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– som nogen af læserne måske husker – lagde jeg op til at

skrive om metaldetektorernes indirekte betydning for vores

forening. Det blev mere til en beskrivelse af et par enkelte middelal

derfund end en snak om metaldetektorers betydning. Det er der en

god forklaring på, idet jeres formand nok er mere optaget af Arkæo

logien med stort A end af søgning med metaldetektorer!

Blot med disse ord risikerer jeg at ryge af som formand ved næste

generalforsamling eller på en hasteindkaldt ekstraordinær forsam

ling, men men: værre er det så heller ikke.

Jeg anerkender fuldstændig, at metaldetektorer er et fremragende

middel til at nå et mål, nemlig at skaffe ny viden om fortiden. Der

kommer den helt på højde med mosegravningerne og sløjfninger af

gravhøje i 1800 og1900tallet, brug af dykkerudstyr og gravemaski

nernes indtog på den arkæologiske arbejdsmark, for ikke at tale om

de naturvidenskabelige analysemetoders sejrsgang. Resultaterne her

af har været af forskellig karakter, men af enorm betydning for den

samlede beskrivelse af fortiden. Herunder, som sagt, også brugen af

metaldetektorerne, der har udvidet vort kendskab til specielt bebyg

gelsesforholdene i yngre jernalder (landsbyer og centralpladser).

Ud over de vægtige bidrag på det forskningsmæssige plan har brugen

af metaldetektorerne bragt dens udøvere ind i en alliance med muse

erne og de antikvariske myndigheder. Det er et nærmest enestående

samarbejde, som her har fundet sin form. Ved et lykketræf har den

gamle danefæbestemmelse fungeret som fødselshjælper, et forhold

som misundes af de antikvariske myndigeder i vore nabolande. Læ

seren véd nok, hvad det handler om. Ellers må vi tage det op ved lej

lighed.

Det helt afgørende i vor sammenhæng er, at udviklingen har bragt

museer, fagarkæologer og detektorister i en nær relation til hinan

den. Det er en god udvikling set herfra al den stund, at det reelle

samarbejde om arkæologiske sager ellers har mistet mere og mere

betydning alene inden for Harjas snart 50årige levetid. En opstram

ning af den antikvariske lovgivning har medført en “helliggørelse” af

Detektorer
og HARJA 2

Formanden har ordet:

Forsidefoto: Stenkorset på Torø.

fotograferet af Per Nielsen, Harja
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den arkæologiske arv ude i landskabet, der

gør, at uautoriserede folk skal holde nallerne

fra enhver udgravning af selv den mindste

kogestengrube. Begrebet amatørarkæologi er

på den måde ved at miste sit indhold og livs

grundlag. Der findes heldigvis undtagelser,

se artiklen Sommerferiearkæologi på Torvet på side 13, men tendensen er

klar nok:

Der er tale om et dilemma. Udøvelse af arkæologi er blevet mere og me

re avanceret, så der forudsættes specialviden og universitetsuddannelse

for at praktisere den, og sammen med lovgivningen sættes der be

grænsninger for, hvor meget amatøren kan få mulighed for at dyrke den

helt basale udgravning og fundbehandling. På den anden side er der stor

opmærksomhed på, at offentlighedens interesse og forståelse for netop

arkæologi og historie bliver næret. I den proces vil aktive amatørarkæo

loger kunne spille en vigtig rolle som bindeled mellem museerne/fagar

kæologerne og offentligheden/publikum.

Det er den rolle detektorfolkene for tiden også spiller – og godt for det!

Deres fund af skønne og opsigtsvækkende skatte fra fortiden åbner i den

grad folks øjne for, at der også er noget, der hedder arkæologi.

For Harjas vedkommende betyder det, at vores forening ikke går helt i

glemmebogen og at folk stadig melder sig ind for at høre mere om forti

dens spor og få inspiration og viden til selv at komme i gang med prak

tisk arkæologi, læs: detektorarkæologi. Det er tydeligt, at de fleste af

vore nye medlemmers bevæggrund for at melde sig ind i foreningen i

første omgang er drevet af deres lyst og nysgerrighed til at komme ud og

søge efter metaller og danefæ og få nogle gode tips fra foreningens træ

nede, vidende og disciplinerede folk.

Foreningen fungerer som et vigtigt bindeled mellem “vore” detektorfolk

og museerne med arkæologisk ansvar. For mig at se virker samarbejdet

eksemplarisk, drevet af god og konstruktiv vilje fra begge sider. En win

winsituation.

Et ønske herfra er dog stadig, at al den øvrige arkæologi og dens arbejds

områder også har høj prioritet i Harja, men det er måske meget at for

lange og at tage munden for fuld?

Eigil Nikolajsen
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T
il interviewet i dette nummer af

Fynboer&Arkæologi besøger vi

Per Nielsen, som både er redaktør

af dette blad og medlem af fore

ningens bestyrelse. Per gør nor

malt ikke meget væsen af sig selv, men er ikke

desto mindre et særdeles flittigt medlem af for

eningen. Samtidig er han i redaktionsgruppen

den, der trækker i trådene for hver gang sam

men med den øvrige redaktion at producere et

interessant og alsidigt skrift. Derfor vil det na

turligvis være interessant at kende lidt mere til

manden bag alle disse aktiviteter. Så nyd denne

læsning om bladets redaktør.

Hvor længe har du været medlem af Harja?

Det er et godt spørgsmål. Jeg mener at huske,

at jeg blev meldt ind i foreningen i 1982, da

jeg deltog i Harjas gravelejr ved Spodsbjerg.

Måske var det et år før. Men det var lige

omkring det årstal.

Hvordan opstod interessen for historie og

arkæologi?

Jeg er født og opvokset på en gård ved

Verninge. Dengang skulle børnene hjæl

pe til ude i marken. Om foråret skulle

der hakkes roer og om

efteråret skulle der samles

kartofler. Der var meget

andet, man skulle

hjælpe til med, men

jeg fremhæver disse to aktiviteter, fordi

man her havde blikket rettet mod jorden, og fik

man øje på en flække eller en stenøkse, så var

det en legitim anledning til at stoppe arbejdet

og se nærmere på, hvad man havde fundet.

Den slags kunne man nemlig godt finde en del

af på min fars marker, og jeg har senere sørget

for, at de har fået en lille prik i Fund og Fortids

minder. Med denne spontane pause i markar

bejdet fulgte også en nysgerrighed efter at

finde ud af, hvad det var, man havde fundet, og

her havde Verninge skole en fin lille oldsags

samling i et glasskab, som vi elever kunne kig

ge på, og på skolens bibliotek stod bogen Jeg

ser på oldsager.

Interessen for historie skyldes dels, at jeg fra

fødslen er blevet udstyret med en god portion

nysgerrighed, dels at jeg har haft gode historie

lærere, der var dygtige til at formidle stoffet og
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Foruden at være engageret amatørarkæolog
er Per også professionel historiker, og han har
netop skrevet en bog om en dansker i Sibirien

Af Leif Tvilum, Harja

gøre det spændende. Fremtiden er bestemt også

interessant, men den kan man ikke forholde sig

til på samme måde som til fortiden. Det er på

mange måder nemmere at danne sig et overblik,

når tingene er sket.

Hvad har været eller er det mest spændende for

dig i arbejdet med disse områder?

Hvis man skal bruge et udtryk fra arkæologien,

så er jeg “jæger og samler”, og det, som jeg sy

nes er mest spændende, er at tilegne sig viden,

altså “jagten på byttet”, at jage og samle stof til

en god historie.

Du er både medlem af Harjas bestyrelse og redak

tør af bladet. Hvad giver det dig at være så aktiv?

Jeg tror faktisk ikke, at jeg er mere aktiv end så

mange i foreningen. Jeg tager mig af et par op

gaver. Jeg synes, det er dejligt at være sammen

med mennesker, der ikke tænker, at jeg er lidt

mærkelig, fordi jeg interesserer mig for oldsager,

ligesindede, som også sagtens kan få en time eller

to til at gå med at studere en håndfuld flint eller

gammelt metal, de lige har samlet op på mar

ken. Med hensyn til Fynboer&Arkæologi er det

redaktørens fornemste opgave at sammensætte

et blad, der formidler ikke bare viden, men også

selve ideen bag vores amatørarkæologiske fore

ning, og at gøre det på en måde, så folk virkelig

har lyst til at læse, hvad der står på siderne og

måske endda får mod på at gå aktivt ind i fore

ningens arbejde. Det er det, jeg bestræber mig

på.

Du er bl.a. forfatter og kunstner og også en del

interesseret i historie. Du er, så vidt jeg ved cand.

phil. i historie. Hvorfra har du så stor interesse

for det og hvorfor blev du cand.phil. i historie?

Det med at være forfatter og billedkunstner

lader vi ligge. Det er en form for sindslidelse,

kaldet dysmorfisme, hvilket professor Salomonsen

slog fast allerede i 1919 med sin afhandling

Smitsomme Sindslidelser før og nu med særligt

Henblik på de nyeste Kunstretninger. Først lige en

lille korrektion af spørgsmålet. Cand.phil.titlen

blev afskaffet i 1993, og jeg studerede senere. I

dag bliver man cand.mag. Interessen for histo

rie har jeg som nævnt haft med mig fra barns

ben. Da jeg var ung, syntes jeg ikke, at jeg

havde overskud til at studere på universitet.

Det var vigtigere at forsørge de to dejlige børn,

som jeg, ikke helt efter planen, havde fået sat i

verden. Men da børnene blev større, kunne jeg

tillade mig mere egoistisk at forfølge mine egne

interesser. Da Det Åbne Universitet ved SDU

sidst i 1990’erne udbød sidefag i Nordisk Arkæ

ologi som aftenstudie over to år, slog jeg til. De

to år gik alt for hurtigt, så jeg fortsatte med at

læse klassisk romersk arkæologi på samme vis.

Efter fire år med aftenstudier, indså jeg, at skul

På billedet til venstre

står historikeren Per

Nielsen med den

russiske udgave af sin

bog om Søren Randrup

og hans plovfabrik i

Omsk

Foto: Leif Tvilum

Vor mand i
Sibirien
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le der komme noget mere seriøst ud af anstren

gelserne, var jeg nødt til at læse på universitet

om dagen. Det at flytte fra Odense for at læse

arkæologi i Aarhus eller København, var for

uoverskueligt, derfor valgte jeg historiestudiet

på Syddansk Universitet og fik en aftale med

min daværende arbejdsplads TDC om, at jeg

kunne læse på universitetet om dagen og møde

på arbejde fra kl. 16 til 24. Det gjorde jeg i fem

år og det fungerede fint. I 2007 blev jeg magi

ster i historie med sidefag i både nordisk og

klassisk arkæologi. Det var på mange måder en

herlig tid. Jeg studerede af ren og skær lyst og

jeg har haft meget gavn af det i mit forfatter

skab.

Er din tilgang mest gennem skrifter om historie

og arkæologi, eller er du også praktikeren, ude i

marken?

Begge dele. Det ene udelukker ikke det andet.

Du interesserer dig en del for Letlands historie.

Hvorfra kommer denne interesse og hvad har den

bibragt dig – og for den sags skyld andre?

Det er en meget lang historie, som kort fortalt

startede med, at min storesøster for længe siden

giftede sig med en italiener, der var opvokset i

Letland under 2. Verdenskrig. Den forbindelse

har medvirket til, at jeg siden i midten af

1970’erne har formidlet kunst og kultur begge

veje mellem Letland og Danmark, og at

Letland i dag er mit andet fædreland. Men

lad os gemme detaljerne til en anden god

gang. Jeg kan godt allerede nu røbe, at

i forbindelse med Harjas 50års jubi

læum har jeg fået til opgave i 2021 at

arrangere en tur til Letland, som har

fokus på landets historie fra stenal

der til nyere tid. Det bliver alt andet

end kedeligt!

Du skriver en del interessante artikler

til Fynboer & Arkæologi. Hvad synes

du er det spændende ved at skrive dis

se artikler?

