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sidste nummer skrev jeg om alle de aktiviteter, vi gerne ville have 
gennemført i jubilæumsåret, hvis coronarestriktionerne ikke havde 
forhindret os i det. Nu er situationen heldigvis anderledes, og vi kan glæde 
os til at mødes til årsmøde og jubilæumsfest d. 14. august. At samles til 
fest er da den bedste måde at indlede resten af Harjas jubilæumsår på!

Nogle af os har dog allerede været i aktivitet sammen. Harja fik nemlig 
opfyldt sit måske største jubilæumsønske, nemlig en udgravningslejr i 
samarbejde med et fynsk museum.
Det flaskede sig sådan, at Svendborg Museum gerne ville samarbejde med 
Harja om tre ugers udgravning i nærheden af Kirkeby på Sydfyn. Ved siden 
af en kæmpemæssig grusgrav blev der afsat et udgravningsområde på 
toppen, hvor gravemaskinerne endnu ikke havde ædt sig ind. Her blev der 
arbejdet intenst på at finde efterladenskaber fra forfædre og -mødre, som 
levede deres liv i maglemosetiden.
Skønt at medlemmerne igen fik mulighed for at få jord under neglene i en 
velorganiseret udgravning. Tak til Svendborg Museum for denne 
spændende ”gør-det-selv” jubilæumsgave.

Jubilæumsbogen er næsten færdig, med bidrag fra såvel Harja-
medlemmer som fagarkæologer. Tak for det. Alle medlemmer får bogen 
gratis, når den udkommer til efteråret. Glæd jer til at læse den!

Som kompensation for de manglende foredrag i foråret har vi fundet plads 
til et ekstra foredrag i efterårsprogrammet. 
I oktober skal vi på udflugt til Nordfyn i Anders Jægers arkæologiske 
fodspor (vi kører dog i bus rundt). Anders Jæger var en meget dygtig 
amatørarkæolog og desuden Harjas første formand, så en tur til hans 
arkæologiske steder er på sin plads i jubilæumsåret. I kan læse om Anders 
og Harjas historie i jubilæumsbogen.

2021 er året, 
hvor Harja fylder 50

Formanden har ordet:

Forsiden:   Skåäng-stenen med inskriptionen harija leugaR.

Foto:Lisbeth M. Imer.
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Det gode samarbejde med de fynske museer 
bliver i jubilæumsåret bekræftet med nogle 
mindre Harja-udstillinger på museerne. De 
vil fortælle lidt om Harjas historie og nu værende aktiviteter. Det suppleres 
med forskellige temaer i de enkelte museer. 

I Svendborg foregår det i museets udstillings container, hvor der indtil 8. 
august bl.a. bliver vist fund fra Harja-gravelejren ved Kirkeby.
I Ladbymuseet vises i juli og august nogle af de flotte detektorfund fra 
området, som er gjort af amatørarkæologer. De er endnu ikke blevet afleveret 
til Nationalmuseet, som skal danefævurdere dem. 

Odense Bys Museer fokuserer på de mange gravelejre, som museet har været 
primus motor for. Nogle af de billeder, jeg har efterlyst fra medlemmerne, vil 
blive brugt i denne udstilling.

Langelands Museum har kyst- og marinarkæologi som tema. Det er et område, 
som få amatørarkæologer beskæftiger sig med, men Harja har nogle dygtige og 
erfarne medlemmer, som samarbejder med museet.
Så hvis coronatiden har holdt dig væk fra museerne, er der en anledning til et 
eller flere besøg nu.

Til sidst vil jeg nævne, at der også er jubilæumsnyt på hjemmesiden 
www.harja.dk. Odense Bys Museer har nemlig sørget for, at Harjas gamle 
skrifter er blevet scannet, så de nu kan læses på siden.

Til lykke til Harja med de 50 år!

Eva Therkelsen
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Af Leif Tvilum, Harja 

eg kommer ude fra landet, fra en bondegård. På 
gården havde vi en stenøkse, som blev brugt som 

bogstøtte. Jeg havde en murstensreol med bøger i, 
hvor den fungerede som støtte. Det havde jeg aldrig 
undret mig over, og alligevel på et tidspunkt tænkte 
jeg: “Hov, der er da et eller andet”.
Det var en økse, min far havde fundet – ud over 
andre økser og segl – ude på marken. Det syntes 
både min far og jeg var rigtig spændende. Jeg havde 
den med i skolen til min orienteringslærer, som i 
øvrigt også har været med til nogle Harja-arrange ‐
menter. Han tegnede og beskrev de ting, jeg kom 
med, meget nøje.
Så var jeg solgt. Min far var også meget interesseret 
og bakkede mig rigtig meget op.
Ja, og så har jeg mit Højmark-navn fra min mors 
fødegård Højmarksten på Horne Land, som rummer 
mange storstensgrave, én af dem ligger i gårdens 
baghave, så selvfølgelig skulle jeg beskæftige mig 
med fortiden.

Du var kun en stor pige?
Ja, det er rigtigt. Men så så vi i avisen, at der var 
nogen, der lå og gravede oppe ved Hindsgavl Slot. 
Det skulle vi op og se.  Min far var også interesseret. 
Vi kørte derop for at se det, og så, at folk lå i telte bl.a. 
i vejrabatterne. Det var et hold med Eigil Niko laj sen 

(tidligere museumsmedarbejder) og Jørgen Holm 
(tidligere museumsinspektør), som var ud grav nings ‐
ledere dér i 1976.
Jeg fik lov til at være med nogle dage. Min far kørte 
mig troligt fra Turup ved Assens dertil i tre dage i 
slutningen af udgravningslejren. Det var megastort 
for mig. 

Var du efterfølgende med på flere gravelejre?
Jeg har været med på mange gravelejre. Det er nok 
kommet op på 13 i alt. Jeg har dog ikke været med på 
alle de gravelejre, der har været. Jeg har også været 
så heldig, at mine børn, især Anja, også var meget 
interesseret og har været med mange gange. Min 
storebror, Erik, har ligeledes været med fra starten 
nede i Arreskov. Efter han gik på efterløn, er han 
begyndt på at gå med detektor.
Nu er det så mit ældste barnebarn, Alpha, som til 
sommer skal med mig på Harjas gravelejr i Sellebjerg 
grusgrav ved Stenstrup, hvor også min gode ven 
Robert deltager sammen med sin datter Ida. Et ven ‐
skab som netop er startet på én af Harjas udgrav ‐
nings lejre.

Du har jo også lavet meget i Harja?
Ja, jeg har siddet i bestyrelsen af nogle gange og har 
også været formand. Jeg kom ind på posten som 

Solgt til en 
bogstøtte
Birthe Højmark Jensen har omtrent været med fra starten af Harja, og i 
adskillige perioder gjort en stor indsats i foreningen. Hun har været rigtig 
glad for de muligheder, som foreningen har givet

J

Bithe Højmark Jensen

ved glasskabet, hvor hun 

gemmer nogle af sine fine 

fund.

Foto: Leif Tvilum.
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formand i 1996, da der var lidt problemer. Den da ‐
værende formand gik i utide. Jeg var næstformand, 
så jeg overtog posten og skulle stå for 25-års jubilæet 
i 1996. Det var lidt som at blive kastet fra asken i 
ilden. Jeg var nok formand i fem år.
I al den tid, jeg har været i Harjas bestyrelse, har jeg 
arrangeret foredrag, også da jeg var formand. Jeg 
havde nogle rigtig spændende samtaler med kom ‐
mende foredragsholdere. For år tilbage brugte man 
telefonen og ringede til dem. Senere blev det pr. e-
mail. Faktisk var det sjovt med en snak i telefonen.
Harja deltog også i Tøm Kommodeskuffen, hvor jeg var 
med. Dette inspirede mig til at afholde et lig nende 
Tøm Kommodeskuffen-arrangement i Bred, hvor vi 
boede på det tidspunkt. Jeg arrangerede det i sam ‐
arbejde med en af lærerne på Bred skole, Poul 
Holmsten, som var meget interesseret i arkæologi. 
Mogens Bo Henriksen kom og registrerede det, som 
folk havde med. 
For Harja har Fjordens Dag også har været et aktiv 
gennem flere år, hvor vi bl.a. lavede grubesteg og 
solgte smagsprøver til de besøgende. 

Du må jo kende mange inden for det arkæologiske 
område?
Ja, helt sikkert. I dag kender jeg knap så mange, for 
der er kommet mange unge til. Men dengang gjorde 
jeg. Bl. a. var jeg i kontakt med Geoffrey Bibby (1917- 
2001), som samarbejdede med P.V. Glob. Geoffrey 
Bibby skulle komme og holde foredrag i Harja. Vi 
havde nogle rigtig spændende samtaler. Desværre 
døde han, inden han nåede at komme og holde 
foredraget. Det spændende var, at han bl.a. havde 
gravet med P.V. Glob i Bahrain.

Hvad er det det mest spændende, du har oplevet ved at 
arrangere foredrag?
Det er svært at vælge noget ud: Men det, der var 
dejligt at opleve, var, hvor positive folk altid var, og 
hvor villige de var til at komme i Harja. I mange år 
fik man jo som foredragsholder kun to flasker rød ‐
vin og ikke andet. Men foredragsholderne kom med 
glæde langvejs fra, selvom de kun fik transporten 
dækket. Og det gør de stadigvæk. Det giver os nogle 
fantastiske oplevelser.
Desuden gav kontakten med foredragsholderne 
masser af gode, spændende og inspirende samtaler 
og mails.
Jeg arrangerede også nogle ekskursioner. Da jeg 
arrangerede den første ekskursion, var jeg meget 
grøn, så jeg glemte at få  telefonnumrene på delta ‐

gerne, og da der ikke var nok tilmeldte, måtte vi af ‐
lyse. Jeg sad inde ved banegården og måtte for tælle  
at turen var aflyst. Det lærte jeg meget af, bl.a. at 
man skal have kontaktoplysningerne i orden.

