede ardspor, selv om

der næppe kan være tale om ægte ardspor i

den dybde, som nu var omkring 40 cm. Men

der kan måske have fundet en rituel handling

sted, hvor man har lavet symbolske ardspor

igennem anlægget, eftersom de indeholdt sam

me fyld som dette.

For at vende tilbage til selve anlægget, blev det

konkluderet, at det måtte dreje sig om et lig

brændingssted. Den afdøde har ikke været an

bragt på et bål direkte på jorden, men der har

sandsynligvis været bygget en form for stativ

med brændsel omkring, som vedkommende er

lagt på. Der blev fundet i hvert fald to sikre

stolpehuller i umiddelbar nærhed af og i sam

me dybde som ligbrændingsstedet, som mulig

vis har været en del af konstruktionen omkring

ligbrændingen. Den brede ring omkring anlæg

get har sandsynligvis været en grøft, hvori det

ene stolpehul blev fundet.

Dette er naturligvis arkæologernes tolkning af

det nævnte anlæg, og vi kan aldrig med sikker

hed sige, at det er sådan, det har været. En

ting, vi dog kan være rimelig sikre på, er den

datering, vi på et tidspunkt får på selve lig

brændingsstedet. I den sparsomme fyld fra an

lægget, der blot var 12cm dybt, er der ved et

gennemsyn på Moesgaard Museums afdeling

for konservering og naturvidenskab fundet

blandt andet brændte korn fra byg, rug, havre

og brødhvede/durumhvede samt rester af flere

forskellige typer af vilde planter. Desuden inde

holdt det en del trækulsstumper, så der er godt

med materiale til at få det dateret ved den tid

ligere nævnte 14Canalyse. Der er yderligere

taget en pollenprøve fra overgangen mellem

undergrund og bunden af anlægget, så også

den kan muligvis hjælpe os med en rimelig

præcis datering på ligbrændingen.

Kort sammenfatning

Opsummeret indeholdt udgravningen altså

overordnet set nogle ardspor på en naturlig

forhøjning, hvor der tidligere har ligget en

gravhøj, et lavtliggende ligbrændingssted samt

en mængde stolpehuller og andre anlæg der

imellem. Alt sammen noget, der fortæller os

om både det rituelle og profane liv for knap

4000 år siden ved den nuværende Højensvej i

Svendborg.

Fig. 4: Ligbrændings

stedet, her markeret

med lys blå farve. Den

store aftegning, der

nærmest omkranser det

hele, er det anlæg, der

blev afdækket i over

fladen. Anlæggene ses

også på fig. 3 i nederste

venstre hjørne.
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I
1555 blev kirkerne i de sydvestfynske

landsbyer Haagerup og Fleninge ned

lagt. Reformationen havde ændret kir

kernes landskab, og en række kirker

var gamle og forfaldne. Sognebørnene

var dog ikke tabt for Vorherre, og skulle fra da

af i stedet søge kirke i den nedlagte cistercienser

klosterkirke på det nuværende Brahetrolleborg,

dengang Holme Kloster. Kirken skulle ifølge det

kongelige dekret rives ned, og materialerne

bruges til at vedligeholde klosterkirken, den ny

sognekirke. Men det var ikke kun kirkebygningen,

der forsvandt, det gjorde selvfølgelig også kirke

gården med omkring 500 års begravelser, mere

end 4000 individer. Med tiden blev den gamle

kirkegård til mark, og den præcise placering

gik i glemmebogen. Kun navnet Gamle Kirke Agre

levede videre i en afkrog af landsbyens fælles

erindring, og bevarede mindet om dét, der i forti

den var samfundets centrum, kirken. Her begyn

der fortællingen om de arkæologiske

udgravninger på kirkegården, og om den række

af andre projekter der kredser om disse.

I maj 2017 rullede en lille gravemaskine ind på

en udyrket del af marken nord for Stilledalsvej 2

i Haagerup, nord for Brahetrolleborg. Duggen

lå tungt i græsset og fugten hang i luften, men

sammen med fugten var der også noget andet.

Spænding! 16 par umådeligt forventningsfulde

øjne fulgte maskinens skovl i takt med at den

skar sig igennem græstørven og den tynde

muld, og afdækkede en tilsyneladende ensartet

flade af karakteristisk, rodet sydfynsk under

grund. Dette var kirkegården, som vi havde ar

bejdet frem imod at kunne udgrave i over et år,

og som endelig skulle til at afsløre sine hem

meligheder for os.

Og hvem var det så der stod der og ventede i

spænding? Først og fremmest var det de arkæ

ologer og antropologer fra Øhavsmuseet Faa

borg og ADBOU på Syddansk Universitet, der

sammen havde stablet projektet på benene og

fundet en løsning på at gå i gang med noget så

tidskrævende som udgravningen af en kirke

gård. Projektet har i virkeligheden rødder til

bage i middelalderåret i 1999, men tog sin

begyndelse i Haagerup i 2012, da Odens Bys

Museer lavede den første prøvegravning på

stedet. Dengang lykkedes det er identificere et

stort antal grave, og det var med baggrund i

disse resultater, at vi i 2016 kunne begynde på

at få en udgravning i stand. De andre øjne til

I 1555 blev kirkerne i Haagerup og
Fleninge nedlagt. Nu er både kirker og
kirkegårde blevet genfundet

Herrens Mark
er genfunden

Af museumsinspektør Poul Baltzer Heide, Øhavsmuseet Faaborg
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hørte 12 unge studerende fra USA. De havde

valgt at tage til Danmark for at prøve kræfter

med noget som er rigtig svært at komme til i

Nordamerika, nemlig at udgrave menneske

skeletter og lære hvordan det gøres.

Udgravningsresultaterne

I udgravningens to første år er der identficeret

og i nogen udstrækning udgravet lige knap 300

grave. Gravene ligger i lag, og viser at kirkegår

den som forventet har været i brug i en meget

lang periode. I gravene kan ikke overraskende

identificeres børn, kvinder og mænd, og alle

aldersgrupper er repræsenterede. De fleste af

barnegravene ligger samlet i det nuværende

felts sydlige hjørne, og peger os i retning af, at

det nu udgravede område ligger nord for kirke

bygningen, som det endnu ikke er lykkedes at

finde utvetydige spor af. Gravene varierer mel

lem meget enkle jordfæstegrave og mere kom

plicerede begravelser med kister eller nedsatte

sten, og ser dermed ud til at repræsentere den

sociale og tidsmæssige bredde som er en central

ting i projektet at få adgang til. Vi ser frem til

at kunne fremlægge mere detaljerede fra den

antropologiske analyse.