Formidlingen! Dette af finde nye

emner, spændende nye fund eller ny

forskning inden for arkæologien,

sætte sig ind i stoffet og give det

videre til læserne på en interessant

og forståelig måde.

Hvad er du mest interesseret i, og hvad går du

særligt op i lige nu?

Sibirien! Jeg er lige nu ved at lægge allersidste

hånd på en biografi om danskeren Søren Rand

rup, der rejste til Sibirien i 1897, købte et styk

ke jord i Omsk og startede en plovfabrik. I 1917

var han blevet en meget rig mand, han havde

400 ansatte og hans fabrik kunne producere

25.000 plove om året. Men da den russiske

Oktoberrevolution brød ud i november samme

år, mistede han alt.

Der er ikke mange danskere, der nogensinde

har hørt om Søren Revsgaard Randrup (1876

1935) og hans plovfabrik i Omsk, men nu får

de chancen.

Jeg må indrømme, at indtil 2008 vidste jeg heller

ingenting om Randrup. Men via nogle venner

fik min russiske kone og jeg den sommer plud

selig en henvendelse fra en russisk historiker,

Aleksandr Kiseljov. I et arkiv i Omsk havde han

fundet en del breve på dansk fra 1904, som han

gerne ville have oversat til russisk, så han kun

ne læse dem. Jo, det kunne vi godt hjælpe ham

med. Det var breve til Randrup fra nogle af

hans danske funktionærer på salgskontorerne

rundt om i Sibirien. Af ren nysgerrighed ville vi

gerne vide, hvem denne Randrup egentlig var.

Kiseljov vidste en del om Randrups fabrik i

Omsk, men intet om hans danske aner. Vi gik i

gang med at løse gåden, og det et blev star

ten på et samarbejde – et forskningsprojekt

kan man vist godt kalde det – som nu

nærmer sig sin afslutning. Da min russi

ske kone døde i 2010, blev min kor

respondance med Kiseljov noget

kompliceret, – mit russisk er ikke for

godt. Men Kiseljov tog et intensivt

kursus i engelsk, og efter et år eller

to kunne vi kommunikere igen. Vi

har faktisk sammen skrevet en del

artikler om danske virksomheder i

Sibirien fra 1890 til 1917, som er

blevet publiceret i velanskrevne rus

siske historiske tidsskrifter. Sidste år

udkom vores bog om Randrup på

russisk, udgivet af universitetet i

KhantyMansiysk (det ligger i Sibiri

en), hvor Kiseljov er ansat. Det pud

sige er, at jeg faktisk aldrig har mødt

min russiske kollega; men vi har et

glimrende samarbejde.

Arkæologen Per Nielsen

i Harjas bibliotek sammen med

en håndfuld fine slebne stenøkser

Foto: Leif Tvilum
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Hvis alt går planmæssigt, udkommer vores dan

ske biografi om Søren Randrup her til januar

2020.

Nå ja, så går jeg også meget op i at danse

tango.

Du spurgte, og du fik svar; men det sidste var

vist et sidespring fra arkæologien, der vil noget!

Med dette gevaldige og dog alligevel inter

essante sidespring, som fortæller om en person

med mange spændende og alsidige interesser,

slutter interviewet med en opfordring til at hol

de øje med en spændende tur til Letland med

fokus på landets historie fra de ældste tider og

frem til nutiden i 2021.

Janus-dag2020
AArrkkææoollooggii oogg kkoorrtt

vv// PPeerr GGrraauu MMøølllleerr,, lleekkttoorr vveedd HHiissttoorriisskk IInnssttiittuutt,, SSyyddddaannsskk UUnniivveerrssiitteett,, lleeddeerr aaff KKaarrttooggrraaffiisskk SSaammlliinngg

oogg MMooggeennss BBoo HHeennrriikksseenn,, mmuusseeuummssiinnssppeekkttøørr,, OOddeennssee BByyss MMuusseeeerr

Arkæologi uden stedbunden placering af fundene og dermed brug af kortmateriale er nærmest utænkelig. I nu

tidens arkæologi er denne samhørighed blevet forstærket med de digitale og andre elektroniske hjælpemidlers

sejrsgang, men fortsat med afsæt i traditionel forskning.

Per Grau Møller har ved udnyttelse af ældre kortmateriale og skriftlige kilder arbejdet på at rekonstruere ældre

vejforløb på Nord og Østfyn og ved den østlige Limfjord, et arbejde som Mogens Bo Henriksen inddrager i det

billede, som tegner sig på baggrund af de mange detektorfund, der i den seneste tid er blevet gjort ved Odense

Fjords sydlige del og ved Kerteminde Fjord. Fundene fortæller om bebyggelse og handel i tiden 400  1100.

Der er tale om helt nye studier i forbindelse med forskningsprojektet From Central Space to Urban Place, så det

bliver spændende at få løftet lidt af sløret for, hvordan de to forskningsområder supplerer hinanden og gør os

alle sammen klogere om fortidens infrastruktur og kulturhistorie i bred forstand.

Emnet rammer også ned i et par temaer, som rigtig mange Harjamedlemmer er dybt optaget af: udøvelse af

detektorarkæologi og fordybelse i og udnyttelse af kortmateriale.

Så kom af huse og tilbring nogle eftermiddagstimer omkring emner, som interesserer os, tilrettelagt og frem

lagt af et par superkendere udi landskabarkæologi og historisk og nutidigt kortmateriale. Intet mindre!

Lørdag d. 18. januar kl. 13.00  ca. 16.00 i Arkæologiens Hus, Lisesmindevej 3 B, Odense M.

Pris for medlemmer af Harja: 50 kr. , for ikkemedlemmer: 80 kr., der betales ved ankomsten.

Tilmelding til Eigil Nikolajsen, tfl. 65 97 79 90, email nikolajseneigil@gmail.com

Prisen inkluderer kaffe/te og Januskage
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H
vordan er det nu lige man

bedst kommer i gang med at

gå med en metaldetektor, så

man både får mest mulig

glæde af hobbyen og samti

dig får det helt nødvendige overblik over hvad

der er af regler og anbefalinger?

Rigtig mange nye har benyttet sig af sidemands

oplæring, dvs. at få lov til at gå sammen med

en mere erfaren detektormakker i starten, men

den mulighed er det jo langt fra alle der har.

Man kan også sætte sig ned og boge den på

nettet og i rækken af ganske gode fagbøger om

emnet, og ikke mindst kan man melde sig ind i

en forening, hvor viden deles til klubaftener og

relevante foredrag.

Egentlige kurser, skræddersyet til at komme i

gang på den mest hensigtsmæssige måde, har

det været småt med – i hvert fald i det fynske

område.

I Harjas detektorgruppe er der derfor nu plan

lagt et begynderkursus over to aftener i januar

og februar, hvor nye ud i brugen af detektorer,

kan komme og få en hjælpende hånd. Et initia

tiv som også museerne bakker op omkring,

bl.a. ved at tilbyde deres ekspertise i forbindelse

med en af de to aftener i Harja.

“Vi har gennem noget tid oplevet, at der har

været en efterspørgsel på sådan et tilbud.

Interessen for at gå med detektor er vokset

kraftigt over de seneste år og mange nye er

kommet til, og derfor tror vi nu, at tiden er inde

til at afprøve, om vi kan bidrage til at få flere

kompetente detektorfolk ude på markerne.

Hvis man føler sig klædt på til at gøre tingene

rigtigt, så tror vi på, at glæden ved hobbyen

også vokser,” forklarer Glenn Abramsson fra

Harjas detektorgruppe.

To aftener med de vigtigste emner

Kurset vil både være en hjælp til at få styr på

teknikken omkring detektor og gpsudstyr,

kontakten til det lokale museum, men naturlig

vis også en grundig indføring i de overordnede

rammer, der gælder, når man kommer i nær

kontakt med genstande af kulturhistorisk inter

esse og værdi. Dette gælder såvel jura, som helt

basal viden om hvordan man skal håndtere

genstande, der ser dagens lys for første gang i

måske 1000 år.

Det ansvar der følger med at gå med en detek

tor, kan for mange være en barriere, som det

kan være svært at få has på. I hvert fald hvis

man står helt alene med den nye hobby. I Harja

er der et stort ønske om, at hjælpe nye med

Harja hjælper
detektorfolk
godt i gang
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lemmer godt i gang og fastholde medlemmer

nes lyst til hele tiden at suge ny viden til sig.

Her er klubaftener og foredrag vigtige elemen

ter, men også foreningens hjemmeside har en

rolle at spille. Med erfaring og ny viden, er det

her en hobby som kun bliver mere og mere

interessant. Man bliver aldrig helt udlært, der

vil altid være nye emner som man kan kaste

sig over og nørde i, hvis der er interesse for

det.

“Begynderkurset er egentlig blot et af en række

tilbud, vi har til vores medlemmer, som forhå

bentlig bidrager til glæden ved at samle brik

ker ind til en fælles forståelse af vores rige

kulturarv. Men også det sociale element ved at

være en del af et fællesskab som Harja jo også

er, har betydning. Når klubhuset på Lisesmin

devej summer af livlige faglige diskussioner og

muntre anekdoter, så er vi ikke i tvivl om at

foreningen gør en forskel for medlemmerne,”

siger Glenn Abramsson.

Harjas detektorgruppe inviterer nye detektor-
folk på to dages kursus i alt, hvad der hører til,
når man går med detektor

En klubaften i Harja el

ler en tur på marken

med et par detektorven

ner er guld værd – det

betyder nemlig både vi

dendeling og hyggeligt

samvær.

Af Trine Hedegaard Jensen, Harja

Kurset afholdes 30. januar og 6. februar kl. 18.30  21.30

i Arkæologiens Hus, Lisesmindevej 3B, 5230 Odense M.

Tilmelding kan ske på mail, se mere på www.harja.dk
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orø er en ø, der ligger lidt uden for Assens.

Øen er kendt for sin meget smukke natur.

Torø har været privatejet i mere end et

århundrede, blandt andet af den lokale Plum

familie. I dag ejes øen af Københavns Lærerfor

ening.

Da jeg besøgte øen første gang i midten af

1960’erne, var det en rigtig ø. Man skulle sejles

derover med en lille færge. Men det stræde,

der skiller Torø fra fiskerlejet Torø Huse på

fastlandet, er langsomt sandet til og blevet

smallere og smallere. I dag er strædet så smalt,

at en lille bro forbinder øen med fastlandet til

stor glæde for de mange naturelskere, der kan

lide at gå tur på øen.

Mange har sikkert undret sig over, at der på

øens nordside står et ensomt stenkors inde på

strandengen. På siderne af korsets fundament

er der indhugget en inskription, der på grund

af forvitring ikke længere kan tydes. Men man

har en gang kunnet læse følgende: “Juleaften

1928 rejstes dette kors til minde om tre ukendte,

mand, kvinde og barn, hvis sidste hvilested blev

det hårde stenleje under korsets fod. Det skal stå

til minde om den uudforskelige ulykke, der for

århundreder siden endte disse menneskers liv her,

og som varsel mod sø og over land om at fred og

sikkerhed nu og for al fremtid skal modtage hver

den der kommer til Thorøs jord.” Under ralgrav

ning på den nordvestlige del af Torø blev der

midt i 1920erne fundet tre skeletter, et barn og

to voksne. Man var klar over, at skeletterne var

af ældre dato; men i første omgang troede

man, at det var en uheldig flygtningefamilie fra

enten svenskerkrigene eller en af de senere

slesvigske krige.