Du har også været engageret i Jernalderlandsbyen? 
Ja, ved jernaldermarkederne, hvor jeg i mange år har 
solgt perler, knogler og andre spændende ting. Men 
det er kun ved markederne, jeg har været med. Jeg 
har nogle gange haft mine døtre Pia og Anja med. 
Vi har også flere gange været i Hjemsted Oldtids ‐
park ved Skærbæk tæt på Rømø, hvor vi har boet og 
levet dér på bedste jernaldermanér.

Hvad er det mest spændende, du har været med til i de 
mange år, du har været med i arkæologien?
Det er et rigtig svært spørgsmål. Det mest spændende 
var nok udgravningslejren ved Arreskov. Det var den 
første rigtige udgravning, jeg deltog i, så alt var nyt 
og spændende. Det var Maglemosekultur, og det var 
flint. Vi lærte virkelig at se på flint. Det at stå med 
den ægte vare er noget helt særligt, så udgravnings ‐
lejren ved Arreskov står for mig som noget helt 
specielt. Flint er fascinerende for mange, også for 
mig, og jeg bliver altid i godt humør, når jeg nørder 
med flint, slagbuler og retouche.
Det var Eigil Nikolajsen og Jørgen Holm, som stod 
for udgravningen. Det er jo nogle helt vildt hygge ‐
lige mennesker. Det var i det hele taget helt vildt 
hyggeligt – og primitivt.
Vi gik i brusebad under en vandkande, der hang 
inde i skoven, og brugte lokumsspand, som blev 
tømt i et hul i jorden, virkelig primitivt.
Der har været mange spændende oplevelser, så det er 
som nævnt svært at vælge. Jeg har jo også arbej det 

Den fine bjergartsøkse, 

som Birthes far havde 

fundet, og som hun selv 

brugte som bogstøtte i sin 

reol. Måske var det den, der 

fik interessen til at spire?

Foto: Birthe Højmark 

Jensen.
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noget med rekonstruktion, f.eks af glasperler, pile ‐
flet, plantefarvning, grubestegning og smykker, 
inspireret af brynjerne fra vikingetiden.
Jeg har både arbejdet med det derhjemme, i Jern ‐
alderlandsbyen og andre steder. Med glasperlerne 
har jeg haft den fornøjelse at arbejde sammen med 
Thomas Risom fra Ribe. Han er nok Danmarks 
dygtigste perlesmed. Jeg fik lov til at lave perler i 
hans ovn. Han har også været med i Jernalder lands ‐
byen, og han er kommet i Harja.
Jeg har ikke hugget flint, men jeg vil rigtig gerne 
afprøve de forskellige teknikker, så måske en dag? 
Det er nok nemmere sagt end gjort.

Efter min gymnasietid arbejdede jeg på Fyns Stifts ‐
museum, som det hed dengang, i forbindelse med 
nedlæggelse af naturgasledningen. Der skulle bruges 
ekstra folk til udgravninger der. Efter fem måneder 
på højskole kom jeg tilbage på museet og fik mange 
gode oplevelser med bl.a. Asger Lorent zen og nu af ‐
døde Jørgen A. Jakobsen. Jeg har mange gode og 
spæn dende oplevelser fra de udgravninger og 
rekognosceringer, hvor jeg lærte meget. Det var også 
der, jeg fandt sammen med mine børns far.
Vi udgravede bl.a. et bronzealderhus i Højby. Det var 
vistnok det første bronzealderhus, der var fundet på 
Fyn på det tidspunkt. Det blev rekonstrueret på 
Hollufgaard. Nu er det desværre blevet revet helt 
ned, da det stod og forfaldt derude. Den udgravning 
var en sjov oplevelse. Henrik Thrane (chefarkæolog 
ved Fyns Stiftsmuseum), som var bronzealder arkæ o ‐
log kom, og var selvfølgelig meget interesseret.
Det var vist omkring 1982, at det første hus på Fyn 
blev udgravet. Siden er der kommet rigtig mange 
bronzealderhuse til.
Jeg var også på flere mindre udgravninger, bl.a. af 
urnegrave sammen med bl.a. Eigil Nikolajsen og 
min storebror, Erik. Jeg var vildt optaget af det, så jeg 
havde flere ting med hjem for at rense dem. 
Min mor synes dog ikke om, at det skulle foregå på 
spise bordet, så jeg måtte finde andre steder til dette 
vigtige arbejde.
Jeg deltog endvidere i jernalderudgravningen på 
Hvolris ved Viborg, hvor der udover det arkæolo giske 
også var andre oplevelser. Jeg fandt f.eks. ud af, hvor 
mange kasser øl unge hollændere kan drikke og 
alligevel være klar i felten næste dag.

Har du gået med detektor?
Nej, det har jeg endnu ikke, men måske den dag, 
hvor jeg går på pension. Hvem ved?

Du har også været i SDA´s bestyrelse, ikke sandt?
Ja, jeg har også været med i SDA´s (Sammenslut ‐
ningen af Danske Amatørarkæologer, Nu: Danske 
Amatørarkæologer, red.) bestyrelse i nogle år.
Jeg var også med til opstarten af SDA, hvor vi lavede 
vedtægter mv. Det var både spændende og lærerigt, 
men det var noget andet. Det var mere overordnet 
arbejde.

Er du stadig engageret i SDA?
Ikke på anden måde end at jeg kommer til års ‐
møderne og læser deres spændende blad Fund og 
Fortid, men ellers ikke.

Hvilke anbefalinger har du til folk, der er interesserede i 
arkæologi?
De skal melde sig ind i Harja, ikke blot for at opleve, 
arkæologien, men også for at opleve, at der er et mæg ‐
tigt socialt fællesskab, som giver gode oplevelser og 
gode venskaber både i og udenfor arkæologien. Ja, og 
så deltage i de spændende og lærerige grupper, der er 
i Harja.
Med de utallige muligheder internettet giver, er det 
en god idé at fordybe sig dér og deltage i online fore ‐
drag, som er én af de gode ting, der er kommet ud af 
COVID-19.

Efter en meget behagelig og hyggelig samtale og nogle 
billeder, som blev taget af Birthes eksem pla riske sten ‐
samling, sagde vi farvel og på gensyn i Harja, så snart 
det bliver muligt for COVID-19.

Nu kommer 
den snart

!
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eg er født på Fyn, og havde allerede i mine barn ‐
doms  år en stor interesse for arkæologi. Da jeg blev 

teenager var jeg med på min første udgravning i 
Jels, hvor jeg for første gang oplevede et sus ved at 
stå med redskaber og våben fra de ældste mennesker 
i Danmark. Året efter var jeg på min første Harja 
udgravning på Helnæs og mødte bl.a. Nils Jensen og 
Eigil Nikolajsen, som gjorde arkæologien levende og 
gav mig lyst til at studere arkæologi. Siden hen var 
jeg til foredrag og andre aktiviteter hos Harja, inden 
jeg i 1987 kom ind på arkæologistudiet på Moesgård 
ved Aarhus. 
Gennem min studietid på Aarhus Universitet blev 
jeg fascineret af den skandinaviske dyrestil, som 
dekorerede smykker, våben, redskaber og meget 
mere allerede fra 400-tallet og op til kristen tid. Da 
jeg også holder meget af at se på kunstværker fra 
moderne tid, blev jeg fascineret af om jernalder sam ‐
fundets udvikling, påvirkning og magt kunne tolkes 
ud fra fundmaterialet. Mit speciale blev derfor en 
analyse af D-brakteaterne, som er en af de fire defi ‐
nerede typer af guldbrakteater. Siden skrev jeg et 
forskningsprojekt om hele brakteatmaterialet og fik 
jeg et ph.d.-stipendiat i 1998. Jeg skrev dernæst om 
den kulturelle og sociale kommunikation på bag ‐
grund af guldbrakteaternes typologiske udvikling, og 
forsvarede min ph.d. i 2001. 
Jeg har studeret enkeltdelene i motivet og via stati ‐
stik tolket kronologi og regionale forskelle. Ideen om 

at se på dyrestilens enkelte elementer stammer fra 
den svenske arkæolog Bernhard Salin (1861-1931), 
som i hovedværket Die altgermanische 
Thierornamentik fra 1904 lagde grunden for studiet af 
jernalderens dyreornamentik. Senere har de danske 
arkæologer Mogens Ørsnes (1925-1994) og den altid 
produktive Karen Høilund Nielsen udviklet 
stilanalyserne, så de forskellige dyrestile i germansk 
jernalder er defineret. 

Romersk forbillede
Der er fundet lidt over 1000 guldbrakteater i Europa, 
og de er produceret i ældre germansk jernalder/ folke ‐
vandringstiden fra ca. 400 til 550 e.Kr. Langt de fleste 
er fundet i Skandinavien, men et stor antal er også 
fundet i England, Tyskland, Holland, Østrig og Ungarn. 
Guldbrakteater er små hængesmykker, hvor kun den 
ene side har et motiv. Deres forbillede er romerske 
kejsermedaljoner. Romerske kejsermedaljoner har 
ofte et motiv af kejseren på den ene side, og romerske 
gudefortællinger på den anden side. Den romerske 
kejser fik dem produceret, og gav dem som forplig ‐
tende venskabsgaver til ledere og germanske høv ‐
dinger. 
Billedverdenen på brakteaterne er opdelt i fire 
forskellige typer, som også indirekte fortæller om 
kronologien. De ældste typer er A-brakteaterne og 
deres motiv er et profilset portræt, som har stort 
slægtskab med forbilledet, de romerske kejser ‐

Guldbrakteater

Hængesmykker af stor værdi, både som magtsymbol i deres samtid og 
som kulturhistorisk kildemateriale. Der er spændende nyt på vej.

J
Af arkæolog ph.d. Elisabeth Barfod Carlsen

Frisen ovenfor er hentet fra 

Bernhard Salins “Die 

altgermanische Thier ‐

ornamentik” fra 1904.
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medal joner. Dernæst er der B-brakteaterne, hvor 
motivet er hele menneskefigurer. Dernæst er der C-
brakteaterne, som er et ryttermotiv med en firbener i 
profil og med et ansigt en face over dyrets ryg. Og til 
de yngste brakteater hører D-brakteaterne, som er 
den tidlige dyrestil kaldet for Stil 1. Her ses en 
firbener i profil udført i forenklet version.  
Jeg har analyseret guldbrakteaterne ud fra deres 
produktion, anvendelse og nedlæggelse. Hver del 
skal fortolkes efter den kontekst, som brakteaterne 
optræder i. 