Et andet spørgsmål vi er tættere på en besvarelse

af er, hvorvidt landsbyen oprindeligt skulle have

ligget omkring kirken, for så på et tidspunkt at

vandre ned til den nuværende placering ved

vadestedet over åen. Gravene har som nævnt

ovenfor været usædvanligt svære at udgrave,

idet der stort set ingen forskel er på gravfylden

og den omkringliggende undergrund. Når det

er tilfældet, skyldes det at der kun har været

meget lidt muld og kulturfyld at komme til at

grave med ned når graven skulle fyldes, og det

tolker vi på den måde, at der er tale om en

gravplads anlagt på en bar mark, og ikke et

sted hvor gødning affald og andet i en årrække

har akkumuleret sig. Kirken ligger ensomt på

sin bakketop, midt imellem dens to landsbyer,

Haagerup og Brænde Lydinge.

Haagerup i fremtiden

Udgravningerne på kirkegården har gjort det

klart, at der er tale om et enestående og vel

bevaret materiale i form af grave og skeletter,

som ved en fremtidig udgravning vil kunne

rykke ved en række grundlæggende træk i vores

forståelse befolkningens levevilkår og sundhed

igennem hele middelalderen, efterdønningerne

af tros og regimeskifter og livet imellem kronen

og kirken i middelalderens Europa. Det stærke

lokale samarbejde med både borgere og ama

tører er en vigtig brik i bestræbelserne på at nå

hen til at have rejst de nødvendige penge til en

samlet udgravning, og vi ser frem til endnu en

række gode og spændende år i Haagerup.

I USA er det vanskeligt at få erfaring med at udgrave menneskeskeletter. Derfor var

det tillokkende for især amerikanske studerende at få lov til at deltage i udgravnin

gerne ved Haagerup. Som man ser på de to fotos nedenfor, var der mange, der benyt

tede sig af muligheden. Til venstre ses et af de mange skeletter, der blev udgravet på

den gamle kirkegård.

Fotos: Øhavsmuseet Faaborg.
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I
løbet 1980’erne vandt begrebet den

vandrende landsby frem blandt arkæ

ologer. Der blev fundet og udgravet

flere forhistoriske bebyggelsespladser,

hvor det blev konstateret, at disse var

blevet flyttet over kortere eller længere afstan

de. Flere forskere konkluderede efterfølgende,

at de danske landsbyer og bebyggelser først

blev fastlåste ved overgangen mellem vikinge

tid og middelalder. Erik Pedersen giver i sin

artikel i Fynboer & Arkæologi 20191 en op

ridsning af dette i et fynsk perspektiv, både ud

fra egne undersøgelser samt ud fra forskningen

i 1970’erne og 1980’erne. Han konkluderer, at

“landsbyerne var samtidige” og først “fixeret

omkring 1000 e.Kr.” Følgelig konkluderer han,

at bebyggelsesnavne ikke kan benyttes til at

datere ældre bebyggelser, da det i bedste fald

kun kan være navnet, der er ældre end om

kring år 1000 e.Kr., mens bebyggelserne havde

flyttet rundt i landskabet før dette. [1 s. 1011]

De senest 1020 års mange arkæologiske udgrav

ninger, talrige fund og bedre dateringer peger

dog på, at bebyggelserne fra og med den sidste

del af jernalderen sjældent flyttede over længe

re afstande, hvis overhovedet. [2 s. 86; 3 s.

302303; 4 s. 269] Det kan der også læses om i

2019årbogen fra Odense Bys Museer, hvor de

mange års udgravninger omkring landsbyerne

Skrillinge og Svenstrup ved Middelfart har givet

et ganske tydeligt billede af både kontinuitet

på nogle områder og ændringer på andre om

Stednavne kan godt bidrage til forståelsen af
bebyggelsernes alder. Det har Peder Dam
forsket i. Resultaterne skriver han om her

Af museumsinspektør Peder Dam, Odense Bys Museer

Om stednavne
og datering

Figur 1:

Datering af de alminde

ligste endelser på

landsby og bebyggelses

navne fra Navneforsk

ning på Københavns

Universitet. [6]
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råder. Gennem en lang række af C14 dateringer

kan det konstateres, at Skrillinge har ligget på

samme sted siden ca. år 600 e.Kr. De præcise

grænser for landsbyens tofteområde har dog

varieret over tid, og landsbyen var således større

mod syd og nord i yngre germansk jernalder

samt i vikingetid end i historisk tid. Svenstrup

kan derimod kun dateres tilbage til første halv

del af 1000tallet, hvad der også giver ganske

god mening, når der ses på ejerlavsstrukturen i

området. Svenstrups mindre ejerlav ligner nær

mest et firkantet udklip af Skrillinge ejerlav.

Svenstrup må være udskilt af Skrillinge og an

lagt i første del af 1000tallet.

Dette understøttes desuden af stednavnene,

idet Skrillinges navneendelse, ing, menes at

stamme fra før vikingetiden, mens Svenstrups

navneendelse, torp (i dag typisk rup, strup

eller drup), menes at være fra den sidste del af

vikingetiden og middelalderen. Vi har således

her et smukt eksempel på, at studier af det

arkæologiske materiale, stednavnene samt

ejerlavsstrukturerne understøtter hinanden [5].

Målet med denne artikel er at vise, at studier af

arkæologisk materiale og stednavne ikke kun

understøtter hinanden ved konkrete lokaliteter

som ved Skrillinge/Svenstrup, men at der er en

generel sammenhæng mellem stednavne og ar

kæologi – også hvis man ser på hele det fynske

område og på landet som helhed. Desuden er

målet at argumentere for, at både stednavne og

arkæologien peger på, at en gruppe af vores

landsbyer har været stort set stedfaste siden

sidste del af jernalderen, mens en anden gruppe

først kom til i slutningen af vikingetiden og be

gyndelsen af middelalderen.

Stednavneforskning og arkæologi

På Københavns Universitet findes en mindre

gruppe af navneforskere, der vedligeholder en

stor registrering af historiske stednavne og ved

ligeholder formidlingsdatabaser over disse.