Den excentriske forretningsmand Harald Plum

(18811929) ejede øen fra 1917 til 1929. Un

der 1. Verdenskrig havde Harald Plum tjent

store penge som gullaschbaron ved at forsyne

SStteennkkoorrsseett
ppåå TToorrøø
AAff PPeerr NNiieellsseenn,, HHaarrjjaa

TT
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tropperne på begge sider af fronten med dåse

mad af yderst tvivlsom kvalitet. Allerede da

Plum i 1917 købte øen for 60.000 kr., var han

stærkt optaget af øens forhistorie – egentlig var

øen jo viet til Thor engang i fordums tid. Der

for bestilte han året efter hos billedehuggeren

Carl Johan Bonnesen den store skulptur “Thors

kamp med jætterne” (pris: 90.000, kr.). Otte år

senere, i 1926, var skulpturen færdig og blev

opstillet på Torø under stor festivitas. Skulpturen

blev i 1957 købt af konsul Haustrup og flyttet

til Haustrups Fabrikker i Odense, hvor den stadig

står ved de tidligere fabrikshaller på Næsbyvej,

men det er en anden historie.

Plum havde i 1926 ved kongelig bevilling fået

tilladelse til at indrette en privat gravplads med

egen gravhøj på Torø. Gravpladsen er senere

blevet slettet.

I 1928 byggede Plum Vesterborg på Torø, en

rund lidt fyrtårnsagtig bygning, der var tænkt

som et egns eller nærmer øhavsmuseum. Men

Plums død satte en brat stopper for projektet. I

dag er bygningen feriekoloni. Lad dette være

nok om Plums interesse for forhistorien i denne

omgang.

Stenalderfolk?

Det føromtalte skeletfund var baggrunden for,

at Harald Plum i 1928 fik rejst et granitkors

med den kryptiske indskrift på det sted, hvor

fundet var gjort. Året efter blev Plum anklaget

for bedrageri og begik selvmord på sin gård på

Torø.

Da Assens kommune i 1930 havde takket nej til

et tilbud om at købe øen, erhvervede Køben

havns Lærerforening Torø for 92.000 kr. og har

lige siden brugt øen som feriekoloni.

Historien om skeletfundet ved stenkorset spøg

te, og den arkæologiinteresserede Hartvig Bro

lyng, der var forstander på øens feriekoloni i

““DDeett sskkaall ssttåå ttiill mmiinnddee oomm ddeenn uuuuddffoorrsskkeelliiggee uullyykkkkee,,

ddeerr ffoorr åårrhhuunnddrreeddeerr ssiiddeenn eennddttee ddiissssee mmeennnneesskkeerrss lliivv

hheerr,, oogg ssoomm vvaarrsseell mmoodd ssøø oogg oovveerr llaanndd oomm aatt ffrreedd oogg

ssiikkkkeerrhheedd nnuu oogg ffoorr aall ffrreemmttiidd sskkaall mmooddttaaggee hhvveerr ddeenn

ddeerr kkoommmmeerr ttiill TThhoorrøøss jjoorrdd..””
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1940’erne, fik den tanke, at skeletterne måske

kunne stamme fra stenalderen. Fundomstæn

dighederne taget i betragtning – under ralgrav

ningen var der fundet både ildsteder og sten

redskaber i området – kunne det godt være

tilfældet. Den 11. marts 1948 skrev han føl

gende brev til Nationalmuseet i København:

“Hr. Overinspektør dr. phil. Therkel Mathiassen.

Ved at læse Deres Artikel i Salmonsen Leksikon

Tidsskrift 1. Aarg. Hft. 78 slog den tanke mig,

at der paa Torø maaske har været en af de ældste

bopladser i Danmark. Medfølgende Oldsager er

samlet blot ved at gaa et Par Timer paa Stranden

paa en Strækning paa højst et Par Hundrede Meter,

og her kan med lethed samles lignende Genstande

i hundredvis. En meget blandet Samling.

Jeg kan endvidere oplyse at her for en 1520 Aar

siden har været Ralværk paa Øen, og vor Arbejds

mand fortæller, at han og andre ofte har fundet

gamle ildsteder nede i Rallen. Samme sted har

han fundet tre Skeletter i godt en meters dybde.

De blev gravet ned paa Findestedet, og maa

altsaa være her endnu, blot dybere. Det var to

voxne og et barn (evt. Mand, Kvinde og Barn) og

de laa som var de drevet i Land (Forlis). Falder

Deres Vej forbi Torø, var det maaske Værd at se

nærmere paa Forholdene. Det var som sagt kun

en Tanke, jeg fik, og jeg maa bemærke, at jeg paa

ingen maade er sagkyndig.”

En uge senere, den 17. marts 1948, sendte

Therkel Mathiassen de indsendte flintesager re

tur og skrev følgende noget henholdende svar

til forstanderen:

“De indsendte Flintesager følger hermed tilbage

med Tak, fordi vi har faaet Lov til at se dem. En

Del af dem er Naturprodukter, hvis Tildannelse

Mennesker ikke har haft med at gøre. Men andre

Stykker, der er mærket med et Blyankryds, er

Menneskeværk, nemlig Flintaffald fra Tilhugning.

De kendes, især fra Naturprodukter ved, at de

har Slagbule og Ar efter tidligere Afspaltninger

paa Rygsiden. Et enkelt Stykke, mærket med to

Kryds og lagt i Papir, er saa regelmæssigt, at det

maa kaldes en Flække. Alle Stykkerne er dog saa

lidet karakteristiske, at man ikke kan sige noget

om deres Alder, men Findestedet langs med

Strandbredden tyder snarest paa, at det er Ældre

Stenalders Kystbefolkning, Ertebøllefolket eller

Køkkenmøddingfolket, der her har været paa

færde. Man kunde saa vente at finde blandt an

det nogle af deres Økser (uslebne), og skulde De

finde saadanne, vil vi være glade for at se dem.”

Det er uvist om Therkel Mathiassen nogensinde

tog turen til Torø, men det er næppe sandsyn

ligt. De to breve er nemlig det eneste, der ligger

i Nationalmuseets arkiv vedr. sagen med sten

korset på Torø, journal nr.: 212/48. Forespørgs

ler hos Willemoesgaardens Mindestuer i Assens

og Møntergaarden i Odense gav heller ingen

resultat. Ingen af stederne havde de noget i

arkiverne om skeletfundet på Torø.

Ertebøllekultur, som Therkel Mathiassen næv

ner, er betegnelsen for jægerstenalderens yng

ste tid, ca. 5.400 f.Krca. 3.900 f.Kr. Andre fund

fra Torø tyder på, at han nok har ret i sin an

tagelse. Men om de skeletter, der tilsyneladende

stadig ligger begravet under stenkorset, faktisk

er stenalderfolk, er der åbenbart ingen, der har

undersøgt. Måske er det årsagen til, at man på

Kulturstyrelsens nationale register Fund og for

tidsminder kan læse en noget besynderlig date

ring af skeletterne under stenkorset:

“1948 Anmeldelse fra privat

Anmeldelse om fund af ildsteder og skeletter ved

grusgravningen i 20'erne.

Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 250.0003951

f.Kr.)

Ildsted, Stenalder (dateret 2500003.951 f.Kr.)”

Dateringen virker ret præcis i den sidste del,

men i den første del er noget gået galt. Enten

er der nogen, der har tastet temmelig meget

forkert, eller også har vi muligvis at gøre med

neandertalere.

Summa summarum, det er korrekt, hvad der

står på stenkorsets sokkel. De tre skeletter hvi

ler uudforsket i sandet. Der er ikke rigtig styr

på, hvad det er, man har fundet ude på strand

engen på Torø!

Kilder:

Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid. Journal nr.: 212/48

Viggo Hansen: Den største dag i Thorø’s historie – samt Harald Plum og

hans ø, Thorø. Upubliceret manuskript og dokumentsamling. Uden år.

http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/137979/
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DD
et var alle tiders chance for ar

kæologigruppens medlemmer

til at få jord under neglene og

komme i direkte nærkontakt

med det arkæologiske råmate

riale, som det har ligget urørt i århundreder

under jordoverfladen – vel at mærke i tæt sam

virke med museet og dets fagfolk.

Der meldte sig også meget hurtigt en gruppe af

entusiastiske udgravere fra Østfyns Arkæologi

gruppe samt Harjamedlemmer fra Nyborg og

nærmeste omegn. Planen fra museets side var,

at gruppen af amatørarkæologer skulle grave

og fortælle besøgende om deres fund i ugerne

omkring Danehofmarkedet (6.7. juli) med

mulighed for en udvidelse af udgravningspro

jektet. Efter de to første uger blev det besluttet,

at udgravningen godt kunne fortsætte et par

uger mere. Dels var der meget mere at grave

efter, og interessen fra offentligheden for ud

gravningen og de ihærdige og glade amatørers

medvirken gjorde, at arrangementet havde stor

formidlingsværdi. Efter at de først planlagte

graverier var slut, kom der endnu et tilbud fra

museet til de efterhånden veltrænede frivillige

arkæologer om at bistå museets folk på en ny

udgravningsflade, hvor den sidste del af den

moderne parkeringsplads på Nyborgs gamle

SSoommmmeerrffeerriiee--
aarrkkææoollooggii

Af Mette Ladegaard Thøgersen, leder af Nyborg Slot & Kulturarv ved Østfyns Museer,

og formand Eigil Nikolajsen, Harja

Harjas østfynske lokalgruppe fik i begyndelsen
af juni et tilbud fra Østfyns Museer, som ville
være noget nær umuligt at afslå:
Kom til Nyborg og grav i sommerferien!

Den gamle vejbelægning

fra 1200tallet frilægges.

Bemærk hjulsporene i

høje side af billedet.

Foto: Eigil Nikolajsen
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torv skulle ryddes for at give plads for fremti

dens torveanlæg.

Det, der oprindelig var tænkt som en fjorten

dages udgravningsopgave for nogle Harjamed

lemmer, udviklede sig til to kampagner af hen

holdsvis en måneds og en uges varighed. Og

det til stor glæde for både museet, de frivillige

udgravere og de mange interesserede, der har

kigget forbi.

Omlæggelse af Torvet i Nyborg

Den centrale plads foran Rådhuset i Nyborg var

indtil for ganske nylig en stor parkeringsplads.

Sådan har det været siden 1963, men pladsen

blev anlagt med et helt andet formål, nemlig

som kongelig turneringsplads. Fra midt i

1540’erne og frem til slutningen af 1550’erne

var Christian 3. (15361559) i gang med at

udbygge slottet, byen og fæstningen i Nyborg.

Byen skulle være en smuk residensstad, der var

en renæssancekonge værdig, og på pladsen lige

over for slottet ville kongen have sin turnerings

plads. I 1551 opkøbte Christian 3. de gårde,

der i forvejen lå i området. I en af dem boede

selveste borgmesteren, men også han måtte

flytte for at gøre plads til kongens store prestige

projekt.

I praksis kom turneringspladsen til at fungere

som sådan i en meget kort periode. Christian

3.s søn, Frederik 2. (155988), var mere inter

esseret i Nordsjælland end i Nyborg og begyndte

i stedet massive investeringer i bl.a. Hillerøds

holm (det senere Frederiksborg) og Krogen

(Kronborg). Samtidig var ridderturneringerne

ved at gå af mode. Frederik 2. forærede derfor

i 1579 turneringspladsen til byens borgere, så

den kunne få en ny funktion som byens torv.

Og som sådan kom den til at fungere helt frem

til begyndelsen af 1960’erne.

I forbindelse med Slotsprojektet, den store

restaurering og modernisering af Nyborg Slot,

indgår også en genskabelse af byens torv. Ideen

er, at der igen skal være ridderturneringer på

pladsen under det årligt tilbagevendende Dane

hof, og at der resten af året skal foregå en ræk

ke spændende aktiviteter, som kan give pladsen

masser af liv.

Forud for anlægsarbejdet foretog Østfyns Mu

seers arkæologer i 2013 en indledende forun

dersøgelse. Den blev i maj 2019 fulgt op af en

egentlig udgravning, der – med et lille

sommerferieafbræk – strakte sig frem til sep

tember. I skrivende stund (ultimo oktober) er

anlægsarbejdet netop startet op, og også det

overvåges af museets arkæologer. Det nye torv i

Nyborg er forventes færdig i november 2020.

Det er således et meget stort og ambitiøst pro

jekt, de frivillige udgravere blev en del af.