Den skandinaviske dyrestil
I produktionen var det motivet, som blev bearbejdet 
og her ses på forbilleder, samt regionale og kronolo ‐
giske forskelle. Brakteaternes udvikling gennem 
folkevandringstiden blev derved interessant at følge, 
fordi forbilledet, de romerske kejsermedaljoner, 
viser så klar en tilknytning i starten, men allerede i 
midten af folkevandringstiden springer en ny skan ‐
dinavisk dyrestil frem, som er sin egen. Denne dyre ‐
stil kommer til at påvirke jernalderens og vikinge ‐
tidens ornamentik, indtil vikingerne bliver kristne 
og overtager kristne motiver og stil. 
Brakteaternes billedverden er genstand for mange 
fortolkninger, og ofte er de knyttet sammen med 
nordiske gudefortællinger, der er kendt bl.a. i de 
islandske sagaer. Mest kendt er motivet med Fenris ‐
ulven, som bider hånden af Tyr. Jeg har i mit arbejde 
ikke forsket i konkrete fortællinger bag motiverne, 
men har været mere optaget af at se på fænomenet 
guldbrakteater ud fra specifik genstandsanalyse, 
hvor forbilleder, kronologi og regionalitet kan give 
ny indsigt i det omgivende samfund. Jeg tolker 
derfor motiverne som billeder af en magtfuld 
rytterkriger, der har tæt kontakt til dyret/naturen. 
Der er ingen tvivl om, at motivet er religiøst, men 
spørgsmålet er om det giver mening at sætte et 
gudenavn på figuren for at tolke og forstå ældre 
germansk jernalder. 

Hvad brugte man dem til?
I anvendelsen af brakteaterne er det selve brugen, 
som er undersøgt. Her fortæller slid, reparation og 
genbrug om brakteatens betydning. Analyserne 
viser, at brakteaterne er produceret allerede i begyn ‐

delsen af 400-tallet, og produktionen fortsætter 
indtil ca 550 e.Kr. De er båret som magtsymboler af 
høvdinge, og givet som allianceskabende gaver 
mellem ligemænd. 
I nedlæggelsen viser undersøgelsen, hvilke gen ‐
stande brakteaten er fundet med, i hvilken region, i 
hvil ken jordbundtype og om det er i en grav, et 
depot eller enkelt fund. Når de er ofret eller er del af 
et grav udstyr, viser det ofte et skift fra en mands ‐
gen stand til en kvindegenstand. De bliver derfor 
mere identitets markeringer for skandinaviske 
kvinder eller kvinder med tilhørsforhold til 
Skandinavien. Nedlæggelsen af brakteater strækker 
sig også over et længere tids rum, og ideen med, at 
alle brakteaterne er ned lagt ved en naturkatastrofe 
(M. Axboe, Skalk 2001:4) passer dårligt ind i de 
kronologiske studier. 

Foredrag på vej
I foredraget til efteråret hos Harja vil jeg fortælle 
mere overordnet om brakteaterne og vise nyere 
brakteatfund, som har rykket ved vores viden om 
hængesmykkerne. Et af de nyeste brakteatfund er en 
B-brakteat fra Sandholts Lyndelse på Fyn. Her fandt 
Dariusz Jezak (Darek) med metaldetektor et spæn ‐
dende fund, som også har sin egen fortælling. 

Dariusz Jezaks brakteat fra Sandholts Lyndelse. 

Den fortæller Elisabeth Barfod Carlsen mere om, når hun holder foredrag den 2. septenber i 

Harjas klubhus på Lisesmindevej i Odense.
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iden vores arkæologiforening så dagens lys for 
godt 50 år siden og fik navnet HARJA, har vi 

ikke ofret megen tid på at beskæftige os med navnets 
mening og betydning. Det har den enkle forklaring, 
at vi beskæftiger os med arkæologi og ikke nødven ‐
digvis ved så meget om runologi og sprogvidenskab. 
Derimod har vi været mere bevidste om oprindelse 
og aldersbestemmelse, som ligger inden for det 
arkæologiske gebet. 
Findestedet er som bekendt krigsbytte nedlæg nin gen 
fra Vimose nordvest for Odense, og dateringen hen ‐
føres til ca. 160 efter vor tidsregnings begyndelse, da 
runeindskriften er indridset på en tolagskam med 
denne dateringsramme. For ydeligere fordybelse 
anbefales at læse Mogens Bo Henriksens artikel i 
Fynske Minder 1996 nævnt i slutningen af denne 
artikel. 
Artiklen blev skrevet i anledning af Harjas 25 års 
jubilæum, som ydermere blev markeret af Odense 
Bys Museer ved at låne originalkammen med rune ‐
indskriften fra Nationalmuseet og udstille den i 
Hollufgårds vestibule. Ja, det var dengang, vore med ‐
lemmer skulle ud på landet for at se arkæologiske 
udstillinger, åbent magasin(!) og høre foredrag i 
foreningsregi.

Mandsnavn eller noget med hår?
Ud over Mogens’ artikel i Fynske Minder skrev Marie 
Stoklund, Lisbeth Imers forgænger som runolog på 
Nationalmuseet, om tolkningen af runeindskriften 
harja. Traditionelt opfattede hun ordet som et mands ‐

navn med rod i ordet for hær – altså et velegnet navn 
for en kriger. Hun indrømmede dog, at ordet også 
kunne have noget med kam eller hår at gøre som 
foreslået af den tyske runeforsker Elmar Seebold, der 
argumenterer ud fra sin store filologiske indsigt, der 
inddrager bl.a. litauisk. 
Stoklund er dog fortsat ret overbevist om, at runerne 
er ridset ind af kammens ejermand bærende navnet 
Harja. Støtte til hendes opfattelse kan findes hos 
navneforskeren Kristian Hald, der sammenstiller 
Harja med navnet Herio fra det frankiske og baierske 
område og i øvrigt foreslår, at det også kan indgå i 
stednavne som Herlev og Hersted (-vester, -øster).

Eller et stammenavn?
Stoklund og Hald sætter trumf på deres argumen ta ‐
tion ved at henvise til den svenske Skåäng-stenen 
fra Södermanland med inskriptionen harija leugaR. 
I vores jagt på viden om harja-inskriptionen er vi 
dog kommet under vejrs med den hollandske runo ‐
log Tineke Looijenga doktordisputats omhandlende 
de ældste runeinskriptioner. Heri præsenteres en 
anderledes tolkning af flere af de runenavne, som 
læses på genstande fra nordeuropæisk jernalder. 
Hun foreslår, at navnene refererer til stammenavne 
i det romersk besatte Rhinland, således at har(i)ja 
henviser til et tilhørsforhold til stammen Harii, der 
er en del af en større stamme, Lugii (leugaR på 
Skåäng-stenen). 
Keine Hexerei, sådan kan hun sandsynliggøre 
adskillige andre runeinskriptioner med tilsyne ‐

Af Leif Tvilum og Eigil Nikolajsen, Harja

Harjalogi for 
begyndere
Harja er selvfølgelig navnet på vores arkæologiske forening. Men hvad 
betyder Harja egentlig? Der er flere muligheder at vælge mellem

S

Øverst:

Harja-kammen fra 

Vimosen ved Næsbyhoved-

Broby.

Foto: Roberto Fortuna og 

Kira Ursem, National ‐

museet, CC-BY-SA.

Modsatte side:

Den svenske Skåâng-

runesten med indskriften 

harijaleugaR skrevet 

lodret midt på fladen.

Foto: Lisbet M. Imer.
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ladende personnavne til at angive en persons 
stammetilhørsforhold!

Eller betyder det faktisk kam?
Et helt nyt element i opfattelsen af vort forenings ‐
navn bragte Jytte Raun i 1992 med sig hjem fra et 
ophold på Nordisk Amatørarkæologisk Udgravnings  ‐
lejr (NAU) på øen Hitis i den finske skærgård. Hun 
kunne med en vis overraskelse og moro i stemmen 
konstatere, at man i det finske sprog ofte anvender 
ordet harja, men da i betydningen børste, som med 
lidt god vilje indholdsmæssigt ikke ligger langt fra 
kam. Det er senere på adskillige udgravningslejre og 
ud på de små timer blevet bekræftet af vor finske 
deltager, Kalle (Karl-Eric Johansson), over et par glas 
af hans gode, hjemmegjorte og let antændelige sprit. 
Tankerne er fløjet vidt og bredt og vi har funderet 
over mulige låneord mellem det finske sprog og det 
germansk vice versa og til forestillinger om, at 
kammen fra Vimose kunne havde tilhørt en mand 
fra Finland, der var gået i germansk krigstjeneste - 
hvilket han efterfølgende kom til at fortryde noget 
så eftertrykkeligt.
I den lidt mere kuriøse og opfindsomme afdeling 
hører arkæologen Søren Nancke-Kroghs tolkning af 
Harja, som han knytter sammen med det oldnordiske 
ord hørg (kultplads), som han relaterer til ofrene i 
Vimose. Harja har også fundet vej til den fiktive 
historie i en roman af Jørgen Lindgreen, hvor den 
fredløse høvdingesøn Harja fra kimbrernes stamme 
er gået i krigstjeneste som tolk for romerne under 
deres ekspeditioner til de nordlige egne kort tid efter 
vor tidsregnings begyndelse.

Som bærere af Harjas navn synes vi, at vi har et an ‐
svar for en fair behandling af navnet – i hvert fald på 
et så sagligt grundlag som muligt. Derfor inviterer vi 
til lørdagsseminaret Harjalogi for viderekommende 
i Arkæologiens Hus. 
Her vil et trekløver af yderst kompetente forskere 
vende og dreje begrebet Harja. Fra sprogligt hold har 
Adam Hyllested og Michael Lerche Nielsen lovet at 
bidrage med hver deres specielle viden, der for Adams 
vedkommende drejer sig om at belyse samspillet 
mellem det finske og germanske sprog og for Michaels 
vedkommende at se på oldnordisk navneskik og 
vurdere, hvad runologien kan bidrage med i den 
forbindelse. Den arkæologiske vinkel skæres af 
Mogens Bo Henriksen, der sætter Harja-kammen 
ind i den kulturhistoriske sammenhæng.
Sæt kryds i kalenderen for lørdag  d. 6. november!