Desuden er forskerne gennem publikationer og

samarbejde med museerne centrale for vores

kendskab til stednavnene. I figur 1 ses navne

forskernes diagram over dateringerne på de

mest almindelige stednavneendelser i Danmark,

og som det kan ses, er det stadigt bredt accep

teret blandt navneforskerne, at nogle endelser

stammer fra jernalderen (fx lev, ing, sted,

hem og løse), mens andre menes at stamme

fra den senere del af vikingetiden og fra den

tidlige del af middelalderen (fx torp, tved,

rød og bølle). Det skal pointeres, at daterin

gerne er omtrentlige og kun dækker de perio

der, hvor stednavneendelserne blev anvendt

ved navngivning i større omfang. F.eks. er der

eksempler på, at torp blev anvendt ved navn

givning af nye bebyggelser i Danmark helt op i

1500tallet. Desuden bygger diagrammet på

studier af det sproglige indhold i stednavnene,

og spørgsmålet er derfor, om dateringerne også

kan benyttes som en af kilderne til bebyggel

sernes fysiske datering?

Landsdækkende undersøgelse

I et postdoc projekt 20122014 registrerede

jeg knap 15.000 historisk kendte landsbyer og

enkeltliggende gårde over hele Danmark, hvor

efter hver af disse bebyggelser blev kortlagt

som punkter i et digitalt kort, og – så vidt det

var sprogligt muligt – blev bebyggelsernes sted

navneendelser bestemt. Det var selvfølgelig et

Figur 2:

Punktkort over de fynske

bebyggelser i projektet.

Udarbejdet på grundlag

af data fra Peder Dams

undersøgelse.
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tidskrævende arbejde, men da det først var gjort,

kunne der relativt nemt udarbejdes kort som

figur 2 og analyseres sammenhænge mellem

stednavnetyper og arkæologiske fund som i figur

3 og 4. Kort fortalt var målet med projektet at

få et overblik over, hvor og hvornår de mange

nye bebyggelser i vikingetiden og middelalderen

blev anlagt.

Før selve analyserne beskrives, skal det lige slås

fast, at der selvfølgelig kan findes arkæologiske

fund fra alle periode fra og med stenalderen i

næsten alle egne i Danmark. Fortidens menne

sker har bevæget over hele landet, og har der

for også efterladt effekter, som vi i nogle tilfælde

kan finde i dag. Men det er omvendt også tyde

ligt, at der var områder, hvor de har opholdte

sig mere og derfor efterladte mest. Selve bosæt

telsen var selvfølgelig basen, hvor vi finder

langt hovedparten, dernæst kommer de nære

og primære ressourceområder som agre og lig

nende, mens man sjældnere kom ud til sekun

dære ressourceområder længere ude i landskabet.

Længst ude var områder, hvor man kun kom,

hvis man skulle rejse igennem, og måske var

der endda områder, som man ikke turde færdes i.

Alt dette er måske indlysende for læseren af

denne artikel, men pointen er, at mens ét arkæ

ologisk fund ikke nødvendigvis i sig selv kan

bevise, at der boede mennesker lige der, så kan

en større repræsentation af fund fra en bestemt

periode i en bestemt landskabstype vise, at det

var i sådanne landskaber, at menneskene primært

levede. Fund fra ertebølletiden (54003900

f.Kr.) er f.eks. voldsomt overrepræsenteret langs

kysterne og langs vandløbene, da fiskeri var

helt centralt, mens menneskene i højere grad

flyttede til andre områder, da agerbruget i den

følgende periode vandt frem. På tilsvarende vis

kan overrepræsentationen af fund fra vikingeti

den omkring bebyggelser med én stednavne

endelse vise, at denne gruppe af bebyggelser

fandtes allerede før vikingetiden eller i hvert

fald i hovedparten af vikingetiden.

Analyserne i projektet blev udført ved at udar

bejde serier af ringe (såkaldte buffere) hver

med en bredde på 500 meter omkring alle be

byggelser i projektets digitale kort, hvorefter

koncentrationen af fund registreret i den lands

dækkende database Fund og Fortidsminde blev

udregnet for hver af bufferne. Alle registrerin

ger med en datering til vikingetiden blev med

taget. Omkring bebyggelser med ældre sted

navneendelser som fx lev og sted var der en

markant overrepræsentation af fund lige om

kring bebyggelsescentrummet (0500 meter).

Landsgennemsnitligt var fundkoncentrationerne

her dobbelt og tredobbelt så høje som i den

næste buffer (5001000 meter), og koncentra

tionerne i de følgende buffere fortsætter også

generelt med at falde (se figur 3).

Der er mange detaljer, der kan diskuteres, men

grundlæggende er den tydelige tendens et væ

sentligt argument for, at langt hovedparten af

disse bebyggelser har ligget helt eller næsten

helt stedfast allerede før vikingetiden.

Modsætningen er de yngre bebyggelser som

f.eks. torp og rød, se figur 4. Igen er der en

masse nuancer, der kan diskuteres, men over

ordnet relaterer disse bebyggelser sig ikke til

fundene fra vikingetiden. Der er dog ved dem

Figur 3:

Fundkoncentration fra

vikingetiden (7501066)

udregnet fra data fra

Fund og Fortidsminder

omkring fem ældre grup

per af bebyggelser i Dan

mark inddelt efter sted

navneendelse.

Der er tegnet fem buffere

omkring bebyggelses

punkterne, hver med en

bredde på 500 meter.

Koncentrationen lige om

kring hem bebyggelserne

(0500 meter) er fx gen

nemsnitligt 0,28 fund pr.

kvadratkilometer, mens

koncentrationen i den

næste buffer (5001000

meter) kun er 0,13 fund

pr. kvadratkilometer. [3]
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alle et ganske lille fald i koncentrationen fra

bufferen ved bebyggelserne og til den næste

buffer, hvilket indikerer, at en mindre del af dis

se bebyggelser er anlagt i den senere del af

vikingetiden, men hovedparten er ganske givet

først anlagt i 1000, 1100 og 1200tallet.