Den første kampagne

Harjaudgravernes opgave var at udgrave dele

af et middelalderligt affaldslag på den gamle

torveplads mellem slottet og rådhuset for at få

en datering på laget og skaffe et repræsentativt

fundmateriale samt – som noget meget vigtigt

– at fortælle publikum på udgravningen om

fundene.

Ud over nogle overordnede retningslinjer ud

stukket af afdelingsleder for Landskab & Arkæ

ologi, Claus Frederik Sørensen, var det op til

udgravningsholdet selv at holde styr på frem

gangsmåden under hele processen med ud

gravningsteknik, nummerering og rengøring af

fund, rapportering og formidling. Som samlende

led i hele dette foretagende faldt det i én af

denne artikels forfatteres lod (Eigil Nikolajsen)

at styre slagets gang, men som pensioneret

museumsmand og medleder på adskillige af

Harjas udgravningslejre siden 1970’erne var

det en velkendt og velkommen opgave.

Selve udgravningen blev fikseret i et koordi

natsystem, hvor der blev gravet i to modsatstil

lede kvadranter, lag for lag i (nogenlunde)

vandrette lag. For en sikkerheds skyld blev al

den udgravede jord harpet igennem et par

rystesold, som sikrede, at selv helt små genstan

de blev indsamlet. Nogle af udgraverne havde

megen erfaring i arkæologisk udgravningsprak

sis fra specielt deltagelse i Harjas udgravnings

lejre, mens andre var nye og ubeskrevne blade i

den branche; men øvelse gør som bekendt me

ster og målbevidsthed og sejhed modstår ikke

den mest genstridige lerjord, udtørret af bræn

dende sol eller smattet af regn!

Middelalderligt hverdagsliv

Det undersøgte kulturlag viste sig at være affald

anbragt i en stor, flad grube i lerundergrunden.

Det meste af indholdet bestod af stumper og

stykker af byggematerialer (munkesten, tagsten

af munke/nonnetypen, lerklining og mørtel

stykker), madaffald i form af dyreknogler, ke

Billedtekst:

Eigil ...
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ramikskår og diverse andre spændende

småsager. Af disse kan nævnes et par flint

afslag, en lillebitte spilleterning, en bøjet snø

renål af kobberlegering, et par korroderede

mønter, små stykker fint glas, bl.a. af et drikkeg

las (et såkaldt pasglas) og et par forstenede

søpindsvin. Sidstnævnte åbnede for lidt pole

mik, da spørgsmålet jo unægtelig er, om forste

nede søpindsvin blot er “tilfældige” fossiler

havnet i kulturlaget eller repræsenterer reme

dier bevidst indsamlet af folk i fortiden som

tordensten, legesager eller lignende og som så

dan udtrykker et kulturtræk.

Mere sikker grund under fødderne får man

med de øvrige fund, der med sikkerhed kan

henføres til middelalderens hverdagsliv og i

bedste faldt også til tidens festlige stunder. Her

ses bort fra flintafslagene, der hidrører fra langt

ældre tidsafsnit, formentlig yngre stenalder.

De yngste datérbare fund er pasglasset og den

bøjede snørenål, som begge kan henføres til

renæssancen og tidligst til tiden omkring mid

ten af 1500tallet. De kasserede bygningsrester

fortæller om nedbrydning eller renovering af

byhuse.

En sammenfattende konklusion af disse iagt

tagelser kan kobles direkte sammen med de

historiske kilders oplysninger om Christian 3.s

opkøb af gårde i området for at gøre plads til

sin turneringsplads.

Den anden kampagne

I modsætning til den første kampagne, som på

baggrund af ydre retningslinjer defineret af

museet blev styret af arkæologigruppen selv,

indgik den anden kampagne som en integreret

del af de arkæologiske undersøgelser, som mu

seets arkæologer havde i gang på den anden

etape af torvepladsens nyetablering.

Mens arkæologerne Allan Dørup Knudsen og

Disa Simonsen koncentrerede deres kræfter om

undersøgelsen af en middelalderlig brønd og

en dertil hørende grube, fik Harjafolkene til

opgave at afdække et stenlag i feltets sydøstlige

hjørne helt op mod fortovskanten ved rådhuset.

Og sikken en opgave!

Vejarbejde

I takt med, at det mørke jordlag blev gravet

bort over stenlaget, viste det sig, at det var en

gammel vej eller et kørelag med parallelt ned

pressede hjulspor. Det var et veritabelt fortids

minde, som her blev afdækket! Spørgsmålet

om dets alder fik naturligvis høj prioritet og en

grundig undersøgelse af det overliggende jord

lag kunne formentlig give et fingerpeg om dets

tidsplacering. Der blev hentet nogle ekstra sold

og en stak gravebakker fra Harjas udstyrsma

gasin, og så handlede det blot om at få frilagt

hele den gamle vej.

Det lykkedes på en uges tid at få området af

dækket, så man kunne overskue hele fortids

mindet, som herefter kunne blive dokumenteret

af museets folk.

Hvor gammel er vejen så? I det mørke jordlag

over vejen blev der fremdraget dyreknogler, fi

skeskæl(!), forarbejdede træsager, læderstykker

fra en skomagers værksted og keramikskår.

Sidstnævnte kunne dateres til 1300tallet, så

vejen må være ældre og dens brugsperiode kan

henføres til Nyborg Slots tidligste periode. Der

blev også fundet forarbejdet flint: en lille hjer

teformet pil fra stenalderens slutning eller

bronzealderen og et stykke ildslagningsflint fra

et middelalderligt fyrtøjssæt.

Udgravningerne set fra museets perspektiv

At grave midt i en middelalderby er altid en

interessant opgave, og når det som i Nyborgs

tilfælde også er i hjertet af en gammel kongeby,

Situationsbillede fra ud

gravningen af det mid

delalderlige affaldslag

Foto: Eigil Nikolajsen
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så bliver det nærmest ufatteligt spændende.

Museet har haft en forventning om, at udgrav

ningen kunne give ny viden om pladsen, og vi

var meget spændte på at se, om de historiske

kilders udsagn – bl.a. om den tidligere bebyg

gelse på pladsen – også ville manifestere sig

fysisk og i givet fald hvordan. En udgravning

centralt i en levende by giver også en stor moti

vation og forpligtelse til at formidle resultaterne

undervejs i gravearbejdet. Begge aspekter var

museets bevæggrund for at tage kontakt til

Harjas østfynske gruppe lige før sommerferien.

Eigil Nikolajsen samlede med meget kort varsel

en gruppe af frivillige. Og takket være deres

grundige udgravning og soldning lykkedes det

at finde genstande, der ellers aldrig var kom

met for dagen, og som nu kan føje nye små

brikker til historien om Nyborgs spændende

fortid. Og de frivillige gik virkelig til opgaven

med stor optagethed og entusiasme. Under Dane

hof kom kulturminister Joy Mogensen forbi

Nyborg og torveudgravningen. De frivillige

udgravere var imidlertid så optaget af deres

arbejde, at ministerbesøget helt forbigik deres

opmærksomhed. Ministeren derimod, så de fri

villige og var meget begejstret for udgravnings

projektet.

Formidling af hjertens lyst

Den anden opgave var formidlingen, og også

den blev løst på fornemste vis. Der har været

masser af nyborgensere og turister forbi ud

gravningen, som gerne ville høre nærmere om

projektet. Der er på en og samme tid noget

elementært og nærmest magisk over at se gen

stande fra middelalderen dukke op af jorden.

Det elementære er glæden ved at finde, der

ligger dybt i de fleste af os. Og når fortiden på

den måde taler direkte til os, ja så er det nær

mest magi. Rigtig mange af de besøgende på

pladsen – og pressen – fik den oplevelse med

og blev smittet af de frivilliges store begejstring

for arkæologien.

Set med museets briller kunne vi ikke have øn

sket os en bedre sommer i arkæologiens tegn.

Det er virkelig arkæologi af hjertens lyst. En

meget stor tak til alle jer, der var med.

Set fra amatørarkæologernes side

Når ens interesse er arkæologi, vil det meget

ofte være den optimale udlevelse af interessen

at have nærkontakt med det arkæologiske

fundstof, som man bl.a. kan opleve som udgraver.

Mulighederne i vore dage for at bedrive den

form for arkæologi er grundet lovgivningen

blevet meget begrænset for amatørarkæologer,

så inddragelsen af de lokale arkæologientusia

ster på Torvet i Nyborg er noget af en solskins

historie.

Det er muligvis ønsketænkning, men måske

kan konceptet fra Nyborg med den samarbejds

form, som så dagens lys denne sommer mellem

museum og amatørarkæologer, videreudvikles.

Fra Harjas side vil vi meget gerne deltage i et

sådant udviklingsarbejde. En arkæologisk ud

gravning i Harjas perspektiv kan være den fy

siske mødeplads, hvor amatørarkæologer,

museer og fagets folk, den interesserede offent

lighed og pressen og medierne træffes og ser

hinanden an – og bliver indsigtsfulde.

Deltagere – på én eller begge udgravninger

i længere eller kortere tidsrum:

Knud Ballesgaard, Lucy Bergström,

Bendt Bonde, AnneGrete Brøndum,

Kirsten Edlefsen, Dorte Folkmann,

Anette Jørgensen, Mathias Kaas,

Lis Lorentsen, Preben Nielsen,

Eigil Nikolajsen, Martin Pedersen,

Helge Langkilde Rasmussen,

Inge Svensmark, Rikke TrabjergMadsen,

Leif Tvilum og Anne Veber.

Museets folk med det overordnede ansvar:

Allan Dørup Knudsen, Disa Simonsen,

Erland Porsmose, Claus Fredrik Sørensen,

Mette Ladegaard Thøgersen.

Hertil museets øvrige personale, som

servicerede og hyggesnakkede med

udgraverne, så de følte sig vel tilpas og

velkomne.

Afrensningsarbejde mod

bunden af middelalder

laget.

Foto: Eigil Nikolajsen



17nr. 1, januar 2020
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EErrtteebbøølllleekkuullttuurreenn

RR
onæs Skov ligger 56 km syd for

den såkaldte “vippelinje”, og det

er forklaringen på, at området i

dag befinder sig mellem to og tre

meter under havets overflade.

Men i slutningen af Ertebøllekulturen ca. 4400

4000 f.Kr. lå her en kystnær stenalderboplads.

Museumsinspektør Otto Uldum fra Langelands

Museum var blevet kontaktet af en lokal dykker,

som havde bemærket, at der havde været gravet

i havbunden, hvor stenalderbopladsen ligger.

Det viste sig, at der var gravet to store huller i

skallaget. Problemet er ikke kun, at man har

plyndret et fortidsminde, hvilket efterfølgende

gør det vanskeligere at dokumentere stedet ar

kæologisk, men ved at grave i skallaget har man

også forstyrret bevaringsforholdene.

Fritidsdykkere fra bl.a. Harjas marinarkæologiske

gruppe iværksatte i samarbejde med Langelands

Museum en redningsaktion og dækkede områ

det med sandsække for at begrænse skaden.

Forbrydelsen er anmeldt til politiet, og man har

efterlyst vidner, som kan have set noget mistæn

keligt foregå på fjorden hen over sommeren.

Men mere er der så vidt vides ikke kommet ud

af den sag.

Bopladsen Ronæs Skov i Gamborg Fjord blev

lokaliseret i sommeren 1980 takket være tips

fra en amatørarkæolog. Efterfølgende har der

over en årrække omkring årtusindskiftet været

foretaget marinarkæologiske undersøgelser af

Ronæs Skov bopladsen, hvor bl.a. dykkere fra

Harjas marinaræologiske gruppe har bistået ar

kæologerne. Men der er kun blevet undersøgt

ca. 95m2. af bopladsområdet, hvilket skøns

mæssigt svarer til omkring 5%. Der blev fundet

mange redskaber af flint, ben, tak og ikke mindst

træ. Det er især den sidstnævnte fundgruppe,

som gør Ronæs Skovbopladsen til noget sær

ligt – antallet af trægenstande er ikke mindre

end 354 styk, og det giver et lille indtryk af,

hvor meget og hvad, der ikke er bevaret på de

ellers fundrige bopladser, som vi kender fra

landjorden. Og netop trægenstandene vil hur

tigt gå tabt, når bevaringsforholdene forstyrres.