Anvendt litteratur
Jytte Raun: Ved du hvad HARJA betyder i Fynboer og 

Arkæologi 1992/3 s. 41
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Kristian Hald: Personnavne i Danmark. Oldtiden. 
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hos vikingerne. København 1992 s. 65
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Runic Inscriptions. Leiden/Boston 2003 s. 98

Harjalogi for viderekommende
Mini-seminar lørdag d. 6. november 2021
i Arkæologiens Hus, Lisesmindevej 3B, Odense M

Med afsæt i artiklen Harjalogi for begyndere er der baggrund for at dykke 
yderligere ned i det nye “forskningsområde”, som vi har lanceret i anledning 
af arkæologiforeningen Harjas 50-års jubilæum.
Til hjælp for at blive klogere på emnet får vi kompetent hjælp af tre forskere 
med fingeren på den videnskabelige puls: Adam Hyllested, Michael Lerche 
Nielsen og Mogens Bo Henriksen.

Adam Hyllested og Michael Lerche Nielsen er begge lektorer ved 
Københavns Universitet. Adams fagområde er indoeurpæiske sprog med 
særlig interesse for nogle af disse sprogs kontakt med bl.a. finsk. Michael har 
vi truffet før i foreningen, hvor han har demonstreret sin viden om oldtidens 
runeindskrifter. Derudover er hans speciale personnavne før og nu.
Museumsinspektør Mogens Bo Henriksen, Odense Bys Museer, er velkendt 
af Harjas medlemmer som superkender af fynsk jernalderarkæologi. Han vil 
fortælle nærmere om Harja-kammen, daterings- og typemæssigt og i dens 
fundkontekst. 

Det bliver spændende og interessant at overvære, om vi i mødet med de tre 
fagfolk vil komme til en større klarhed over betydningen af runeordet harja 
og hvilke kulturhistoriske oplysninger, der kan uddrages af kammens 
tilstedeværelse i krigsbyttenedlægning i Vimosen.

Arrangementet starter kl. 13.00 og forventes afsluttet ca. kl. 17.00. Midtvejs 
holdes en kaffe-/tepause. 
Pris for deltagelse: 50 kr., der betales ved indgangen; kontant eller 
rmobilepay. For ikke-medlemmer er prisen 75 kr.
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n kold januardag i år påbegyndte arkæologerne 
ved Odense Bys Museer en større udgravning ved 

Hårevej på Vestfyn. Udgravningen af det 1 hektar 
store areal skete i forbindelse med etable ringen af 

gasledningen Baltic Pipe. Odense Bys Museer havde 
i mere end et år arbejdet med syste matisk gennem ‐
søgning af et over 60 km langt tracé med dertilhør ‐
ende oplagspladser, og udgrav ningen ved Hårevej lå 
på den absolut sidste del af strækningen. Fra for ‐
under  søgelsen i sommeren 2020 vidste vi, at der på 
stedet var fortidsminder at finde i form af bebyg gel ‐
se og kogegruber fra bronze alderen. Men vi havde på 
daværende tidspunkt ingen anelse om, at vi snart 
stod over for et af de mest velbevarede og overras kende 
fund i museets historie – og nok et af de største fund ‐
øjeblikke i vores karrierer. 

Vent... Er det virkelig et sværd?
I slutningen af februar var udgravningen ved Hårevej 
ved at nå sin afslutning, og arkæologerne var i færd 
med at undersøge de sidste anlæg, før arealet skulle 
frigives til anlægsarbejde. Detektorfører Helle Deich ‐
mann gennemsøgte sammen med museet den 
sidste del af arealet mod øst, hvor arkæologerne 
endnu gravede. I den nordvestligste del af arealet 
var der tidligere dukket metalfund op i form af to 
velbevarede fibulaer fra ældre romersk jernalder. 
Fibulaerne indgik som en del af gravgodset i en 
enkeltliggende brandgrav. Der var derfor et spinkelt 

håb om, at mere kunne gemme sig under den sandede 
og grusede undergrund. En sen eftermiddag gav 
metaldetektoren et kraftigt udslag, stedet blev 
markeret, og den efterfølgende dag blev der forsig ‐
tigt gravet ned i området for detektorens udslag. 
Lidt over 30 cm nede, i hvad der umiddelbart frem ‐
stod som undergrund, kunne der tydeligt erkendes 
bronze. Det blev først kort overvejet, om der kunne 
være tale om randen af et bronzekar. Det virkede 
næsten for godt til at være sandt, at vi stod over for 
et sværd.
Ved forsigtig afrensning kunne det dog hurtigt kon ‐
stateres, at det faktisk var et bronzesværd, som til ‐
med viste sig at være bevaret i hele sin pragt, fra 
spids til fæsteknop! Vi kunne samtidig se, at der 
stadig var organisk materiale bevaret på sværdet. 
Sværdet var så velbevaret, at det efterfølgende blot 
kunne løftes fra den sandede undergrund med 
hænderne.  

3000 år gammelt organisk materiale
Hvad der gør fundet helt exceptionelt er ikke blot, at 
bronzedelen er intakt, og at sværdet i sig selv er et 
sjældent fund. Sværdet har et bevaret greb af træ, 
horn og evt. tak, og samtidig var grebet viklet ind i et 
velbevaret bast-materiale. Under normale omstæn ‐
digheder ville træ, horn, tak og bast være gået til 
grunde, men formentlig har særlige kemiske 
forhold i bronzesammensætningen sørget for, at 

Bronzesværdet 
fra Håre
Det 3000 år gamle sværd er et af de mest velbevarede 
genstandsfund, der er gjort i museets 160 år lange historie, 
og nyheden om det unikke fund har spredt sig til hele verden. 
Men hvad kan sværdet og pladsen ved Hårevej fortælle os?

Af arkæolog og udgravningsleder Cathrine Frederiksen Madsen 
og overinspektør Jesper Hansen, Odense Bys Museer
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mikroorganismer ikke har nedbrudt de organiske 
materialer på sværdet. 
Sværdet har i enden en t-formet fæsteknop bevaret, 
og sværdet (uden fæsteknop) måler samlet 80 cm. 
fra spids til grebende. Fæsteknoppen har været 
fæstnet grebet med et beglignende materiale 
fikseret i grebets organiske dele. Klingen på det 1,3 
kilo tunge sværd er stadig skarp, og føles endnu 
dødbringende. Sværdet er et grebtungesværd fra 
yngre bronzealder periode IV (1100-900 f.v.t.), og 
typen tilhører gruppen af grebtungesværd med smal 
grebtunge. Sværdtypen har hovedudbredelse i 
Danmark med bl.a. flere fund fra Fyn, men også 
Sydsverige og Nordtyskland samt det nordvestlige 
hjørne af Polen. Der er udtaget prøver fra metallet i 
bronzen, der kan stedfæste, hvor i Europa 
metallerne stammer fra. Samtidig er der udtaget 
prøver til artsbestemmelse og kulstof-14-datering af 
de forskellige organiske materialer fra sværdet. Når 
analyserne er færdige, ved vi således hvornår 
sværdet er deponeret, hvor man har hentet 
metallerne fra, hvilken træsort, man har brugt, og 
hvilken slags horn/tak fra hvilket dyr, der er brugt. 
Derudover analyseres bast-materialet for pollen og 
DNA, mens opskriften på begen anvendt til 
fastholdelse af fæsteknappen ligeledes analyseres.

Et offer til guderne?
Sværdet viste sig at være blevet lagt i en simpel 
nedgravning (grube) i jorden. Udover gravfund, ses 
enkeltfund af bronzesværd oftest ved vådområder, 
men mere sjældent, som her, er fund fra tørt land. 
Inden bronzealderfolkene nedlagde sværdet, havde 
de sirligt pakket det ind i et bast-materiale fra top 
til tå. 
Det er sjældent, at der findes spor efter en indpak ‐
ning af depotfund, men ved Fremmelev nær 

Otterup fremkom i år 1878 fire sværd i et vådbunds ‐
fund fra yngre bronzealder. I den ene ende af svær ‐
dene var der spor efter, at de havde været omviklet i 
en form for “linnedbevikling”. Formentlig har fæno ‐
menet med at pakke genstande ind, før de blev 
deponeret, været mere udbredt, end hvad man ofte 
kan erkende, fordi materialet er forgået. Gennem en 
kulstof 14-analyse af bastmaterialet vil vi ret præcist 
kunne fastslå, hvornår sværdet er deponeret. 
Sværdet kan nemlig have været af en vis alder, før 
man har valgt at grave det ned for eftertiden. Rundt 
om sværdets deponeringssted var der anlagt flere 
kogegruber. Kogegruber er en form for jordovne, hvor 
et hul i jorden er blevet foret med opvarmede sten. 
De varme sten kan efterfølgende have været brugt til 
tilberedningen af mad. Der er fundet 148 kogegruber 
spredt på hele udgravningsarealet i flere klynger. 
Kogegruber kendes fra ældre bronzealder og frem til 
vikingetiden, men ses særlig ofte i yngre bronzealder 
og ældre jernalder (1000 f.v.t. -150 evt). Flere af koge ‐
gruberne ved Håre kan derfor være anlagt omkring 
tidspunktet for sværdets nedlæggelse. Samtidig 
kunne det ses, at deponeringen af sværdet var ældre 
end en kogegrube, der var anlagt over sværdgruben. 
Men det udelukker ikke, at andre kogegruber kan 
være anlagt omtrent samtidig med deponeringen af 
sværdet. Der er derfor udtaget jordprøver fra flere af 
kogegruberne, hvor man ud fra det forkullede mate ‐
riale kan opnå en kulstof-14-datering af kogegruberne. 
Fordi der er fundet så mange kogegruber, er der tale 
om et helt kogegrubefelt. Kogegrubefelter menes at 
have været et centralt element ved samlings pladserne 
i yngre bronzealder og ældre jernalder. Pladsen ved 
Hårevej kan altså tolkes som et sted, hvor familier 
fra området omkring nutidens Håre og omegn i 
bronzealderen har mødtes ved særlige begivenheder. 
Udover anlæggelsen af kogegruber ved vi ikke 

Til venstre:

Arkæologerne Emma og 

Daniel fritlægger sværdet i 

fladen. 