Fynsk undersøgelse

Den kritiske læser vil måske nu tænke, at det

ud fra de landsdækkende tal ikke kan afvises,

at de ældre bebyggelser bare er anlagt i starten

af vikingetiden, mens de yngre er anlagt i slut

ningen af vikingetiden. Når resultaterne er så

tydelige som her, må dette dog anses for usand

synligt. Der må være en betydelig aldersmæssig

forskel mellem de henholdsvis ældre og yngre

bebyggelser. Dels for at præcisere analyserne,

dels for at fokusere på det fynske område og

dels for at få alle de mange fund fra de sidste

67 år med blev undersøgelsen gentaget i for

bindelse med denne artikel (figur 5). Metoden

er den samme, men fokus er snævrere, idet kun

Fyn og de omkringliggende øer er medtaget, og

kun fund fra Fund og Fortidsminder dateret til

mellem år 550 og 750 er medtaget. Hermed er

datamængden meget mindre, og de ældre og

yngre bebyggelser er derfor i grafen slået sam

men til to linjer. Resultatet viser igen, at de ældre

bebyggelser relaterer sig tydeligt til fundene:

Koncentrationen er næsten syv gange højere lige

omkring bebyggelserne (0500 meter) som i

den næste buffer (5001000 meter). Herefter

hopper koncentrationen lidt op og ned ved de

efterfølgende buffere, og hvor vidt dette skyl

des, at bufferne når ud og rammer steder, hvor

der også har været bebyggelse i perioden 550

750, og/eller om det skyldes en vis usikkerhed

på grund af det mindre datamateriale, skal ikke

diskuteres her. Det centrale er, at bebyggelserne

relatere tydeligt til fundene fra perioden 550

750, og at de ældre bebyggelser i overvejende

grad derfor må regnes for at have været mere

eller mindre stedfaste allerede fra denne perio

de. De yngre bebyggelser relaterer til gengæld

ikke til fundene – faktisk er der en ganske lille

negativ sammenhæng.

Konklusioner og forhold

Der er i dag en bred enighed om, at stednavne

nes sproglige indhold kan bruges som en af kil

derne til at datere ikke kun selve navnet, men

også selve landsbybebyggelserne. Landsbybe

byggelser med endelser som lev, ing, sted,

hem og løse må i overvejende grad være fra

før vikingetiden og stort set stedfaste allerede

før år 750.

Jeg har nu brugt forbeholdene “overvejende fra

før” og “stort set stedfaste” flere gange, for der

er tydelige eksempler på nuancer og deciderede

undtagelser. Et fåtal af eksempler på flytninger

af selv store landsbyer kan ses helt op i højmid

delalderen. Som kildemæssige sikre og måske

ekstreme eksempler kan nævnes to kirkelands

byer på Nordfalster, Kippinge og Nørre Vedby,

der flyttede så sent som i sidste del af 1200tal

let. Nørre Vedby flyttede ca. 2,5 km mod nord,

hvorved landsbyen kom til at ligge mere cen

tralt i ejerlavet, mens Kippinge blev opsplittet i

to landsbyer, Østre Kippinge ca. 1 km mod syd

øst og Vestre Kippinge ca. 1 km mod vest. I beggeFigur 4:

Fundkoncentration

fra vikingetiden (793

1066) udregnet fra

data fra Fund og For

tidsminder omkring

fire yngre grupper af

bebyggelser i Danmark

inddelt efter stednavne

endelse. Bebyggelserne

relaterer sig kun gan

ske svagt til fundene,

og de må derfor pri

mært været anlagt i

den senere del af

vikingetiden og i mid

delalderen. [3]
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tilfælde kom kirken efter flytningen til at ligge

enligt og langt fra de nye landsbyer, og de gamle

landsbytofter kunne delvist udgraves fra mar

kerne i 1900tallet. Sådanne flytninger af større

bebyggelser over længere afstande er dog und

tagelsen i vikingetid og middelalder.

Når jeg bruger forbeholdet “stort set stedfaste”

om vikingetid og middelalder, så skyldes det,

at ved mange landsbybebyggelser rykkede tof

terne få hundrede meter frem og evt. tilbage

over århundreder. Men det er så korte afstande,

at den grundlæggende agerbrugsstruktur, infra

struktur og ejerlavsstruktur må være bibeholdt.

Måske er forklaringen, at dele af landsbyen er

brændt, eller måske blev der bare opført nye

gårde lidt ved siden af de gamle gårde, og først

derefter blev de gamle gårde nedtaget. Begge

disse forklaringsmodeller vil give en landsbytoft,

der over mange hundrede år vil rykke lidt frem

og tilbage. Men jeg har svært ved at betegne

sådanne som vandrende landsbyer – i givet

fald ville det være mere korrekt at kalde dem

“blævrende landsbyer”…

Der er mange spørgsmål, som jeg helt bevidst

ikke har forsøgt at svare på i denne korte arti

kel: Præcist hvornår og hvorfor blev langt

hovedparten af bebyggelser stort set stedfaste i

germansk jernalder? Præcist hvornår og hvor

for kom der en større bølge af nye bebyggelser

i sidste del af vikingetiden og i første del af

middelalder? Og hvor store regionale variatio

ner kan der fx ses mellem ager, skov, hede

og kystegne? Dette har dog ikke været relevant

at svare på for 1) at argumentere for at sted

navne i mange tilfælde kan være et brugbart

redskab, i samspil med andre kilde, til at be

stemme alderen på en bebyggelse, og for 2) at

argumentere for at en stor andel af de danske

Figur 5:

Fundkoncentration

af fund dateret til

perioden 550750

udregnet fra data fra

Fund og

Fortidsminder

omkring henholdsvis

de ældre og yngre

bebyggelser på Fyn

og de

omkringliggende øer.
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bebyggelser er fra før vikingetiden, mens en

anden stor andel er fra sen vikingetid og mid

delalder. Endelig skal det nævnes, at jeg i bogen

fra 2015 inddrager en række andre kilder og

metoder, bl.a. stednavnenes sproglige indhold

i forleddet, kirke/sognestrukturer, bebyggelses

størrelser fra historiske kilder, historiske kort

samt de skandinaviske og vikingetidige bebyg

gelser i England.

Stednavne kan ikke entydigt bevise alderen på

en bebyggelse, men navnene kan været et kraf

tigt indicium. Helt konkret er chancen for at

gøre fund fra sen jernalder og fra vikingetid

mange gange højere lige omkring bebyggelser

med de ældre stednavne end andre områder.

Derfor vil stednavne på linje med f.eks. historiske

kort og landskabsstudier også kunne være nyt

tige kilder for både arkæologer, detektorfolk

og for folk med generel interesse for arkæologi.

Flintøksedag
Tidspunkt

Lørdag d. 9. november kl. 10.00  kl. ca. 16.00

Arkæologiens Hus

Kursusleder

Eigil Nikolajsen

Pris

50 kr. (dækker kompendiemateriale, kaffe/te o.l)

Tilmelding

nikolajseneigil@gmail.com eller tlf. 65 97 79 90

senest d. 6. november.

Begrænset deltagerantal på 15.