Derfor er det katastrofalt, at nogen overhovedet

kan finde på at plyndre Ronæs Skov bopladsen.

I Museumsloven er der klare regler for, hvad

man må og ikke må på landjorden. Fredede

fortidsminder er forbudt område for amatør

arkæologer, det gælder både detektor og grave

ske. Man må studere fortidsminderne, men man

må ikke forstyrre dem. Men man må gerne gå

ud på markerne og lede efter oldsager med

øjnene eller med detektor, man skal blot huske

at spørge lodsejeren om lov. Almindelige flinte

sager som flækker og skrabere må du beholde

til egen samling, men finder man sjældne sager,
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gælder loven om danefæ (på nationalmuseets

hjemmeside findes en liste over, hvad der be

tegnes som danefæ), og man skal kontakte det

lokale museum. Man må ikke selv begynde at

foretage en udgravning og generelt må man

aldrig grave dybere end pløjelaget, hvis man

skal fritlægge et fund.

Ifølge Geodatastyrelsen er den danske kystlinje

8.754 kilometer lang, og under vandet er reg

lerne for amatørarkæologers virke betydeligt

strengere. Generelt er det forbudt at bruge metal

detektor under vand, og der må ikke foretages

ændringer i tilstanden af fortidsminder på hav

bunden. Slots og kulturstyrelsen understreger

endda, at dette gælder ethvert menneskeligt

indgreb i f.eks. en stenalderboplads. Denne be

skyttelse gælder over alt under vand, også selv

om stedet ikke er registreret i Slots og kultur

styrelsens database Fund og Fortidsminder. Skal

man tolke museumsloven i sin yderste konse

kvens, må man overhovedet ikke fjerne gen

stande fra havbunden. Ved enkelte undersøiske

fortidsminder, som f.eks. i Stavns Fjord på

Samsø og ved vraget af orlogsskibet Danne

broge i Køge Bugt er der endog totalt dykker

forbud.

Valettakonventionen

I 2005 ratificerede Danmark den såkaldte Va

lettakonvention om beskyttelse af den arkæolo

giske kulturarv, en konvention, som i store træk

går ud på, at fund, bygningsrester og kulturlag

i videst mulig omfang bør forblive på stedet, og

at der kun skrides til udgravning, når kulturar

ven står i fare for at blive ødelagt. Der er en

væsentlig forskel på bevaringsforhold af fund

fra landjorden og havbunden. På havbunden

ligger der fortidsminder, som er under hastig

nedbrydning på grund af ændringer i det marine

miljø, og museerne kan takke de fynske amatør

arkæologer for, at de i tide kom på sporet af de

vigtige undersøiske stenalderbopladser i Tybrind

Vig og Gamborg Fjord.

På landjorden samarbejder museerne med

amatørarkæologerne, men det gør sig ikke gæl

dende i samme grad under vand. Af uransage

lige årsager fik ratificeringen af Valettakonven

tion Slots og Kulturstyrelsen til at minimere

samarbejdet med amatørarkæologerne, når det

gjaldt marinarkæologiske undersøgelser. Fak

tisk må amatørmarinarkæologer i dag KUN re

gistrere, fotografere og indberette fund til

museerne.

I november 2014 fik amatørmarinarkæologerne

foretræde for Kulturudvalget på Christiansborg,

hvor de fremsatte et ønske om at få samme

regler for håndtering af arkæologiske fund, som

amatørarkæologerne har på land. Det er der

indtil videre ikke kommet andet ud af, end at

der nu i Slots og kulturstyrelsens vejledning

om fritidsdykkere og marinarkæologi står, at de

marinarkæologiske museer kan indgå i samar

bejde med arkæologiinteresserede fritidsdykkere,

men selve de marinarkæologiske undersøgelser

må kun foretages af museumsansatte dykkende

arkæologer.

Fem marinarkæologiske museer har det daglige

ansvar for fortidsminder på Danmarks hav

bund. Men de fem museer har bare ikke hver

ken tid, økonomi eller mandskab til at holde de

undersøiske fortidsminder under behørigt tilsyn.

Langelands Museum har tilsynet med de fynske

fortidsminder under vand. Langelands Museum

har kun to marinarkæologer ansat til at føre til

syn med de mange undersøiske fortidsminder

omkring Fyn og i hele det sydfynske øhav.

Ydermere forstærkes problemet af, at Syddansk

Universitet i Esbjerg i 2020 lukker og slukker

for kandidatuddannelsen i marinarkæologi,

den hidtil eneste mulighed for at uddanne sig

som marinarkæolog i Danmark. Uddannelsen

er for dyr, mener politikerne. Herefter findes

uddannelsen kun to steder i verden, i England

og USA.

Det giver sig selv, at inden længe bliver der

mangel på marinarkæologer. Man risikerer, at
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meget af det værdifulde arkæologisk materiale,

der ligger under havoverfladen, vil gå tabt,

hvis ikke Slots og Kulturstyrelsen i tide indser,

at det er nødvendigt, at de marinarkæologiske

museer får mulighed for at have et endnu tæt

tere samarbejde med de amatørarkæologiske

foreningers marinarkæologiske grupper og kan

drage nytte af deres viden og erfaring ved til

syns og bevaringsopgaver.

Det skal retfærdigvis nævnes, at Langelands

Museum har bedt Harjas Marinarkæologiske

gruppe om at rekognoscere og rapportere fra

fem positioner i Storebælt, og gruppen inden

længe vil modtage yderligere fem positioner,

som de skal holde øje med. Desuden har Harjas

Marinarkæologiske gruppe flere gange assisteret

bl.a. Moesgaard Museum, Langelands Museum

og det tidlige Kalundborg Museum ved udgrav

ninger under vand.

Men når den marinarkæologiske uddannelse

forsvinder helt, bliver der brug for nytænkning

her til vands!

Kilder:

Søren H. Andersen: Ronæs Skov – marinarkæo

logiske undersøgelser af en kystboplads fra Er

tebølletid. Aarhus 2009.

Fyens Stiftstidende om den plyndrede under

søiske Ronæs Skov stenalderboplads, torsdag

den 19. september og onsdag den 16. oktober

2019.

JyskeVestkysten om nedlæggelsen af den marin

arkæologiske uddannelse, 23. juli 2018.

Hans Dal: Arkæologi på havbunden. Aarhus

2014.

Kulturministeriet: https://slks.dk/marinarkaeo

logi/marinarkaeologiskevejledningerogska

beloner/

Museumsloven § 29g om fortidsminder på hav

bunden.

Nationalmuseet: https://natmus.dk/salgog

ydelser/museumsfagligeydelser/dane

fae/hvadkanvaeredanefae/

Kontingent 2020

Kære Harja-medlem

Bestyrelsen ønsker gerne, at der betales kontingent

for år 2020 i forbindelse med modtagelsen af bladet

Fynboer&Arkæologi, eller umiddelbart derefter, senest

den 15. februar. Altså i god tid forud for årsmødet

lørdag den 14. marts, således at alle, der ønsker at

være med og være stemmeberettigede, har betalt inden

mødet.

Kontingentet er den største indtægtskilde i vores fore

ning, derfor målrettende for de aktiviteter, der tilby

des igennem året.

Kontingentsatserne er:

Enkeltmedlemmer: 200 kr.

Studerende: 100 kr.

Husstand: 250 kr.

Beløbet skal indbetales på vores konto i Sparekassen

Fyn: Reg.nr.0828 kontonr. 0000825557.

Det er meget vigtigt, at du angiver navn, adresse, te

lefonnummer samt eventuel email adresse, når ind

betalingen sker.

Dette gør, at medlemskartoteket kan blive opdateret.

I disse elektroniske tider, med stigende portotakster,

er det vigtigt for vores forening, at kunne kommuni

kere med vores medlemmer uden, at det koster for

meget og således går udover aktiviteterne.

Kasseren arbejder på, at få tilmeldt foreningen til

mobilepay og betalingsservice, således at arbejdet

med opkrævninger af kontingent og deltagergebyrer i

øvrigt gøres nemmere.

Med venlig hilsen

Michael Mortensen

Kasserer
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K
ønsskifte, i hvert fald når det

gælder os mennesker, hører

den moderne tid til. Men til

syneladende er der ingen øvre

grænse for, hvor gammel en

person kan være, når kønsskiftet foretages. I

foråret 2017 skiftede Koelbjergkvinden, Fyns

ældste kvinde, køn og blev til Koelbjergman

den.

Nyheden om operationen fik ekstra opmærk

somhed, fordi Odense Bys Museer, da de ud

sendte pressemeddelelsen, af alle de mulige

datoer bevidst havde valgt den 1. april, som

det år faldt på en lørdag (for øvrigt den selv

samme 1. april, hvor HARJA lancerede nyhe

den om, at foreningen var begyndt at træne

muldvarpe til brug ved arkæologiske udgrav

ninger). Men kønsskiftet var absolut ikke en

aprilsnar! Nyheden blev fulgt op i første afsnit

af DRs tvserie Historien om Danmark, som

havde premiere søndag aften den 2. april.

God timing må man sige!

Koelbjergskelettet blev fundet i 1941 af Svend

Andersen, der sammen med sin bror var ude at

grave tørv – som man gjorde meget under sidste

krig – i Grøftebjerg Mose, en mose, der hører

til Grøftebjerggård i Koelbjerg. Svend Andersen

fandt et kranie i tørven og tog det med hjem

for at lave sjov med konen i huset. Igen kan vi

takke en amatørarkæolog, i dette tilfælde den

lokale skolelærer, for at fundet ikke forsvandt

ud i glemslen. Da skolelæren fik nys om, at der

var fundet et kranie i mosen, kontaktede han

museet i Odense. Den præcise dato for fundet

kender vi ikke, men den 23. maj kom arkæolo

gen Erling Albrectsen til Grøftebjerg, fik kraniet

udleveret, undersøgte fundstedet og bjergede

de dele af skelettet, det var muligt at finde.

Albrectsen betalte 10 kr. i dusør for kraniet og

to stenøkser, som også var fundet i tørvelaget.

Ved hjælp af først pollenanalyse og senere C14

analyse blev skelettet dateret til ca. 8.300 år

f.Kr. svarende til tidlig Maglemosekultur. Altså

den ældste fynbo – faktisk også den ældste

skandinav – og det holder stadig stik.

En antropologisk undersøgelse af knoglerne

baseret på den viden man dengang havde fra

fund af andre stenalderskeletter konkluderede,

KKooeellbbjjeerrgg--
kkvviinnddee mm//kk
BBeemmæærrkkeellsseessvvæærrddiiggtt kkøønnsssskkiiffttee ii KKooeellbbjjeerrgg

AAff PPeerr NNiieellsseenn,, HHaarrjjaa

Titelbilledet:

Koelbjergmenneskets

næstsidste hvilested,

Grøftebjerg mose ved Ko

elbjerg. Nu hviler han

tørt og godt i magasinet

på Odense Bys Museer.

Foto: Per Nielsen
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at der var tale om en kvinde, ganske vist ret

kraftigt bygget, omkring 2133 år gammel, mest

sandsynlig omkring 27 år, og 155158 cm høj.

Man ved ikke hvordan Koelbjergmennesket

døde. De bevarede knogler har ingen tegn på

vold. Man aner ikke, om vedkommende druk

nede eller om liget af en eller anden årsag er

blevet kastet i vandet.

Mosen, som skelettet blev fundet i, var dengang

en lille sø. Landskabet var præget af åben skov

fortrinsvis med træer som birk, hassel, bævreasp,

pil, røn og fyr. Der er fundet mange bopladser

fra Maglemosekulturen i områderne vest for

Vissenbjerg, men ingen som er helt samtidige

med manden fra Skeletmosen, som Grøftebjerg

Mose også kaldes lokalt.