Foto: Helle Deichmann.

Modsatte side:

Det velbevarede bronze ‐

sværd fundet ved Hårevej 

på Vestfyn. Sværdet er et 

grebtungesværd fra yngre 

bronzealder periode IV. 

Foto: Jesper Hansen

Til højre:

Snit gennem en af de 

kogegruber, der var anlagt 

i nærheden af sværdet. 

Kogegruben var bevaret i 

en dybde på hele 86 cm. 

Foto: Cathrine Madsen.
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meget om, hvad der er foregået ved disse sammen ‐
komster.  På grund af den store mængde af koge ‐
gruber tolkes pladserne dog som spor efter rituelle 
aktiviteter. Man kan forestille sig, at der kan have 
været foretaget religiøse ceremonier, der kunne 
omfatte indtagelse af offermåltider og produktion af 
symbolsk vanddamp eller røg/ild. Måske har der 
sågar været gennemført egentlige optog og offer ‐
handlinger, som det bl.a. ses afbildet på samtidens 
helleristninger. Når kogegruberne er dateret, kan vi 
forhåbentligt sige mere om, om der er tale om få 
meget store begivenheder eller små gentagne akti ‐
viteter. Der er også fundet enkelte huse i nær til ‐
knytning til sværdet og kogegruberne. Flere af disse 
afventer datering, men typemæssigt kan enkelte af 
husene dateres til perioden yngre bronzealder til 
førromersk jernalder. På grund af pladsens karakter 
som samlingsplads er det nærliggende at tolke 
sværdet som et offer til guderne. Dette giver især 
mening, når man kigger på området ved Håre som 
en helhed.

Sværdet i et grænselandskab
Udgravningsarealet ligger tæt på kanten til Brænde 
Ådal i syd og tæt på Håre Mose nord herfor. 
Området skal ses som et grænselandskab, hvor det 
meget kuperede terræn øst for Assensvej møder det 
flade og mere sletteagtige landskab vest for Assens ‐
vej og ud mod Lillebælt. På grund af områdets 
karak ter kan pladsen derfor opfattes som en form 
for overgangssted. Landskabet har været afgørende 
for de muligheder man havde for bosættelse og 
ressourceudnyttelse i bronzealderen, og derfor er det 
ikke overraskende, at naturen har været en vigtig 
del af bronzealdermenneskets verdensopfattelse og 
religion. I området er der fundet flere offerfund, her ‐
iblandt to bronzehalsringe nedlagt i Håre Mose. Fra 
flere andre offerfund af kostbare våben og smykker i 
vådområder i bronzealderen ved vi, at nogle våd ‐
områder har været opfattet som hellige steder, hvor 
man kunne opnå kontakt med guderne. Bevæger 
man sig fra Håre Bjerge i nord mod udgravnings ‐
arealet i syd, kommer man forbi flere gravhøje fra 
bronzealderen, der har udgjort pejlemærker over 
større afstande. At pladsen ved Hårevej har været et 
oplagt samlingssted for beboerne i og omkring Håre 
i bronzealderen, er derfor ikke overraskende. 
Sværdet kan være ofret til guderne som et led i én af 
de begivenheder, der er foregået ved Hårevej, med 
henblik på at skabe gode relationer til guderne, og 
måske med ønsker for en god fremtid. 

En historie, der er gået viralt
Når man har at gøre med et sværd, der er så vel ‐
bevaret, er det næsten som at stå ansigt til ansigt 
med bronzealderens mennesker i Håre og deltage i 
begiven heder, der har fundet sted for over 3000 år 
siden. Og det er noget, der kan få tankerne i gang 
hos langt de fleste mennesker. Nyheden om sværdet 
fra Håre var da heller ikke lang tid om at sprede sig 
– ikke bare i Danmark, men også i resten af verden. 
Det er sjældent, at museets fund når længere ud 
end Norden, men historien om sværdet fra Håre er 
rejst næsten hele jorden rundt, og har nået lande i 
hele Europa, Asien, Australien og Nord- og Syd ‐
amerika. Facebook-opslaget fra Odense Bys Museer 
var allerede den 19. marts nået ud til over 94.000 
brugere. Dette er ret exceptionelt, når man tænker 
på, at museets opslag normalt når ud til mellem 
1000 og 2000 brugere. Helt unikt er det danske 
opslag også blevet oversat til engelsksprogede 
artikler i internationale arkæologiske magasiner, 

Sværdets greb og klinge 

blev støbt i ét på greb ‐

tunge sværdene. Det ses 

tydeligt, at der stadig er 

træ, horn og tak bevaret på 

grebet. 

Foto: Jesper Hansen.

Sværdet under afrensning. 

I forgrunden ses resterne 

af den bast-bevikling, som 

dækkede sværdet og 

sværdets greb. Foto: Jesper 

Hansen.
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heriblandt Heritage Daily. Det må siges at være 
noget af en bedrift for et 3000 år gammelt sværd!

Afslutning
Fortællingen om sværdet fra Håre er langt fra slut. I 
skrivende stund arbejdes der stadig videre med at 
bearbejde det store materiale, som udgravningen 
har kastet af sig. Dertil skal de mange prøver fra 
både sværdet, kogegruberne og bebyggelsen 
analyseres, så vi ved mere om sværdets egen 
historie, og hvad der er foregået ved Hårevej for 
3000 år siden. De enkelte dele af sværdet som 
metal, træ, horn og bast er nu skilt fra hinanden, for 
at blive konserveret hver for sig. Når analysen og 
konserveringen er færdig, samles sværdet igen til 
udstilling på Møntergården. Det er planen, at 
sværdet kan blive udstillet senest ved årsskiftet 
2021/2022. 

Bestil Harjas jubilæumskrus
I anledning af Harjas jubilæum har vi bedt keramikeren Helle Fabricius om at designe et jubilæumskrus til foreningen.
Helle Fabricius (f. 1960) er uddannet fårehyrde og lærer med liniefag i kunsthistorie. Hun har i flere år været højskolelærer 
på Danebod Højskole, men siden 1994 har hun haft eget keramisk værksted i Dalby på Hindsholm. 
I sin keramik lader hun sig ofte inspirere af naturens former og bronzealderens helleristninger. 
Harjas jubilæumskrus er naturligvis dekoreret med Harjas logo.
Du kan se eksempler på Helle Fabricius’ keramik på hendes hjemmeside: https://h-fabricius.dk/raku
De specialfremstillede Harjakrus kan købes for 175,- kr. uden hank og 200,- kr. med hank.
Krusene kan købes på Harjas årsmøde den 14. august, så længe lager haves. 
Hvis der bliver udsolgt, kan flere krus bestilles til levering ca. 1. oktober.
 
Efter årsmødet skal krusene bestilles hos evatherkelsen@hotmail.com
Ved bestilling inden 1. september leveres ca. 1. oktober.
Ved bestilling inden 15. oktober leveres inden jul.
Udlevering i forbindelse med et Harja-foredrag, medmindre andet aftales.
Betaling ved modtagelse.

Landskabet omkring Hårevej og Assensvej, som det ses på de høje målebordsblade fra 

1890, hvor det kuperede terræn ved Håre Bjerge øst for Assensvej møder det flade landskab 

vest herfor og ud mod Lillebælt. Den blå stjerne markerer sværdets fundsted ved Hårevej. 

Syd herfor ses Brænde Ådal. Den røde stjerne markerer fundstedet for to halsringe ofret i 

Håre Mose, mens de sorte stjerner markerer gravhøje fra bronzealderen. Ved Hygind Bæk, 

der løber vest herfor, er der undersøgt flere mindre offerpladser fra ældre jernalder med 

fund af keramik såvel som knogle fra hest, ko får/ged, menneske og i særdeleshed hunde.

Læs mere:
Bodilsen, I. 1987. Enkeltfund – votivfund i dansk bronzealder. Kuml 1987, s. 87-104.
Bonde, J. & Hansen, J. 2017. Bronzealder i fugle perspektiv. Et fynsk kulturlandskab fra yngre bronzealder. Odense Bys Museer 2017, s. 88-101.
Henriksen, M.B. 1999: Bål i lange baner – om brugen af kogegruber i yngre bronzealder og ældre jernalder. Fynske Minder 1999, s. 93-128.
Jensen, J. 1972. Ein neues Hallstattschwert aus Dänemark. Beitrag zur Problematik der jungbronze zeitlichen Votivfunde. Acta Archaeologica, vol. 
XLIII, s. 115-164.
Jensen, J. 2006: Danmarks Oldtid - Bronzealderen 2.000-500 f.Kr (2. udg.).
Jensen, L.E. 2011. Kogegrubefelter og votivfund – det fynske eksempel. Depotfund i yngre bronzealders lokale kulturlandskab. I: S. Boddum, M. 
Mikkelsen & N. Terkildsen (red.): Depotfund i yngre bronzealders lokale kulturlandskab. Yngre bronzealders kulturlandskab vol. 1, s. 27-37.
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 dansk arkæologi indtager Langeland en fornem plads for 
studiet af yngre stenalder. Lokaliteter som Troldebjerg, 
Klintebakke, Blandebjerg og Lindø vækker genklang i det 
arkæologiske øre som kronologiske faser og type betegnelser 
for lerkar og slebne flintøkser. Udgraveren af tre af disse 

pladser var den legenda riske Jens Winther, købmand, museums ‐
stifter og amatørarkæolog, som man ville kalde ham i vore dage.
Blandebjerg og Lindø ligger umiddelbart syd for Rudkøbing i 
Lindelse sogn. Fra Blandebjergs top syd for Lindelse er der udsigt 
til Lindø, som i luft linje ligger i godt og vel to kilometers afstand 
ude i Lindelse Nor.
På Lindø udgravede Winther i tidsrummet  1901-27 en boplads 
med kulturlag, gruber, ildsteder og hustomter med mange old ‐
sager, korn- og faunalevn, primært fra slutningen af “jættestue tid” 
– i arkæologisk sprogbrug: mellemneolitikums periode IV (3000-
2900 f. Kr.). Eksemplarisk publicerede han, mens han foretog de 
sidste udgravninger på pladsen(!), fundresultater ne i de to bøger, 
Lindø I og Lindø II, som udkom i henholdsvis 1926 og 1928. 
I bøgerne fremlægges udgravningsresultater og fundmaterialet, 
som forfatteren når frem til, afspejler et oldtidssamfund med 
hovedernæring baseret på agerbrug og dyrehold med bidrag af 
marin føde. Det sidste turde være indlysende al den stund, bo ‐
pladsen lå lige ud til kysten.
Og dog: som navnet siger, er Lindø nu en ø (med moderne dæm ‐
ning til fastlandet), men som Winther allerede den gang påpe gede, 
fulgte kystlinjen på Lindø-bopladsens tid den nutidige 2 meters 
dybdekurve, så strandkanten lå lidt længere borte fra bopladsen, 
men ikke meget (se kortskitsen). Hvad der i vore dage fremtræder 
som et lille ø-rige var i bondestenalderen et “vandskab” med vige 
og næs. Landsænkning igennem 5000 år har oversvømmet tidli ‐
gere tørt land. 