Man medbringer madpakke til middagspausen.

Drikkelse kan købes.

Beskrivelse

Sidste år afholdt vi minikurset “Vi ser på flint”, som henvend

te sig til nybegyndere i at se på oldsager af flint. Vi havde

for lidt tid til at gå i dybden med de forskellige em

ner, bl.a. at uddybe kendskabet til økser af flint.

Denne gruppe af oldsager er vigtig, da det er

økserne, der oftest samles op af folk og derfor

udgør en vigtig informationskilde til at lokalisere

bopladser, værkstedspladser, begravelser og offer

steder fra specielt yngre stenalders forskellige perio

der, men også ældre stenalders lange tidsafsnit.

I det lille kursus vil vi beskæftige os med økseterminologi,

øksetyper, dateringer, anvendelsesmåder af økser samt

hvordan man beskriver og dokumenterer flintøkser.

Det er ingen forudsætning for at være med på kurset, at man del

tog i “Vi ser på flint”, men det vil være en fordel for det personlige

udbytte, at man ikke er på helt bar bund med hensyn til at se på

menneskeforarbejdet flint.

Der vil blive vist godt med originale fund undervejs, men det skal

ikke afholde deltagerne fra at medbringe egne økser. Det vil kun

gøre kurset mere spændende.

Medbring gerne skriveredskaber, lupper og skydelærer (helst af

plastic) og kaffe/tekop.

Velkommen
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Ihærdige harja-folk bliver ved med at grave
ting op af jorden ved Voldtofte. Denne gang
på kørevejene i en juletræsplantage

Nye bronze-
alderfund
fra Voldtofte

Af museumsinspektør, ph.d. Mogens Bo Henriksen, Odense Bys Museer
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I
sommeren 2012 afsøgte de tre Harja

medlemmer Glenn Abramsson, Jan

Hein og Michael Nielsen en mark i

den sydvestlige udkant af landsbyen

Voldtofte på Sydvestfyn. At det over

hovedet var muligt at foretage afsøgning på

denne årstid, skyldes, at detektorerne blev

svunget i en plantage med små grantræer.

Detektorførerne havde simpelthen så mange

”søgeabstinenser”, at de lod sig nøjes med de

køreveje og sprøjtespor, der henlå uden afgrøde

mellem kommende juletræer! Og det er vi glade

for nu, for trods de begrænsede afsøgningsmulig

heder, var fundene overraskende gode.

Yngre ”forstyrrelser”

I denne artikel vil jeg nonchalant springe over

en række ellers spændende fund af smykker og

sølvmønter fra yngre germansk jernalder og

vikingetid; de repræsenterer en del af et større

fundområde, som viser, at der har ligget en

værkstedsplads i sen jernalder og vikingetid i

landskabet syd for Voldtofte. Derimod skal

fokus være rettet mod en samling langt ældre

genstande, som utvivlsomt stammer fra en op

rindeligt samlet, men nu af ploven spredt ned

lægning fra yngre bronzealder.

Plovens værk

Det, der tolkes som en oprindeligt samlet ned

lægning, udgøres af en enkelt intakt genstand

og 15 fragmenter, som tilsammen repræsente

rer mindst syv genstande. På nær det intakte

stykke er de alle tydeligt mærket af mødet med

markredskaberne; ingen af fragmenterne er

over 13 cm lange, og flere er betydeligt mindre.

Flere stykker er forvredne, så man fornemmer,

at det ikke bare er plov og harve, men måske

også roterende redskaber, måske en kultivator,

der har revet dem itu. Ærgerligt, men samtidig

er det jo også grunden til, at de overhovedet er

fundet. Udover at splitte genstandene har

markredskaberne også spredt det,

man må antage har været en samlet

nedlægning. De 16 stykker fandtes

over et areal på i alt ca. 140x10 m,

men hovedparten dog inden for et

77,5x10 m stort område. Længde

retningen på fundområdet fulgte

dyrkningsretningen, så der er ingen

tvivl om, at mange stykker er ført bort

fra nedlægningsstedet med harve og såmaskine;

to oprindeligt sammenhørende stykker lå såle

des med 56 m afstand. Det har kun været mu

ligt at udpege et formodet nedlægningssted ud

fra genstandenes spredning fordi detektor

førerne har været meget omhyggelige med at

indmåle fundstederne. Og nedlægningsstedets

placering er vigtig, når man skal forsøge at tolke

fundet, men herom senere.

Smykker

Depotet består af smykker og redskaber, og

form og ornamentik på førstnævnte genstands

gruppe viser, at nedlægningen har fundet sted i

yngre bronzealder per. IV (1100900 f.v.t.).

Seks fragmenter stammer fra mindst to brille

formede bøjlenåle, der består af en bøjleformet

krop, der ender i to cirkulære plader og en på

siddende nål (fig. 1). Bøjlenålene kan betragtes

som forgængere for jernalderens fibler, men til

forskel fra disse har de ikke fjederkraft. Den

hvælvede bøjle og de cirkulære endeplader, der

har fået bøjlenålen til at ligne fortidens syge

kassebriller, har tværrifling, men ellers er der

ikke gjort meget ud af udsmykningen (fig. 2).

Oprindeligt har nålene været op mod 15 cm

lange, og de er lavet af ret spinkelt gods. Brille

formede bøjlenåle opstod i slutningen af ældre

bronzealder som en slags videreudvikling af de

spinkle bøjlenåle, der var så almindelige i grav

fundene fra den første del af bronzealderen.

Typen fortsatte bronzealderen ud og voksede

med tiden – som andre genstandstyper – til

nærmest groteske størrelser og former. Denne

spinkle type (der af fagfolk betegnes som DOIV

nr. 55), tilhører netop den første fase af yngre

bronzealder. Smykketypen findes sjældent i

tidens grave, men til gengæld ikke sjældent i

depotfund.

Tre fragmenter stammer fra en spinkel halsring

med skråtstillet rilleornamentik; tilsammen re

præsenterer stumperne ca. 35 cm af en ring

krop, så det kan ikke udelukkes, at der faktisk

er tale om to ringe (fig. 3). Den indre diameter

har været ca. 16 cm, og slidspor på bagsiden

viser, at den har været brugt som smykke. Måske

har ringen haft ovale afslutningsplader med krog

formede ender, så den kunne åbnes; det kan vi

kun gætte på ud fra andre fund, for enderne er

ikke bevaret. Også denne smykketype er velkendt

fra den tidlige yngre bronzealders depotfund.