Fiskaren från Barum

Historien om skeletfundet i Koelbjerg har en

pendant i Sverige, Fiskaren från Barum, som

blev fundet i 1939 ved Bäckaskog slot nær

Barum nordøst for Kristiansstad i Skåne, et af

de bedst bevarede skeletfund i Sverige fra

jægerstenalderen, dateret til ca. 6.730 år f.Kr.

Da der var en del jagt og fiskeredskaber i gra

ven, var man overbevist om, at der måtte være

tale om en mand, der var død som 4050 årig.

Men i 1971 bemærkede osteologen Nils Gustaf

Gejvall, at skelettets bækkenben og skamben

utvivlsomt tilhørte en kvinde. Tilmed en kvin

de, der havde født mellem 10 og 12 børn. Der

var ikke andet at gøre for svenskerne end at fore

tage et hurtigt kønsskift og skelettet blev om

døbt til Bäckaskogskvinnan.

Episoden i Sverige gav anledning til, at man

nærstuderede de bevarede dele af Koelbjerg

skelettets bækkenparti. Der var ganske vist in

gen tegn på børnefødsler, men man konklude

rede, at det nok var fordi der var tale om en

ret ung kvinde, der endnu ikke havde været

gravid. Der var absolut ingen grund til at sætte

spørgsmålstegn ved Koelbjergskelettets køn.

Omkring årtusindskiftet var der for alvor kom

met fart på forskningen inden for DNAtekno

logi. I år 2000 fik universitet i Göttingen, Tysk

land, lov til at lave en DNAanalyse af nogle

prøver fra Koelbjergskelettet. Men det førte

ikke til et resultat, der med sikkerhed kunne

fastslå kønnet.

Den afgørende vending kom først i 2015, hvor

Odense Bys Museer fik en henvendelse fra Eske

Willerslev på Center for Geogenetik. På cente

ret ville man gerne gøre endnu et forsøg med

DNAanalyse af Koelbjergskelettet. Undersø

gelsesmetoden var nu blevet langt mere sofisti

keret, og man kunne nøjes med at udtage få

mikrogram fra roden af en kindtand til prøverne.

Det endelige resultat, der forelå omkring års

skiftet 201617, viste, at der var tydelige Ykro

mosomer i Koelbjergkvindens arvemasse. Da

kvinder ikke har Ykromosomer, måtte Koelbjerg

kvinden altså være en mand. Også Karin Frei

fra Nationalmuseet (hende med Egtvedpigen!)

har været inde over med sine analyser af stron

tiumisotoper. Hun er nået til det resultat, at

Koelbjergmanden er fynbo. Det er jo ret betryg

gende at vide.

Når man har et kranie, kan man i dag med ret

stor nøjagtighed genskabe det ansigt, som har

hørt til kraniet og få et indtryk af, hvordan kra

niets ejer har set ud. På Panum Instituttets an

tropologiske laboratorium genskabte historikeren

og skulptøren Bjørn Skaarup i samarbejde med

Nationalmuseet i 2002 Koelbjergkvindens hoved.

I 2014, da Moesgaard Museum ved Aarhus

åbnede den nye udstillingsbygning, havde man

på det grundlag fået lavet en voksmodel af

Koelbjergkvinden i helfigur. Som sagen nu har

udviklet sig skal der lige foretages nogle mindre

justeringer.

Koelbjergmandens Center

I 2017 – efter det vellykkede kønsskifte – blev

der i Andebølle, hvor Grøftebjerg Mose ligger,

oprettet en lokal arbejdsgruppe, der vil have

findestedet for Koelbjergmanden, som i dag

ligger hengemt i en lille privat skov, bedre

markeret og oprettet et permanent center for

Koelbjergmanden tæt ved Terrariet i Vissen

bjerg. I planerne om etablering af et center for

Koelbjergmanden opererer arbejdsgruppen med

et budget på 3,2 mio.kroner. Indtil videre har

Realdania støttet projektet med 800.000 kroner,

så der må siges at være et stykke vej endnu,

før Koelbjergmandens center bliver en realitet.

Samme år, altså 2017, skabte træskulptøren

Allan Bo Jensen med sin motorsav en skulptur

af Koelbjergmanden. Skulpturen står nu på

hjørnet af Gadsbøllevej og Andebøllevej i

Andebølle. Skulpturen er udgangspunktet for

en spadseretur i området ved Koelbjergmandens

findested. Ved legepladsen på Andebøllevej er

Den samlede Koelbjerg

kvinde, som hun så ud,

før man opdagede at,

hun var en mand.

Foto: Jens Gregers Aagaard
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der lavet en vejlomme, hvor man kan parkere

bilen ved skulpturen og inden rundturen snup

pe en folder med en beskrivelse af historien om

Koelbjergmanden. Spadsereturen går ad Gads

bøllevej, Gammellundvej, Grøftebjergvej og An

debøllevej.

Koelbjergmanden har også fået sin egen hjem

meside: http://koelbjergmanden.dk/ – hvor

man bl.a. kan lytte til en rørende sang om hans

liv og skæbne.

Motorvejen over Fyn skal udvides, og i efteråret

2018 lagde arkæologerne lange søgegrøfter ud

over Koelbjergmandens gamle jagtmarker på en

12,5 km lang strækning i landskabet vest for ra

stepladsen Kildebjerg. Men der kom intet epo

kegørende nyt frem i dagens lys.

Koelbjergmandens kranie byder i dag gæsterne

velkommen til den permanete udstilling på

Møntergaarden/Odense Bys Museer.

Litteratur:

OBMs Protokoller. Protokol 4 FS B33B2618 (B19281942) 20.

nov. 1941 nr. 132268.

Kan læses på: https://museum.odense.dk/viden/arkaeologi/ar

kaeologienvedobm/obmprotokoller/museetsgamleprotokol

ler

K. Bröste og K. FischerMøller: Koelbjerg Skelettet. Et Fund fra

tidlig Maglemosetid. Artiklen findes i Aarbøger for Nordisk Old

kyndighed og Historie 1943

Henrik Thrane: Koelbjergkvindens historie

Pia Bennike: Kvinden fra Koelbjerg på Fyn

Henrik Tauber: Koelbjergkvindens alder og ernæring.

De 3 artikler findes i “Fynske Minder” fra 1986.

Lars Ewald Jensen: Maglemosekulturen på Fyn. Artiklen finde i

Fynske Minder 1999.

Jesper Hansen & Mogens Bo Henriksen: En 10.000årig skifter

køn – et portræt af jubilaren fra Koelbjerg. Artiklen findes i

Odense Bys Museers Årbog 2017.

Jesper Hansen, Hans Christian Petersen,

Karin Margarita Frei, Patrice Courtaud, Annemarie Tiller,

Anders Fischer og Morten E. Allentoft:

The Maglemosian Skeleton from Koelbjerg Denmark Revisited:

Identifying Sex and Provenance.

Artiklen findes i Danish Journal of Archaeology 2017.

Jesper Hansen & Mogens Bo Henriksen:

Den ældste dansker skifter køn.

Artiklen findes i Skalk nr. 6 2018.

I 2017 skapte skulptøren Allan Bo Jensen denne

udgave af Koelbjergmennesket. Her er der tydeligvis

tale om en mand.

Foto Per Nielsen
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rkæologernes arbejdsmark udvides hele tiden, og

Facebook er et af de steder, hvor man af og til kan

gøre gode fund. På profilen Flintsamleren, hvor mange

amatørarkæologer lægger deres fund af flintgenstande

frem til bestemmelse og beundring, var der i efteråret 2015 et

opslag, der vakte mange medlemmers interesse. Flere brugere

pingede forfatteren til denne artikel for at få en fagmands vur

dering af billeder af en flintesten med et udseende, der i påfal

dende grad mindede om et velvoksent mandslem i lettere opstemt

tilstand. Ligheden medførte forventeligt en række mere eller min

dre lødige kommentarer, som ikke skal gengives her. Med disse

fulgte selvfølgelig også spørgsmål og diskussioner om, hvorvidt

der var tale om et af naturens luner, eller om stenen virkelig

var en af de sjældne fallosfigurer af flint, som kendes fra

ældre stenalder (se P. V. Petersen 2008: Flint fra Dan

marks oldtid nr. 259).

Det blev oplyst, at stenen var fundet inden for Odense

Bys Museers ansvarsområde, og derfor var det natur

ligt at gøre det, som flere af de andre medlemmer på

profilen allerede havde gjort, nemlig at opfordre fin

deren til at tage kalorius under armen og bevæge sig

ind til museet for at få afklaret, om den var skabt af

menneske eller natur.

Der blev hurtigt skabt kontakt til finderen, Kenni Ander

sen, der havde fundet stenen på en mark i Fraugde sydøst

for Odense ca. 10 år tidligere. Den var taget med hjem på grund af

sit sjove udseende, og først da muligheden for at få et svar fra andre sten

interesserede forelå, var den lagt på nettet. Kenni kom snart ind til Odense

Sensation eller
spøg?
Flintfallosen fra Fraugde
og andre fantasier

Af museumsinspektør Mogens Bo Henriksen, Odense Bys Museer

A

Fig. 1. Flintfallossen fra

Fraugde. Bemærk de

kraftige frostspræng

ningsrevner.

Foto: Nermin Hasic.
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Bys Museer med sit fund pakket ind i et hånd

klæde – hvilket viste sig at være en fornuftig

disposition!

Flintfallos fra Fraugde

Den falloslignende sten er 22 cm lang og indtil

5 cm i diameter med en vægt på 1105 gram.

Den er lavet af grå senonflint, og over største

delen af den upatinerede overflade er stykket

dækket af den oprindelige overflade – bark eller

cortex, som arkæologer foretrækker at kalde

det. Det er imidlertid også tydeligt, at næsten

hele stenens overflade er bearbejdet ved slibning,

der har frembragt ca. 0,5 cm brede og regel

mæssige facetter. Slibesporene går tydeligvis

helt systematisk på tværs af stenens længderet

ning, hvilket typisk vil være et resultat af en

slibning på en roterende slibesten. Selv styk

kets bagerste del er slebet således, at fallossen

– ja undskyld min direkte form – nærmest kan

stå selv.

Udgangspunktet for fallossen har tydeligvis væ

ret en pølseformet flintesten, der fra naturens

side har fået en form, som har stor lighed med

et maskulint forplantningsapparat – endda et

sådant over gennemsnitlig størrelse. At råmate

rialet har fået denne form, skyldes, at der er tale

om en udfyldt gravegang fra kridtlagene på

bunden af kridttidshavet. For omtrent 75 mil.

år siden har krebsedyr gravet gange i kalkslam

met, og hulrummene er efterfølgende udfyldt

af kiselsyre, så de til tider har fået former som

små sæler, slanger, drager – og altså fallosser!

Efter udredningen af forløbet fra et naturskabt

stykke pølseflint, som man typisk kalder disse

udfyldte gravegange, til en

tydeligt forarbejdet genstand

kom så spørgsmålet om

stykkets datering.