Hovedpointen med mit indlæg her skal ikke være om arkæo lo gisk 
forskningshistorie, men opfattes som introduktion til en lille, 
aflang sten, som jeg i skrivende stund har til låns fra finderen, 
Harja-medlemmet, den skarpøjede tingfinder og detektorist 
Mogens P. Larsen, Ladby.  
På ferietur i Lindelse Nor anløb han i sommer med sin lille motor ‐
båd den ubeboede Bukø, hvor den omtalte lille sten lå og grinede 
til ham mellem strandens sten. Ligheden med en flintflække var 
ikke til at tage fejl af, så derfor røg den i lommen til nærmere 
eftersyn. 
Overraskende viser det sig, at der er tale om en granitflække 
(bekræftet af Harja-medlem og geolog Olaf Svenningsen) og ikke 
en flække slået i flint!
Granitflækken ligner i den grad et flækkesegl af flint, som vi kan 
se et eksemplar af i Peter Vang Petersens bog Flint fra Danmarks 
oldtid (nr. 34). Ved at forstørre tegningen af oldsagen til naturlig 
størrelse kan man se, at Mogens’ fund har helt samme dimension 
og størrelse som høstredskabet i bogen, så man må knibe sig i 
armen. Deres længde er samstemmende 7,3 cm og bredden på 
begge stykker er 2 cm. Enderne på granit-flækken er skråt af brudte 
som på tegningen, og dens tykkelse andrager 0,7 cm, hvilket også 
ville stemme fint med en “normalflækkes” tykkelse. På fotoet vises 
de to flækkers rygsider. mens de modsatte sider ikke er vist. 
Flintflækkens slagbuleside er garanteret flad og plan og det 

Hvad skal 
man mene?
Ja, hvad skal man dog mene om denne 
usædvanlige flække fra Langeland?

Af  Eigil Nikolajsen, Harja.

I Granit-flækken fra Bukø til venstre og til højre Lykke 

Johansens tegning af flækkesegl  (nr. 34) fra Peter Vang 

Petersens bog “Flint fra Danmarks oldtid”. 

Foto: Eigil Nikolajsen.
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samme er tilfældet med dens kollega i granit, dog her uden spor af 
slagbule eller bølgeringe. Det ville heller ikke være forven teligt at 
se disse karakteristika, da granit som bekendt reagerer helt 
anderledes på slag og tryk end, hvad flint gør! Det ville have været 
en sensation, hvis Bukø-flækken udviste flint-træk på det punkt!
Dybest set er det et spørgsmål, om granit-flækken overhovedet er 
tilvirket af menneskehånd eller om dens udseende er en tilfæl ‐
dighed, et naturens lune?

I Winthers bog om Lindø-fundet eller nogle af hans andre publi ‐
ka tioner optræder mig bekendt ikke lignende flækker af granit 
eller af andre  bjergartstyper. Det havde ellers været guf for 
Winther med et sådant fund! Med hans gå på mod, fantasi og viden 
kunne han have fået ganske meget ud af at spekulere over 
alternative teknikker i forarbejdning af oldtidens stenarter, 
formentlig sup pleret med praktisk anstillede forsøg med slag, 
knus ning, prikhugning, slibning, varmesprængning m.m. af 
granit, gnejs, sandsten, porfyr, skifer, diabas og hvad de hedder alle 
sammen. 
De såkaldte Limhamn-økser af grønsten blev faktisk forarbejdet 
med afspaltningsteknik som flintreds kaberne blev det (se f.eks.: 
Jeg ser på oldsager, nr. 82), men det er vist en undtagelse i Norden. 
Fænomenet ville være værd at undersøge nærmere. Måske en og 
anden kunne få lyst til at kaste sig ud i et nærmere studium efter 
at have læst ovenstående. I givet fald hører redaktionen af 
Fynboer&Arkæologi gerne herom!

Lindelse Nor med indtegnet stenalderkystlinje (stiplet streg), findested for 

"granit-flække" på Bukø (kryds) og markering (firkant)  af den klassiske 

boplads på Lindø. 

Tegning: Lucy Bergström og Eigil Nikolajsen.

Hvad vil være mere oplagt her i Harjas jubilæumsår end at gæste 
egnen omkring Bogense? Her udviklede foreningens første formand, 
Anders Jæger, sin arkæologiske løbebane, der gjorde, at hans 
nord fynske hjemegn i et par årtier gang på gang kunne levere det 
ene opsigtsvækkende arkæologiske fund efter det andet: 
jernaldergave en masse, senpalæolitiske bosættelser, megalit ‐

tomter, ældre bronze alders bosættelse med landets største 
kornfund og en kystboplads fra ertebølletid med helt ekstra ‐
ordinære fund. Omkring Anders opstod i disse år et ganske 
produktivt og inspi re  rende miljø   sammen med medlemmer af 
Harja og arkæologi studerende fra Århus. Det er deres arkæol ‐
ogiske arbejdsmark, der er målet for vor lille lørdagsekspedition.

Bustur til Anders Jægers arkæologiske jagtmarker
Lørdag d. 9. oktober 2021 kl. 11.00 - ca. 20.00

Program:
Kl. 11.00. Intro til turen ved Eigil Nikolajsen  i Arkæologiens Hus
Kl. ca. 12.00. Spisning af medbragte rugbrødsklemmer - eller hvad 
man foretrækker
Kl. ca. 12,30. Busafgang med Svend Amlund ved rattet og Alice 
Amlund som værtinde. 
Besøg på flere af de arkæologiske lokali teter, som Anders og 
venner har udødeliggjort i den arkæologiske vidensbank: 
Agernæs, Kissebjerg, Lindebjerg, Skåstrup, bl.a. 

Vikingetidsmonumentet ved Glavendrup med den navnkundige 
runesten hører naturligt til besøgslisten; selv om Anders ikke har 
gravet her – trods alt.
Undervejs serveres varme forfriskninger og  kage.
Turledere: Peter Tang Mortensen og Eigil Nikolajsen

Kl. 18.00. Aftensmad (æggekage) på Erik Menveds Kro i Bogense
Kl. ca. 20.00. Hjemkomst 

Pris for hele herligheden (excl. drikkelse på kroen): 350 kr., der indbetales senest d. 2. oktober til Harja: reg.nr. 0828, kontonr. 825557.
Der er begrænset deltagerantal på 30 personer, så tilmeld jer i god tid til Eigil Nikolajsen på tlf. 91 54 51 31 eller helst på e-mail: 
nikolajseneigil@gmail.com

Vi glæder os til at være sammen med jer denne dag!
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orinth og Brahetrolleborg er noget særligt. 
Ikke alene er herre gården meget markant og 
har en lige så markant historie i nyere tid. 
Først kloster, og så hovedsæde for magtfulde 

og visionære herremænd. Men fortællingen om 
magt og rigdom går længere tilbage. I de første år ‐
tusinder af menneskets historie i Danmark sker der 
ikke noget særligt her. Stenalderen og bronze alde ren 
passerer uden de store udsving. Her bor folk, men 
det er ikke mange. I Haagerup området er der ingen 
dysser bevaret, og kun efterretninger om gravhøje. 
Bopladsspor er der lige så få af i det meste af om rå ‐
det. Dog er der omkring Arreskov Sø fundet mange 
spor af stenalderens bopladser i form af flintred ska ‐
ber og affald, men resten af nærområdet har ikke 
mange spor. 
Så i jernalderen sker der noget. 

Unikke fund fra jernalderen
Mest tydeligt ser vi det i form af nogle meget rige og 
specielle grave fra romersk jernalder. Særligt den så ‐
kaldte Haagerup-grav er helt usædvanlig. Graven 
indeholdt så rige gravgaver (blandt andet en guld ‐
ring med indlagt gemme), at den regnes blandt de 
allerrigeste i hele Danmark.  Graven blev udgravet i 
1930’erne, og kan i dag ses i Nationalmuseets ud ‐
stil ling, samt i mange bøger om romersk jern alder. 
Haagerup-graven er ikke den eneste usæd vanlige 
begravelse fra romersk jernalder, for knapt 500 m 
sydøst herfor ligger Blidegn-graven. Blidegn graven 
var ødelagt før udgravningen, og indeholdt et knapt 
så rigt gravudstyr. Men alligevel hører den til blandt 

de mest udsædvanelige begravelser fra perioden, da 
det her var gravl agt en trolddumskyndig kvinde. Det 
bevarede gravudstyr indeholdt kvindens udstyr til 
sin gerning, blandt andet amuletter, urter og endda 
remedier til at spå med. Disse to var næppe de ene ‐
ste grave, men er de ene ste, der er fagligt udgravet. 