Nye bronze-
alderfund
fra Voldtofte

Fig. 1.

Fragmenter af brille

formede bøjlenåle.

Fragmentet øverst til

højre er en afbrudt kant

fra en af de cirkulære

afslutningsplader.

Foto: Nermin Hasic.

Højtomten set fra vest.

Bronzerne er især fundet

lidt til højre for billedets

midte.

Foto: Michael Nielsen.
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Fem fragmenter stammer fra en eller måske to

båndformede armringe med Uformet tværsnit

(fig. 4). Den hvælvede overside er ornamente

ret med stregbundter, der nogle steder går på

langs af længderetningen, andre steder på tværs

og andre igen på skrå. Også denne type kendes

fra tidens depotfund.

Redskaber

Genstandsmaterialet omfatter også to redskaber,

som begge kun kan henføres bredt til yngre

bronzealder. Noget medtaget af mødet med

markredskaberne er en spinkel grebspidskniv

med buet ryg (fig. 5). Det er en redskabsform,

der kendes fra både grav og depotfund i yngre

bronzealder, og i en senere del af perioden kan

typen antage betydelig størrelse og endda være

udsmykket med bl.a. skibsmotiver, som det kendes

i fundet fra Guldhøjen på Voldtofte Vestermark.

Dette stykke er dog enkelt og uornamenteret.

Fundets eneste intakte stykke er en 7,3 cm lang

døllemejsel (fig. 6). På smalsiderne ses tydelige

støbegrater, der indikerer, at mejslen var nyla

vet ved nedlæggelsen. Det er måske årsagen

til, at der ikke er bevaret rester af skaftet, som

det ellers ses i en døllemejsel fra Guldhøjen på

Voldtofte Vestermark. Døllens diameter – der

svarer til skafttykkelsen – er 1,5 cm, så man

må antage, at det er et redskab, der har været

beregnet til finsnedkerarbejde, f.eks. udskæring

af detaljer på møbler, skrin eller lignende.

Mejsler kendes fra ganske få gravfund fra yn

gre bronzealder, mens de er lidt mere alminde

lige i tidens depoter – således også i det

ovenfor omtalte fund fra Guldhøjen.

En nyfundet gravhøj

Spredningen af bronzerne var koncentreret

omkring den sydvestlige side af en højning i

marken, og hen over top

pen af højningen forløb et

levende hegn, der danne

de skellet til nabomar

ken. Et kig ind i det

tætte krat, der stod på

skelvolden, viste, at højningen ikke var

en naturlig bakke, men derimod en kunstig,

men af pløjning hårdt medtaget rundhøj. Dette

kunne bekræftes ved at kigge på landskabs

scanninger, såkaldte lidarkort, hvor det kunne

ses, at skelvolden i sin tid var anlagt hen over

højningen, der har udgjort et markant højde

punkt i et ellers ret jævnt landskab. Der er ingen

tvivl om, at skellet er anlagt i forbindelse med

udskiftningen af Voldtofte omkring 1800, og

her har man i mange tilfælde “disponeret” den

ny tids agerlandskab efter oldtidens gravhøje.

Højningen må således betragtes som en delvis

sløjfet gravhøj, og det kan antages, at den blev

opført i ældre bronzealder og dermed århund

reder før de detektorfundne bronzer endte i

jorden. Harjafolkenes arbejde på marken har

således ført til fundet af ikke mindre end tre

fortidsminder: En gravhøj fra ældre bronzeal

der, en samling genstande fra yngre bronzeal

der og en værkstedsplads fra sen jernalder –

intet mindre end et arkæologisk Kinderæg!

Grav eller depot?

Det er jo meget nærliggende at tro, at en sam

ling bronzealderbronzer fra en overpløjet grav

høj må repræsentere et splittet gravfund, men

helt så enkelt er det ikke. De fleste typer, der er

repræsenteret i materialet, ses sjældent i grav

fund fra begyndelsen af yngre bronzealder,

mens de er velkendte i samtidens depoter.

Depoter har været nedlagt i vådområder såvel

som på tørt land, og oftest må man antage, at

genstandene har været gemt væk for at skulle

forblive i jorden. Der har således været tale om

rituelle nedlægninger, og til sidstnævnte gruppe

hører flere nedlægninger i tilknytning til ældre

Fig. 2.

Intakt brilleformet

bøjlenål af omtrent

samme form som styk

kerne fra Voldtofte.

Fundet i Kindstrup Mose

på Vestfyn.

Foto: Jørgen Nielsen.

Fig. 3. Fragmenter af

spinkel bronzehalsring.

Foto: Nermin Hasic.

Fig. 4.

Fragmenter af armring.

Bemærk variationerne i

ornamentikken.

Foto: Nermin Hasic.
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gravhøje. Det nærmeste eksempel herpå er

depotet med bronze og guldgenstande fra

Guldhøjen på Voldtofte Vestermark 1400 m

vestnordvest for det her beskrevne fund, og i

tid er afstanden blot et par hundrede år. Indtil

videre arbejder vi derfor med tesen om, at også

dette depot blev hensat ved en gravhøj for at

forblive i jorden, men hvorfor det skete, kan vi

ikke vide – endnu!

Lokalområdet i bronzealderen

Stednavnet Voldtofte klinger velkendt blandt

bronzealderforskere i hele Europa, for fra om

egnen af denne landsby kendes Nordens rigeste

gravfund fra yngre bronzealder. På Kirkebjerg

under nutidens landsby ligger endvidere tykke

affaldslag fra en samtidig boplads, hvis lige

heller ikke findes nord for Østersøen. Hertil

kommer Danmarks største fortidsminde fra

bronzealderen i form af et kæmpe vifteformet

højanlæg – og sådan kunne vi blive ved! Langt

hovedparten af de ekstraordinære fund tilhører

midten af yngre bronzealder (ca. 800 e.v.t.), og

de er dermed nogle generationer senere end

det nyfundne depot. Faktisk er der ikke så mange

prangende fund fra egnen fra den tidlige del af

yngre bronzealder. Derfor er depotet et mere

end velkomment bidrag, når vi skal forsøge at

udrede, hvad der skete i området nord for Hel

næs Bugten i tiden forud for fremvæksten af

det, der i den arkæologiske litteratur går under

betegnelsen “Voldtoftecentret”. Var det mon en

forfader til en af de mægtige præster eller høv

dinge, der blev gravlagt i Lusehøj vest for

Voldtofte omkring 800 f.v.t., der ca. 200 år tid

ligere placerede redskaber og smykker i kanten

af en af sine forfædres gravhøje umiddelbart

sydvest for nutidens Voldtofte?