Dateringen

Sædvanligvis daterer

arkæologer genstan

de ud fra typologi

ske kriterier, altså

på baggrund af i

forvejen erhvervet

viden om form og

ornamentik. Viden

om brugen af ma

terialer og teknolo

gi er dog også væsentlige kriterier. Lige i dette

tilfælde er det lidt vanskeligt med typologisk

datering, for – om man så må sige – en fallos er

en fallos. Selv om deres udseende måske nok

kan ændre sig drastisk på kort sigt, har deres

form næppe ændret sig væsentligt i et relevant

tidsmæssigt perspektiv. Valget af råmateriale

siger heller ikke meget, for flint har været an

vendt til alle tider. Som nævnt viser nærstudier

af stenens overflade, at slibesporene kun kunne

være lavet med en roterende slibesten. Så kan

vi i hvert fald udelukke, at der skulle være tale

om en “ægte” flintfallos fra ældre stenalder,

men da roterende slibesten kendes tilbage til

middelalderen, kan en alder på nogle hundrede

år ikke udelukkes. Slibesporene ser så regel

mæssige ud, at det nok er en maskinelt drevet

slibesten, der har været anvendt, så det ind

snævrer nok dateringen en del. Imidlertid viser

nærstudierne også, at stenen er gennemtrukket

af frostrevner, således at den slet ikke er så hård,

som den umiddelbart ser ud. Selv et mindre

slag vil kunne få flinten til at sprænges! Det er

helt utænkeligt, at denne frostpåvirkning skulle

være sket før tilvirkningen, da mødet med slibe

stenen ellers ville have splintret stykket. Vi

kommer det derfor nok ikke nærmere, end at

flintfallossen fra Fraugde er lavet inden for de

sidste 100200 år, men at den trods alt må have

været eksponeret for frost i nogen tid for at op

nå sin nuværende tilstand. Dermed nærmer vi

os spørgsmålet om, hvorfor man har fremstillet

stykket.

Forfalskning eller spøg?

Stenalderens flintfallosser antages at være lavet

for at blive anvendt som religiøse objekter. Efter

som vi teknologisk set kan henføre Fraugde

stykket til de sidste par hundrede år, må vi nok

udelukke, at det har haft en lignende funktion.

Det ville simpelthen ikke give mening, ligesom

en praktisk anvendelse antagelig (forhåbent

lig!) også kan udelukkes. Når man som muse

umsmand håndterer løsfund – altså oldsager,

der er fjernet fra af deres oprindelige kontekst

– skal man imidlertid altid have i tankerne, at

genstandene ikke nødvendigvis er ægte; der

kan være tale om forfalskninger, altså genstande,

der er lavet for at blive solgt som ægte oldsager.

I Danmark er det ofte redskaber af flint eller

sten, der laves med dette formål, og det sker da

Fig. 2. Stykket set fra

spidsen og fra stand

fladen. Bemærk, at næ

sten hele overfladen er

pudset.

Foto: Nermin Hasic.
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også, at disse genstande sættes til salg, især på

nettet (se Henriksen 2005). I det konkrete til

fælde kan dette formål antagelig udelukkes, for

vi har ikke kendskab til, at fallosmageren skulle

have forsøgt at afhænde stykket som ægte. Teo

retisk set kunne stykket også være lavet for at

forsøge at imponere eller snyde en museums

mand for at opnå anerkendelse; også det kendes

der eksempler på, men det kan også udelukkes

i dette tilfælde. Derimod er det nærliggende at

antage, at en person har fundet et stykke pølse

flint og tænkt, “hvor den dog ligner noget jeg

har set før…” – eller noget i den stil – for så at

tage den med hjem. Måske har der manglet lidt

forskønnelse for, at ligheden var fuldstændig,

men det har ikke været mere, end en slibema

skine kunne klare. Hvad der siden hændte, og

hvorfor fallosstenen endte på en pløjemark ved

Fraugde, er naturligvis det rene gætværk. Måske

syntes spasmagerens kone ikke så godt om

stykket og bad ham smide det væk – eller måske

skete det efter oprydning i et dødsbo, hvor

arvingerne ikke bemærkede, at der var tale om

en bearbejdet genstand. For at være helt ærlig:

Vi har ikke den fjerneste idé! Indtil der måtte

komme bedre bud, vil vi derfor vælge at betragte

fallossen som en gimmick, der ved et tilfælde er

endt i en arkæologisk kontekst. Som sådan står

den ikke helt alene i det materiale, vi museums

folk præsenteres for en gang i mellem.

Definitioner er ikke altid så enkle

I 1860 modtog Odense Bys Museer en enorm

samling af oldsager, især af flint og sten, fra

den person, der kendes som Den hvide Doktor

(se Henriksen 2006). Genstandene er for største

delens vedkommende ægte, men nogle af dem

har været ødelagt, da doktoren fik dem i hænde,

så han har givet dem en tur på slibemaskinen

og dermed skabt typer, som stenaldersmedene

ikke ville kendes ved. I andre tilfælde frembragte

han selv meget fantasifulde stykker, herunder

økser med runetekster i ophøjet skrift. Da Las

sen lavede stykkerne til sin egen samling, var

der jo ikke tale om forfalskninger, snarere cau

serier eller frie fantasier om drømmeoldsager.

Havde han derimod forsøgt at afhænde styk

kerne som ægte, ville de straks have skiftet sta

tus til forfalskninger.

Moderne runesten

Der laves stadig “oldsager” rundt omkring i

landet, bl.a. af flinthuggere, der med en viden

skabelig tilgang forsøger at aflure teknikkerne

bag fortidens frembringelser, men også af per

soner med ulovlige hensigter. Andre laver rune

sten eller helleristninger, og det sker typisk som

et udtryk for fascination af fortidens kunst og

kultur eller i formidlingsøjemed. De efterhånden

ganske mange moderne runesten kan derfor ikke

betragtes som forfalskninger, men som en ny

fortolkning af vikingetidens og ældre middelal

ders runestenstradition. Selv hvis disse bliver

glemt og senere fundet igen vil man næppe være

i tvivl om deres datering, så de udgør ikke en

reel risiko for at ende som “kulturarvsforure

ning”.

Der er imidlertid også eksempler på, at moderne

runesten bliver hugget som led i en religiøs

praksis, og det vist nok ældste moderne eksem

pel herpå stammer fra Sydfyn. I 2013 modtog

Odense Bys Museer oplysning om en runesten i

en skov ved Signekær, og en efterfølgende be

sigtigelse viste, at der var tale om en pyramide

formet sten med indhugninger på to sider. På

den ene side sås en mandsfigur, hvis ene øje var

blændet, og over hovedet holdt han et spyd. Der

var utvivlsomt tale om herskerguden Odin, og

det understøttes af den understregede runeind

skrift, der sås på den anden side, for her stod

ODIN.

Stilen såvel som de friske hugspor viste med al

tydelighed, at runer og figur ikke var fra vikinge

tiden, men mos og algebevoksning indikerede

Fig. 3. Et udsnit af Den

hvide Doktors

produktion af sten og

flintredskaber. Selv om et

par af økserne har form

og dekorationselementer,

der genkendes fra ægte

oldsager, er de lette at

skille ud som nylavede –

altså i 1800tallet.

Foto: Jørgen Nielsen.

Fig. 4. Ingen af disse

stykker, som Den hvide

Doktor har lavet, kan

forveksles med ægte

oldsager; dog er de to

hjerteformede pile givet

originale stykker, der er

efterslebet af doktoren.

Foto: Jørgen Nielsen.

Fig 5. Den hvide Doktor

arbejdede både i flint og

sten. Kan det mon også

være ham, der er

manden bag

flintfallossen?

Foto: Jørgen Nielsen.
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dog, at indhugningen ikke var sket for nylig.

Dette underbygges af lokale efterretninger, for

ifølge lokale optegnelser er stenen hugget af en

person, der gik under navnet Lundemanden.

Han skulle have levet fra 17301809, og det

fortælles, at han var områdets sidste Asedyrker

og at han fik sit navn, fordi han blotede i lun

den ved Odinstenen. Det siges endvidere, at

hverken han eller hans børn skulle være døbt,

hvilket har været meget usædvanligt og ikke

uden konsekvenser på den tid. Hvis efterretnin

gerne taler sandt, må vi antage, at runetegnene

og figuren er hugget omkring 1800, og vi må

således betegne Lundemanden som en virkelig

pionér!

Selv om vi arkæologer foretrækker at bruge vores

tid på originale oldsager, kan vi ikke lade være

med at trække på smilebåndet, når vi præsen

teres for fund som Odinstenen fra Signekær

eller flintfallossen fra Fraugde. Der er selvføl

gelig ikke tale om genstande, som hører hjemme

på et museum, men omvendt bør vi selvfølgelig

forholde os til dem, for de er jo et udtryk for, at

skaberne har forholdt sig til vores fælles kultu

rarv. Og det må som udgangspunkt betragtes

som noget positivt, også selv om det giver os

lidt hovedbrud en gang i mellem!

Læs mere

Henriksen, M.B. 2005: Vogt Dem for efterlig

ninger! Aktuel Arkæologi nr. 7, s. 3439.

Henriksen, M.B. 2006: Den hvide Doktor.

Skalk 2006:5, s. 1819.

Fig. 6. Moderne runesten

fra Ribe VikingeCenter.

Målestokken er ca. 6½ år.

Foto: Mogens Bo Henriksen.

Fig. 7. Moderne runesten

ved Snave Skole på Syd

vestfyn.

Foto: Jesper Hansen.

Fig. 8. ODIN står der med runer på den ene side af ste

nen. Teksten fylder ca. 10x3,5 cm.

Foto: Mogens Bo Henriksen.

Fig. 9. På den anden side afbildes en person med spredte

ben og arme, men uden noget egentligt hoved. Venstre

øje er markeret, og det højre vises med et kryds. I venstre

arm holder figuren et spyd.

Figuren er ca. 19,5 cm høj og 14,5 cm bred.

Foto: Mogens Bo Henriksen.
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B
ladets redaktør er blevet opfordret til at anmelde

en app. Hvorfor ikke? Selv om vi i Harja mest

interesserer os for oldgamle sager, kan vi godt

orientere os om det nyeste nye, når det handler om for

midling af viden.

Lars Groth, der er tidligere folkeskolelærer og interesse

ret i sten (et emne, han har skrevet flere bøger om) har

udviklet en applikation (i daglig tale en app), som han

kalder ”Sten med historie”. Appen er tænkt som en vej

viser til og en vidensbase om

danske sagnsten, runesten,

stendysser og jættestuer. For at

kunne bruge appen, skal man

have en smartphone eller en

mobiltelefon, der kan gå på

internettet. Appen indeholder

kort samt beskrivelser af,

hvordan man finder frem til

lokaliteterne, f.eks. via GPS.

Med en tekst og et eller flere

fotos beskrives lokaliteten. Er

der knyttet sagn til stedet om

tales disse, dog uden nærmere

kildeangivelse. I dag går de

fleste mennesker rundt med en

mobiltelefon og så kan man jo

altid lige tjekke, hvor den nærmets store sten befinder

sig.

Appen er stadig under udvikling og bliver løbende opda

teret. Den nu indeholder beskrivelser, fotos og tegninger

af 92 runesten, 72 store sten og sagnsten, 188 rund og

langdysser og 75 jættestuer. Det er Lars Groths tanke, at

appen skal dække hele landet; men da det er et en

mandsprojekt, går det langsomt fremad. Sten med histo

rieappen har ambitioner, men kan på nuværende tids

punkt ikke vise en komplet og fyldestgørende oversigt

over hverken sagnsten, runesten, stendysser eller jætte

stuer.

Hvad vejvisere til fortidsminder angår, er ”Sten med hi

storie” oppe imod en række gratis og meget detaljerede

apps, f.eks. Oldtids glimt, der dækker arkæologien i

Sønderjylland, eller Miljøstyrelsens app om beskyttet

natur, der også medtager alle vore fredede fortidsminder.

Via de fleste smarte mobiltelefoner kan man i dag gå

direkte på internettet – og så er det ingen sag at gå ind

på Fund og fortidsminder, vores nationale register over

fortidsminder. Vil man fordybe sig i runesten, så er det

Nationalmuseets database Danske runeindskrifter, man

søger i, eller – hvis det handler om sten i almindelighed

– så er GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser

for Danmark og Grønland) godt i

gang med at udvikle en offentligt

tilgængelige database over store

sten i Danmark. Alt sammen gra

tis.

Endelig, hvis man vil forberede

en stentur, er der jo stadig det

oldnordiske medie: bogen. Der

er en del videnstunge værker at

vælge imellem, f.eks. Mads Lide

gaard Danske sten fra sagn og tro

fra 1994 eller August F. Schmidts

klassiker Danmarks Kæmpesten i

Folkeoverleveringen fra 1933.