Wielbark-fibel
Løsfund fra rundt omkring i Haagerup -området tyder 
på, at der i romersk jernalder var adskilligt flere rige 
begravelser. Blandt har detektorførene Dariusz 
Jezak og Jesper Menov fundet en smuk fibel , samt 
et guldhængesmykke nær Mølle bækshuse. Fiblen er 
tilsyneladende et unikum i Danmark, og stammer 
formentligt fra Wielbark kulturen, der boede i det 
nu værende Polen. Især Dariusz Jezak har bidraget 
meget til yder li gere fund i området, og der danner 
sig gradvist et billede af et om råde, der bestemt ikke 
lader noget tilbage for senere tiders magt og 
rigdom. 
Imidlertid er det vigtigste skridt mod en forståelse 
af området nok sket længer mod syd i området.

De vilde fund
Detektorfører Trine Jensen begynd te i 2014 at under ‐
søge marken omkring en bakketop i landskabet. 
Stedet var udpeget af lokalhistoriker og amatør ‐
arkæolog Leif Rasmussen, der i mange år havde haft 
et godt øje til lige præcis denne mark. Tidligere fund 
og endda en amatørarkæologisk ud gravning havde 
allerede vist, at der gemte sig spor af jern alderen i 
marken.

MMaaggtt  oogg  rriiggddoomm  
ii  KKoorriinntthh

Længe før Brahetrolleborg var området omkring det nuværende Korinth et 
betydningsfuldt magtcentrum. Området var i hvert fald overordentlig rigt!

Af Nicolai Garhøj Larsen, Museumsinspektør, Samlingsansvarlig, it-ansvarlig, Øhavsmuseet 

K

Lokalhistoriker og 

amatørarkæolog Leif 

Rasmussen i sving med 

detektoren.

Foto: Øhavsmuseet.
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I løbet af årene viste sig meget mere end bare spor; 
Trine og andre detektorførere fandt en perlerække 
af fund. Heriblandt en guld ring, romerske denarer 
og siliquae (sølvmønter) og forskellige slags fibler. 
Men i 2019 kom så fundene, der sendte stedet helt 
op i toppen af museets prioriteringsliste. 
Trine Jensen, Dariusz Jezak og Jesper Menov under ‐
søgte sammen marken en kold men klar septem ‐
ber dag. Op af mulden tittede ikke én, men en hel 
række meget usædvanlige fund. Mest i øjenfaldende 
var en meget smukt udformet hank fra en romersk 
vinkande af bronze. Hanken er støbt i bronze, dæk ‐
ket af ornamentik og med indlægninger af sølv. 
Nederst på hanken sidder et skægget hoved, formet 
i mindste detalje, hvor man tydeligt kan se den 
krone af vinranker, han har om hovedet. Vinranken 
og skægget tyder på, at vi her ser på Bacchus, vinens 
gud i Romersk mytologi. Meget passende, når der 
formentligt er tale om en hank til en vinkande. 
Andre steder på marken dukkede meget forkomne 
stykker af mindst ét andet romersk bronzekar op. 
Karret, eller måske snarere fadet, var lavet af milimeter ‐
tynd bronze, og stykkerne fra det er derfor meget 
medtaget efter tiden i jorden. 

Importvarer fra Rom
Både vinkanden og det andet kar var importvarer 
fra Romerriget. Sådanne kar var for kun den abso ‐
lut te elite heroppe langt mod nord, og langt væk fra 
Romerrigets værk steder. Kontakten med Romerriget 
blev yderligere bekræftet i form af et glasskår af grøn ‐
ligt glas, der formentligt stammer fra et drikke glas. 
Jernalderens danskere kunne ikke lave drikkeglas, 
men elskede åbenbart at drikke af glas fremfor horn 
og træ, så man importerede glassene fra romerne. 
Mere romersk import kom frem, da en knæfibel så 
dagens lys. En knæfibel er en forholdsvist simpel 
fibel af bronze, men formen blev ikke brugt og frem ‐
stillet i jernalderens Danmark. Det gjorde den der ‐
imod i Romerriget. Så på trods af dens simple udse ‐
ende, er knæfiblen endnu en impor teret romersk 
genstand, og tilhører dermed samme sfære som 
karrene og drikkeglasset. Tillige fandt detektor ‐
førerne en såkaldt sporepig, dvs. spidsen af en 

rytters spore. Sporepiggen er lavet af bronze med en 
jernkerne og taucheret (omviklet) med to indlagte 
bånd af sølv. Ulig bronzekarrene og glasset er 
sporen ikke fra Romerriget. Men besiddelsen af 
sådanne fornemme sporer var også forbeholdt den 
samme elite, som importerede og ejede de værdi ‐
fulde sager fra romerne. 
Udover de virkeligt fine sager fandt detektorførerne 
også en række mere almindelige, men stadig inte r ‐
essante fund. Såsom flere denarer/siliquae, fibel ‐
fragmenter og lerkarskår.

Overordentlig rig gravplads?
Trine bragte hurtigt fundene til museet, og der blev 
lavet spred nings kort over fundene. Mange af fun ‐
dene lå i små klynger, og var fundet indenfor et par 
meter af hinanden. Der var alt mulig grund til at tro, 
vi her stod med en gravplads. En gravplads med over ‐
ordent ligt rige grave i et område, som allerede var 
kendt for ekstremt rige grave. Typen af fund og 
placeringen så tæt på hinanden mere end antydede, 
at der var tale om en gravplads. Og dén gravplads 
var tydeligvis ved at blive ødelagt af pløjning. Derfor 
valgte Øhavs museet selv at bekoste en større for ‐
undersøgelse af stedet.
I efteråret 2020 stod undertegnede derfor på en 
mark sammen med en gravemaskine og en stribe 
dygtige detektorfolk, der fri villigt tilbød sin hjælp. 
Trine Jensen var selvfølgeligt med, men også Leif 
Rasmussen, Glenn Abramsson, Jesper Menov og 
Benny Pennerup var taget med ud. Vi åbnede med 
stor spænding en række søgegrøfter. Hvornår og 
hvor ville gravene dukke op?
Det gjorde de ikke. Der var ingen grave.

Overordentlig rig boplads?
Selv ikke under koncentrationerne af de rige fund 
var der spor af grave eller nedgravninger. Til gen ‐
gæld fandt vi stolpehuller og gruber, samt et stort 
kulturlag. Foruden en del flere detektorfund, selv ‐
følgelig. 
Stolpehuller og gruber tyder klart på at stedet var en 
boplads. En forundersøgelse udgraver ikke et stort 
område, så vi kunne ikke få en klar definition af bo ‐
pladsområdets størrelse og hvad præcist det var, 
men det var tydeligt, at bopladsen var af en vis stør ‐
relse. Vi havde tilsyneladende kun ramt yderkanten 
af bo pladsen, og den strakte sig op mod toppen af 
bakken. Men sådan en boplads var jo ikke det, som 
vi regnede med. Bopladser inde holder ikke fund af 
romersk import og andre sådanne helt speciel le 

Flere sider af samme sag: 

Den smukke hank fra en 

romersk vinkande støbt i 

bronze. 

Det skæggede ansigt  på 

øverste billede forestiller 

sikkert den romerske 

vingud,Bacchus.

Et af de mange fund, som 

Trine Jensen, Dariusz 

Jezak og Jesper Menov har 

gjort på markerne ved 

Korinth.

Foto: Øhavsmuseet.

Guldring og sølvmønter fra bakken ved Korinth.

Foto: Øhavsmuseet.
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genstande. Det var denne her mark jo tydeligvis 
fyldt af. Så hvad i al verden var det så, vi havde 
fundet?

Brahetrolleborgs forgænger?
Svaret ligger i kulturlaget. “Kulturlag” er i virkelig ‐
heden bare et fagudtryk for “sted med spor af men ‐
ne skelig aktivitet, som vi ikke rigtig ved hvad er”. 
Kulturlag ser ud som et mørkt lag af jord, som regel 
med stumper af trækul, lerkarskår og lerklining. 
Her var kul turlaget så tydeligvis også fyldt med alle 
mulige metalgen stande, fra meget værdifulde gen ‐
stande fra Romerriget over almindelige fibler til 
ubestemmelige stumper af bronze. Det vil sige, at 
man har lavet noget, der har efterladt aflejringer på 
jordoverfladen, spredt stumper af trækul og lerkar ‐
skår ud over det hele, efterladt mønter, samt med ‐
ført tab af en række meget værdifulde men ødelagte 
ting. 
Der er næsten kun to svar mulige: Enten er her tale 
om en central boplads med håndværk, eller også er 
der tale om en form for markedsplads. Måske en 
kombination af de to. Det ville ikke være usædvan ‐
ligt. Lignende situationer kendes fra kendte steder 
såsom Gudme, Sorten Muld og Tissø. Skalaen på 
denne plads er på ingen måde som de førnævnte 
meget store og rige pladser, men funktionen kunne 
være den samme. Man kan derfor gætte på, at stedet 
på den bakkeknold i nærheden af Korinth faktisk er 
det centrale magtsæde for hele området. Måske 
endda en direkte forløber for Brahetrolleborg. Måske 
også det høvdinge sæde, hvor de gravlagte i fyrste ‐
gravene i Haagerup gik rundt i levende live?