Flere undersøgelser?

Der er slet ingen tvivl om, at juletræsplantagen

ved Voldtofte gemmer på flere fragmenter af de

genstande, som vi allerede har registreret

stumper af, for store dele mangler af flere af

stykkerne. Dertil kan det ikke udelukkes, at der

ligger flere “julegaver” under granerne i form

af genstandstyper, som detektorførerne endnu

ikke har fundet dele af. Vi ser derfor meget

frem til, at plantagen en dag bliver ryddet, så

“Task Force Voldtofte” kan rykke ud og finde

mere. For resten kan vi alle hjælpe til med at

fremskynde denne dag ved at købe lokale jule

træer og klippegrønt til den tilstundende højtid.

Så hvis du vil bidrage til redningen af et depot

fund fra bronzealderen, skal du huske at købe

julegran fra Voldtofte!

Fig. 5.

Grebspidskniv – odden er

afbrudt og blad såvel

som angel let beskadiget.

Foto: Nermin Hasic.

Fig. 6.

Døllemejslen fra alle fire

sider. Bemærk støbegra

ter på smalsider og ved

døllens rand.

Foto: Nermin Hasic.

Læs mere om fundene fra Voldtofte

Henriksen, M.B. 2014: Guldhøjen. Skalk 2014:5, s. 39.

Henriksen, M.B. 2014: En vifte af gravhøje. Skalk 2019:1, s. 2733.
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Foredrag i Harja, efterår 2019

Marinarkæologi på museerne.
Langelands Museum og
marinarkæologi i det nye
årtusinde?

Onsdag den 30. oktober kl. 19.30
v/ museumsinspektør Otto Uldum, Langelands Museum

Marinarkæologien er en del af den lovregulerede praksis på museerne, og sø

territoriet dækkes af fem regionale museer. Som landjordsarkæologien drives

aktiviteterne mest af bygherrebetalt arbejde, men der er stor forskel på forud

sætninger og metoder.

Foredraget vil præsentere den marinarkæologiske praksis på museerne, og vise

eksempler på nyere projekter.

Dødens Teater – ritualer, kult og
moselig i tiden omkring Kristi fødsel

Onsdag d. 25. september kl. 19.30
v/ museumsinspektør Sidsel Wåhlin, Vendsyssel Historiske Museum

I årene kort efter Kristi fødsel blev seks menneskekranier, heraf to børn,

ofret i et mosedrag ved Svennum i Vendsyssel. Mosen ligger som et

amfiteater, en passende scene for denne, den største offergave af alle.

I dag kender vi omkring 60 ofrede mennesker fra Vendsyssel.

Den store mængde viser at ritualer, hvor der indgår deponering

af mennesker i moser, har været en relativt almindelig praksis.

Hvad var det, der skete dengang for 2000 år siden? Hvad fik

mennesker til at ofre deres egne børn til guderne? Og

hvordan foregik disse ofringer i praksis? Det er disse store

spørgsmål, som er omdrejningspunktet foredraget.
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I de danske farvande findes utallige spor efter et nu

oversvømmet landskab, der i mange årtusinder var beboet

af mennesker. Store dele af dette landskab blev hurtigt

opslugt af havet i den ældre stenalder, og forståelsen af

særligt maglemosekulturen (9.5006.400 f.kr) er derfor

næsten udelukkende baseret på materiale fra datidens

indlandsbopladser.

Omdrejningspunktet for foredraget er at undersøge, om vi

har et repræsentativt billede af kystens betydning i magle

mosekulturen, eller om en meget væsentlig del af kilde

materialet fortsat ligger gemt på havbunden. Dernæst søger

foredraget at illustrere, hvilke typer konsekvenser hav

stigningen kan tænkes at have haft for menneskene.

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

Havstigningen i den ældre stenalder

Onsdag den 27. november kl. 19.30

v/ museumsinspektør Peter Moe Astrup, Moesgård Museum

Året, der gik
Onsdag den 11. december kl. 19.30
v/museumsinspektør Maria Lauridsen, Odense Bys Museer

Årets sidste foredragsaften, hvor vi ønsker hinanden Glædelig Jul og Godt Nytår

med tak for det gamle. Herunder nyder vi traditionen tro æbleskiver og glögg i

passende mængder i pausen mellem Marias engagerede skildringer af årets gang

på museets arkæologiske arbejdsmark.

Husk også
Flintøksedagen den 9. november

Se annoncen side 23.

Ærøturen den 14. september

Se annoncen på bladets bagside.

Fra OBM's udgravninger ved Bellinge
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Harjas grupper

Klubaftener 1/8-31/12 - 2019
Prisen for at deltage i gruppernes aktiviteter er 50 kr. pr. halvår.

Detektorgruppen
Detektorgruppen mødes i den kommende

sæson den første onsdag i måneden:

4. september kl. 19:30

2. oktober kl. 19:30

6. november kl. 19:00: Fund

aflevering (Bemærk vi starter en halv

time tidligere end normalt!)

4. december kl. 19:30

Den 6. november er der traditionen

tro fundafleveringsaften, hvor de

ansvarshavende museer på Fyn,

Langeland og Ærø vil være til stede i

Harjas hus på Lisesmindevej. Her har

alle mulighed for at aflevere de fund,

der er dukket op i løbet af foråret.

Alle er velkomne, med eller uden fund.

Glenn Abramsson

Tlf.: 20 36 66 84

glennabramsson@hotmail.com

Oldsagsgruppen
mødes i den kommende sæson på

følgende tirsdag aftener kl. 19.15 (!):

20. august

3. og 17. september

1. og 29. oktober

12. og 26. november

Gruppen består af en halv snes med

lemmer, der arbejder med at registrere

en stor nordfynsk samling. Derudover

bliver der tid til god snak om arkæolo

giske emner.

Nogle af medlemmerne er også gået i

gang med at bearbejde og foretage nye

opstillinger af Harjas arkæologiske

samling.

Eigil Nikolajsen

Tlf. 65 97 79 90

nikolajseneigil@gmail.com

Østfyns
Arkæologigruppe
mødes på Vikingemuseet Ladby på

skiftende tidspunkter, som aftales fra

gang til gang.