Endelig er der også Lars Groths

egen Store sten i Danmark fra

2013, som beskriver 13 af de

største sten i det danske landskab – en lille sag på 32

sider, beregnet på undervisning i folkeskolen.

Set i det perspektiv fristes man til at kalde appen Sten

med historie et sisyfosarbejde. Men det er virkelig et pris

værdigt initiativ; omend det er op ad bakke!

Måske er det en bedre idé at sadle om og gøre projektet

til en slags Open Source, hvor alle kan byde ind med

deres viden om denne og hin store danske sten. Det er

blot et forslag til forfatteren!

”Sten med historie”app’en er udviklet både til iOS og

Android og kan downloades fra App Store eller Google Play.

Pris 25 kr.

En appanmeldelse af Per Nielsen, Harja

Sten med historie
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Foredrag i Harja, efterår 2019

Historiske kort som kilde til det
fortidige landskab

Onsdag d. 26. februar kl. 19.30
v/ museumsinspektør Peder Dam, Odense Bys Museer

Historiske kort er en god – på nogle områder den bedste – kilde til det historiske

og forhistoriske landskab. I foredraget gives dels et rids af den danske kartografi

ske udvikling, dels gives en vejviser til de kort, som kan være mest relevante for

Harjas medlemmer: Hvilke kort er de bedste, hvad er problemstillingerne/fald

gruberne, og hvor kan kortene findes? Netop nu arbejder GST/SDFE (tidligere

Kort & Matrikelstyrelsen) på at lægge en masse nye skanninger på nettet, så der

vil i oplægget blive præsenteret kort, som næppe mange kender.

Vedhæftet illustration: ”Udsnit af original1 kort over Viby Ejerlav, Udby Sogn,

Vends Herred 1796/1810”

Titel: Middelalderkeramik fra borge:
hvad, hvorfor og hvordan?

Onsdag den 29. januar kl. 19.30
v/ museumsinspektør, ph.d. Jette Linaa, Moesgaard Museum,

adjungeret lektor på Afdeling for Arkæologi og Kulturarvsstudier,

Aarhus Universitet

Keramik er middelalderarkæologiens hyppigste fundgruppe i by på land og på

borge, men hvad kan vi bruge den til, hvorfor er det vigtigt at studere den, og

hvordan er den fremstillet, anskaffet og anvendt? Keramik kender vi helt til

bage fra stenalderen, men i middelalderen (10501536) eksploderer udvalget

af typer, dekorationer, funktionstyper og anvendelsesmåder. Udbudet varierer

fra egn til egn og fra borg til by og landsby.

Hensigten med dette foredrag er at give indsigt i middelalderkeramikken som

vi kender den fra en række danske og udenlandske borge med udgangspunkt

i fundene fra Nyborg slot. Jette Linaa er museumsinspektør på Moesgaard

Museum og har som keramikspecialist været tilknyttet en lang række pro

jekter centreret omkring Danmarks middelalderborge, foruden endnu flere

med afsæt udgravninger i by og landsby 8001800.
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Gennem årene har aftenens foredragsholder haft et godt øje til sten

alderens pilespidser af flint. Det fører os rundt i ældre stenalder med

Peters opdagelser baseret på studier af pilespidernes forskellige ud

formning gennem tiden. Han har således kunnet faseinddele Konge

mose og Ertebøllekulturen, identificere de ældste istidskulturer i

Vestdanmark og kommet på sporet af vestsvenske jægergruppers

besøg på Anholt i bondestenalderen.

Peter Vang Petersen har også kigget på Brommekulturens skafttunge

spidser med “nye øjne” og fundet argumenter for nye teorier om

deres anvendelse – ikke som pile!

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

Peters pile, danefæ-arkæologens
glæde ved små flintespidser

Onsdag den 25. marts kl. 19.30
v/ museumsinspektør Peter Vang Petersen, Nationalmuseet

Konservatoren har ordet
Onsdag den 29. april kl. 19.30
v/ ledende konservator Dorte Gramtorp, Odense Bys Museer

Arbejdet på Bevaringsafdelingen ved Odense Bys Museer drejer sig

meget om at bestemme, hvilke materialer, de arkæologiske og nyere

tids genstande består af. På grundlag af denne identifikation, som

ofte er baseret på en grundig analyse, kan det besluttes, hvilke lime

og imprægneringsmidler, der skal anvendes for at bevare de

pågældende sager.

Som en lille udfordring

f for tilhørerne denne

aften har Dorte taget en

materialequiz med, som

man  uforpligtende 

kan afprøve sin nye

viden på!

Husk også
Janusdag den 18. januar,

Se annoncen side 7

Detektorkursus i januarfebruar

Se annoncen side 8

Harjas årsmøde den 14. marts,

Se annoncen på bladets bagside.
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Harjas grupper

Klubaftener 1/1-31/6 - 2020
Prisen for at deltage i gruppernes aktiviteter er 50 kr. pr. halvår.

Detektorgruppen
Klubaften er første onsdag i hver

måned fra januar til og med maj.

Vi mødes kl 19:30 (med undtagelse af

fundafleveringsaftenen i maj). Dermed

er der klubaften på følgende dage:

8. januar, Bemærk datoen! Vi ser på

søgespor og hvordan man henter dem fra

GPS'en, gemmer dem på computeren, og

får dem gjort klar til videreforsendelse

til museet.

5. februar: Vi ser på hvordan man finder

gamle kort på nettet, der kan hjælpe

en i søgen efter nye detektorpladser.

4. marts: Program ikke fastlagt endnu.

1. april: Program ikke fastlagt endnu.

6. maj: Fundafleveringsaften. Husk på

denne aften starter vi allerede kl.

19:00. De for Fyn, Langeland og Ærø

ansvarlige museer vil være til stede.

Her har alle mulighed for at aflevere

de fund, der er dukket op i løbet af

foråret.

Har du forslag til emner du gerne ser

vi tager op i marts og april, så skriv til

Glenn. Følg også med på Harjas

hjemmeside under begivenheder for

evt. opdateringer på programmet for

de enkelte klubaftener.

Glenn Abramsson

Tlf.: 20 36 66 84

glennabramsson@hotmail.com

Østfyns
Arkæologigruppe
mødes på Kerteminde Byarkiv i

Strandgade 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 Østfyns

Museers udgravninger, når der er

behov for en ekstra indsats. Sidste i

denne sommer, hvor der blev lagt et

stort stykke arbejde på Torvet i Nyborg

(se artiklen i bladet). Derudover bliver

der tid til mindre udflugter til

fortidsminder på egnen.

Eigil Nikolajsen

Tlf. 65 97 79 90

nikolajseneigil@gmail.com

Studiekreds om kort
Vi mødes 3 mandage i foråret i Harjas

Hus på Lisesmindevej, kl. 19.3021.30.

Mandag d. 27.1.

Mandag d. 24.2.

Mandag d. 23.3.

I efteråret har vi især arbejdet med at

finde frem til digitale kort på nettet og

med at finde ud af, hvordan de skal

læses. Der er mange muligheder for

hvordan vi som amatørarkæologer kan

bruge kort. Vi er slet ikke færdige med

at udforske dem.

Arbejdsformen var i 2019 en blanding

af oplæg fra deltagerne og diskussion i

gruppen.

Arbejdsform og kortemner for forårets

tre aftener besluttes af deltagerne.

Kendskab til brug af PC er nødvendig.

Eva Therkelsen

30 29 92 72

evatherkelsen@hotmail.com

eller

Jens Kjærgaard

23 68 04 05

jens_agneta@msn.com

Oldsagsgruppen
mødes i den kommende sæson på

følgende tirsdagsaftener kl. 19.15:

7. og 21. januar

4. og 18. februar

3. og 17. og 31. marts

14. april

Gruppen består af en halv snes

medlemmer, der arbejde på at

registrere og nærstudere et par store

oldsagssamlinger. Nogle af

medlemmerne er også gået i gang med

at lave udstilling med genstande fra

Harjas arkæologiske Samling. Enkelte

ture ud i landskabet for at opspore

fortidens spor er det også blevet til,

således til Egense mark på Nordfyn og

Borgnæs Nakke på Ærø.

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, kan du

oplyse din mailadresse og få tilsendt

indkaldelser og annonceringer af

klubbens aktiviteter i din mailboks.

Svend Amlund

svend@taxibusejby.dk

Bliv medlem

Henvend dig til til foreningens

kasserer, Michael Mortensen, så

sørger han for formaliteterne.
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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 2019-20

Suppleant

Eva Therkelsen

Oehlenschlægersvej 37

5230 Odense M

Tlf. 30 29 92 72

evatherkelsen@hotmail.com
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Program for dagen:

9.15: Busafgang fra Arkæologiens Hus,

Lisesmindevej 3B, Odense M

10.00  10.30: Velkomstkaffe/te m. rundstykker i

Skyttehuset, Svendborg

10.30  12.00: Introforedrag v. Harjas formand

12.00  13.00: Pause med bespisning ved Harja

13.00  14.00: Generalforsamling

14.00  ? : Bustur til Tåsinge, “I Valdemars

fodspor” incl. pause m. varme drikke

og kage.

18.00: Ca.tidspunkt for hjemkomst

til Arkæologiens Hus

Generalforsamling ifølge vedtægterne kl. 13.00

a. Valg af ordstyrer

b. Formandens beretning

c. Regnskab

d. På valg er:

Bestyrelsesmedlemmerne Glenn Abramsson,

John Kristensen (ønsker ikke genvalg)

og Michael Mortensen.

Suppleanterne Alice Amlund og Eva Therkelsen.

Bilagskontrollanterne Ole Blaabjerg

og Helge Langkilde Rasmussen

Bilagskontrollantsuppleant Svend Amlund.

e. Behandling af indkomne forslag, der skal være

formanden i hænde senest 14 dage inden general

forsamlingen.

f. Fastsættelse af kontingent

g. Vedtægtsændringer

h. Eventuelt

Introforedrag

Da vi i år har valgt at henlægge en del af Harjas årsmøde

til Svendborg borgelige Skyttelaugs smukke gamle for

samlingshus, Skyttehuset i Christiansminde, vil Harjas

kasserer, Michael Mortensen, æresmedlem i skyttelauget

(grundlagt 1815), fortælle om laugets historie og vise

rundt i det nyistandsatte Skyttehus, som kan føre sin

bygningshistorie tilbage til 1855.

Herefter fortæller Harja formand om én af foreningens

tidligere medlemmer, Valdemar Jensen, Tåsinge, som ef

ter sin pensionering kastede sig over arkæologien, hvor

han gjorde overraskende og væsentlige opdagelser fra

Tåsinges oldtid sammen med en lille gruppe interessefæl

ler: registrering af hidtil oversete gravhøje og skålsten,

en begravet langdysse (Capeshøj) mm.

Det lille foredrag danner optakten til busturen efter ge

neralforsamlingen.

Praktisk:

Pris for deltagelse i årsmødet: 150 kr. pr. deltager, der

indbetales på Harjas konto (reg.nr. 0828, kontonr.

825557). Husk at tilføje dit navn!

Hvis du kun ønsker at være med til generalforsamlingen,

vil deltagelse være gratis.

Tilmelding til Eigil Nikolajsen, tlf 65 97 79 90 eller e

mail nikolajseneigil@gmail.com senest 8. marts.

Hvis du ikke ønsker at køre med i bussen fra Odense,

men møder direkte op i Skyttehuset,

nævner du det ved tilmeldingen.

Velkommen til Harjas

årsmøde i Christiansminde!

Harjasårsmøde
d. 14. marts 2020

Skyttehuset,

Christiansmindevej 22, Svendborg

KKuunnnnee dduu
ttæænnkkee ddiigg aatt

iinnddttrrææddee ii bbeessttyyrreellsseenn??

TTaa'' eenn ssnnaakkmmeedd eett
bbeessttyyrreellsseessmmeeddlleemm