Gruppen består af ca. 20 medlemmer,

som for tiden er optaget af at sætte sig

ind i bronzealderens kulturhistorie og

arkæologi. Gruppens medlemmer

stiller op som hjælpere på museets

udgravninger, når der er behov for en

ekstra indsats. Derudover bliver der

også tid til et par småudflugter om

året til fortidsminder på egnen.

Eigil Nikolajsen

Tlf. 65 97 79 90

nikolajseneigil@gmail.com

Studiekreds om kort
Vi mødes følgende fire mandage i

løbet af efteråret kl. 19.3021.30:

26. august

23. september

21. oktober

18. november

Formålet med studiekredsen er at blive

klogere på, hvordan forskellige histo

riske og nutidige kort kan bruges til at

udforske det arkæologiske landskab i

Danmark.

De fleste kort kan i dag findes på

nettet. I gruppen udforsker vi, hvordan

vi finder frem til dem vha. computeren,

hvilke kort der er bedst egnede til brug

for amatørarkæologer og hvilke oplys

ninger de indeholder.

På den første mødeaften introduceres

emnet af erfarne kortbrugere. Ved de

øvrige møder arbejder vi selv med

emnet ud fra oplæg fra deltagerne.

Medlemmerne medbringer egen pc.

Grundlæggende kendskab til brug af

pc er nødvendig. Max 12 deltagere.

Eva Therkelsen

30 29 92 72

evatherkelsen@hotmail.com

eller

Jens Kjærgaard

23 68 04 05

Jens_agneta@msn.com

Marinarkæologisk
gruppe
Gruppen har ingen faste mødeaftener i

klubhuset. Hvis du er interesseret i at

deltage i gruppens aktiviteter, kan du

oplyse din mailadresse og få tilsendt

indkaldelser og annonceringer af

klubbens aktiviteter i din mailboks.

Svend Amlund

svend@taxibusejby.dk

Bliv medlem af Harja
Er du endnu ikke medlem af Harja, men har lyst til at blive det, kan du rette henvendelse til foreningens kasserer,

Michael Mortensen (se overfor), som sørger for formaliteterne, bl.a. indkrævning af den årlige medlemskabsafgift på

200 kr. for enkeltperson eller 250 kr. for husstanden.
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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

Jens Kjærgaard

Slagkrogen 30,

5220 Odense SØ

Tlf. 23 68 04 05

jens_agneta@msn.com

Næstformand

Glenn Abramsson

Munkebjergvænget 9 F

lejl. 9, 1. sal

5230 Odense M

Tlf.: 20 36 66 84

glennabramsson@hotmail.com

Kasserer

Michael Mortensen

Klampenborgvej 9

5700 Svendborg

Tlf.: 40 31 46 22

michael@anmi.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

Michael Nielsen

Bøgebjergvej 41

5672 Broby

Tlf.: 21 29 39 51

nunnu72@gmail.com

Harja, Arkæologiens Hus

Lisesmindevej 3B

5230 Odense M

Email: harja@harja.dk

www.harja.dk

Bank: Sparekassen Fyn,

regnr 0828, kontonr. 825557

Følg også Harja på Facebook:

http://www.facebook.com/

groups/102243969417/

Harja er medlem af

Danske Amatørarkæologer,

www.arkaeologisda.dk

Kontakt til Harja

Harjas bestyrelse 2018-19

Suppleant

Eva Therkelsen

Oehlenschlægersvej 37

5230 Odense M

Tlf. 30 29 92 72

evatherkelsen@hotmail.com
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Velkommen til nok et lovende arrangement i Harja!

Hvornår

Afgang med Svend Amlunds bus kl. 8.30 fra

Arkæologiens Hus, Lisesmindevej 3B, Odense M.

Der sejles fra Svendborg til Ærøskøbing og retur.

Sejltid 1 time og et kvarter.

Hjemkomst kl.19.45

Program

Målet for denne lørdagstur er

Ærø, hvor Steen Agersø, Glenn og

Palle Abramsson med sikker hånd og

stor viden vil vise os rundt og fortælle

på udvalgte og spændende arkæologiske,

kulturhistoriske og geologiske lokaliteter.

Turprogrammet vil byde på Havsmarken, hvor Ste

en med flere har metaldetektet sig frem til en

gedigen handelsplads fra vikingetiden og den nærlig

gende Sankt Albert kirketomt opført på et befæstnings

anlæg fra yngre germansk jernalder/vikingetid.

Herfra til Voderup Klint med tre imponerende skred

terasser, der fremstår som kæmpe trappetrin ned mod

kysten.

Bregninge kirke aflægges også besøg, hvor vi tager kalk

malerierne fra 1500tallet nærmere i øjesyn.

Mod slutningen af denne lørdagstur besøges Søbygård,

opført som et jagtslot for hertug Hans d. Yngre i 1500

tallet. Stedet anvendes nu som udstillingsbygning.

Nærved Søbygård ligger et af landets mest imponerende

voldsteder, Søby Volde fra 1100tallet, ned mod Vitsø,

hvor arkæologiske undersøgelser har afdækket rester af

en mindre middelalderby.

Ud over disse sikre punkter på turen kan der måske bli

ve plads til at besøge en enkelt stendysse eller to, en old

tidsmindetype som Ærø i fordums tid var meget rig på.

Praktisk

Ud over at køre i Amlunds bus rundt på øen, må man

være forberedt på at skulle ud på et par eller tre mindre

traveture på maksimalt en kilometers længde.

Ud over eftermiddagskaffe/te inkluderes ingen måltider

i deltagerprisen. Formiddagskaffe og aftensmaden kan

nydes på færgen SvendborgÆrøskøbing og retur

for egen regning. Madpakke til middag sørger

den enkelte deltager også for, hvis man ikke

ønsker at købe en sandwich eller en

røget fisk i Ærøskøbing – hvis

vor foreløbige plan holder.

Drikkelse kan købes i

bussen.

Tilmelding og betaling

Deltagerprisen er sat til 550 kr. pr. person (halv pris for

børn under 12 år). Beløbet indsættes på Harjas konto

(reg. nr. 0828, kontonr. 825557) senest 8. september,

hvilken dato også er deadline for tilmelding. Efter dette

tidspunkt kan man ikke få tilbagebetalt beløbet, hvis

man ønsker at melde fra. Husk venligst at skrive afsen

dernavn ved indbetaling. Der er deltagerbegrænsning

på 27 personer.

Tilmelding foretages til Eigil Nikolajsen, tlf. 65 97 79 90

eller email nikolajseneigil@gmail.com senest 8. september.

Lørdagstur
til Ærø

d. 14. september 2019