Af Per Nielsen, Harja

år man går over markerne og kigger efter 
flint, finder man tit små stumper sort brændt 

keramik. Jeg gør i hvert fald der, hvor jeg går. En 
gang samlede jeg en hel pose fra et mindre område 
og tog skårene med ind på Møntergården, hvor jeg 
stolt præsenterede dem for arkæolog Jørgen A. 
Jacobsen i forventning om, at jeg nok havde fundet 
en jernalderplads. Svaret var noget nedslående. 
“Det er sortgods,” lød det lakonisk, “det kan du finde 
overalt. I middelalderen røg skårene fra de itu ‐
slåede potter på møddingen og blev brugt til at 
gødske jorden med,” sagde han.  Det var desværre 
ikke noget epokegørende fund, jeg havde gjort. 
Tværtimod, det var gedigen hver dagskeramik fra 
middelalderen og opefter, og man har haft det i 
rigelige mængder. 
I middelalderen var pottemageri et købstads hånd ‐
værk og som sådan beskyttet af købstædernes 
monopol på håndværk, men i Danske Lov 1683 blev 
“Pottemagere, som giøre sorte Potter”, sammen 
med en række andre landhåndværkere, undtaget 
fra reglen om, at håndværkere kun måtte bosætte 
sig i købstæderne.
Sortgods, jydepotter eller sorte potter er blevet en 
fællesbetegnelse for den smukke sortbrændte 
keramik, som pottekonerne på landet har pro ‐

MMaaggtt  oogg  rriiggddoomm  ii  KKoorriinntthh

Alle mand af hus. Nu skal denne mark undersøges til 

bunds. Foto: Øhavsmuseet.
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Sortbrændt keramik er ofte 
gedigen hverdagskeramik, som 
var i almindeligt brug overalt i 
landet fra middelalderen næsten 
frem til vore dage. Men 
spændende alligevel
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duceret helt frem til 1900-tallet. Der er tale om en 
overvældende produktion som i perioder var oppe 
på 2.000.000 stk. pr. år. Det var simpelthen et livs ‐
nødvendigt bierhverv for de fattige husmands koner, 
især i Jylland. Jydepotterne blev solgt til brug i hus ‐
holdninger over hele Danmark og i vore nabo lande.
I begyndelsen blev denne type keramik kaldt for 
sorte potter; men til sidst var det stort set  kun 
jyderne, der fortsatte med produktionen, deraf 
navnet jydepotter. Fremstillingen af de sorte potter 
var et arbejde, som blev udført om sommeren af 
voksne kvinder, og keramikkens kvalitet var ikke 
særlig høj. Potterne blev formet i hånden uden brug 
af drejeskive; de blev simpelthen banket ud af en 
klump ler på et bræt, der hvilede i skødet, og den 
sorte farve fremkom ved en iltfattig brænding, der 
som regel foregik med lyngtørv i en mile ved lave 
temperaturer.
Sortbrændt keramik kender man i Danmark fra 
omkring Kristi fødsel og frem til yngre germansk 
jernalder omkring 550 e.kr., hvor den sorte glittede 
overflade måske var et populært forsøg på at efter ‐
ligne de eftertragtede metalkar. Herefter kommer en 
lang periode, hvor den sortbrændte keramik helt er 
forsvundet for så at blomstre voldsomt op igen 
omkring 1400-tallet. I 1500-tallet blev de sort ‐

brændte potter flittigt brugt som kogekar i skarp 
konkurrence med malmgryderne. Fordelen ved de 
sorte potter var, at de ikke afgav farve, smag eller 
giftstoffer – og så var de billige. Ulempen var, at de 
var skrøbelige. Det gav heller ikke høj status at 
bruge dem i køkkenet. 
Den klassiske jydepotte var rundbuet, og havde to 
ører og tre træer. De var ofte forsynet med glittede 
mønstre på siderne og i bunden. De ældste jyde ‐
potter blev fremstillet på Vardeegnen fra ca. 1500 
indtil 1900. 
Der var også en betydelig fynsk produktion af sorte 
potter, som ofte er bliver forvekslet med jydepotter. 
Men fremstillingsmåden var anderledes, fordi de 
fynske potterne blev »pølset op« og ikke som jyde ‐
potterne formet og banket ud af én klump ler. Man 
sagde om de fynske potter, at de ikke kunne tåle 
ilden lige så godt som jydepotterne.  Ude i Kjeldstrup 
Skov ved Vissenbjerg lå der 23 huse, som blev kaldt 
Karhuse. Her lavede man bl.a. de såkaldte rappekar 
og fade. Alene i 1858 blev der lavet 50.000 karhuse ‐
potter. Denne fynske potteproduktion, der bl.a. også 
fandt sted i Radby og Heldager, stoppede henmod 
slut ningen af 1800-tallet.
Den fynske godsejer Frederik Sehested (1813-1882), 
der sideløbende med driften af slægtsgodset 

Jydepotter og 
fynsk sortgods

Sortbrændt keramik er ofte 
gedigen hverdagskeramik, som 
var i almindeligt brug overalt i 
landet fra middelalderen næsten 
frem til vore dage. Men 
spændende alligevel

Pottemænd med heste ‐

vogne læsset med sorte 

potter. Pennetegning 

udført af Wilhelm 

Ferdinand Leisner (1837-

1910), dateret Rødding den 

13. juli 1863. 

Tegningen befinder sig i 

dag på Det Grønne 

Museum, Danmarks 

nationale museum for 

jagt, skovbrug, landbrug 

og mad på herregården 

Gammel Estrup.
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Broholm har ydet en pionerindsats inden for 
eksperimentel arkæologi og foretaget systematiske 
indsamlinger af oldsager på egnen omkring 
Broholm, udgav også flere bøger om arkæologiske 
emner. Gennem sit arbejde med oldtidens lerkar 
blev han optaget af jydepotterne og udgav i 1881 en 
bog om jydepotteindustrien, hvori han ud over en 
beskrivelse af selve produktionen og dens historie 
også præsenterede en undersøgelse baseret på 
spørgeskemaer udsendt til 80 præster. Sehesteds 
materiale giver dog ikke et retvisende billede af 
jydepotteproduktionen omkring 1880, bl.a. har han, 
uvist af hvilken grund, helt undladt at sende sin 
forespørgsel til sogne på Vejle-egnen, hvor der 
faktisk var en væsentlig jydepotteproduktion.
Hvis du på din vandring over markerne finder 
sortbrændt keramik, ved du nu, hvad det sand ‐
synligvis er – sortgods! Men det kommer meget an 
på, hvad der ellers er fundet på marken. Så se godt 
efter – det kunne jo være et par gode skår fra 
jernalderen. 

Fynsk sortgods fra Karhuse. Foto: Odense Bys Museer
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Turbeskrivelsen er blot for at give en idé om, hvad 

der venter. Vær opmærksom på, at vi skal gå en del 

til fods og det er en fordel at kunne forstå engelsk. 

Rejseleder på turen er Per Nielsen, sekretær i 

Hargas bestyrelse, redaktør af 

Fynboer&Arkæologi og en kender af lettisk 

arkæologi, historie og kultur. Per Nielsen har 

arrangeret flere ture til Letland i samarbejde med 

Svend og Alice, Taxibus Ejby. Turen starter fra 

Odense, og der kan aftales opsam ling undervejs i 

Nyborg, Korsør og København.

Har du spørgsmål til turen, så skriv til snarest til 

Per Nielsen: sprog-og-ide@mail.tele.dk

Vi satser på at fylde bussen. Der er plads til 30 

personer i bussen. Ved tilmelding er det først-til-

mølle-princippet, der gælder. 

På jubilæumstur 
med Harja
Turen går til Letland den 4. til den 13. juni 
2022. Det bliver en tur med arkæologi, 
historie og natur.
Fra den 4. til den 13. juni 2022 drager HARJA på tur. Vi kører rask af sted med 

Svend som chauffør i en bekvem arkæologivenlig langtursbus med kurs mod 

Letland. Vi sejler med færgen fra Karlshamn i Sverige til Klaipeda i Litauen. På 

vejen gennem Litauen gør vi holdt ved Korshøjen, som i sig selv er en uforglem ‐

melig oplevelse. Vi krydser herefter grænsen til Letland, og vi skal lige se nær ‐

mere på kurlandsfyrsternes sommerpalads i Rundāle, inden vi når frem til 

Letlands hovedstad Riga, hvor vi skal bo bekvemt, lige i kanten af den gamle 

bydel. 

Vi skal både rundt i Riga og langt ud på landet. Vi skal besøge det historiske 

museum i Riga, og det arkæologiske institut ved Letlands universitet har lovet 

os, at vi må kigge med på en udgravning, hvis de har noget i gang, når vi kommer. 

Vi skal en tur ned i en tophemmelig sovjetbunker. Vi  skal ud og se nærmere på 

en rekonstruktion af en lettisk træborg, sådan som de så ud, da korsridderne 

kristnede landet med sværdet i 1200-tallet. Vi skal på ud flugt i Gauja National ‐

park med en lokal guide, Sandis Laime, der er skrevet ph.d afhandling om 

lettiske hekse. Han har lovet at vise os interessante steder i den lettiske natur. 

Fredag kører vi mod havnebyen Liepāja, hvor vi undervejs gør holdt i Sabile, 

Europas nordligste vindistrikt og ved den den skandinavisk vikingebosættelse 

i Grobina, hvor vi skal møde vikingernes efterkommere. 

Vi overnatter i Liepāja. Lørdag kører vi til færgen i Klaipeda. På vejen gennem 

Litauen kan vi i Palanga nå at besøge Europas største ravmuseum, som har 

mange spændende baltiske ravsmykker fra stenalderen.

Søndag eftermiddag er vi tilbage i Odense efter en uge fyldt med herlige ople ‐

vel ser og smagen af Rigas sorte balsam på tungen.

Prisen pr. person er 9.000 kr. ved delt dobbeltværelse (tillæg for enkelt ‐

værelse: 600 kr.). På ud- og hjemtur betaler man selv fortæring på færgen, og 

der vil være enkelte dage under opholdet, hvor man selv betaler frokost. 

NB: Personer, der ikke er medlemmer af HARJA, er velkomne til at deltage. 

Det kræver blot en indmeldelse i foreningen, dvs. 200 kr. ekstra.

Tilmelding snarest til Per Nielsen: sprog-og-ide@mail.tele.dk

Depositum på 4.000 kr. betales senest  den 1. december 2021.

Restbeløbet betales senest den 1. marts 2022.

De, som har tilmeldt sig 

til turen, som blev aflyst i 2021 

pga. Covid-19, 

behøver ikke at tilmelde sig igen. 

I hører nærmere.
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en 27. november 2020 kunne vi fra Odense Bys 
Museer fortælle om lanceringen af vores nye 

hjemmeside, odensebysmuseer.dk.
Baggrunden og idéen med hjemmesiden er fyldigt 
beskrevet i Odense Bys Museers Årbog 2021 (se 
hjemmesiden). Hér skal derfor rettes et koncentre ‐
ret fokus på de områder, der er særlig relevante for 
brugere med arkæologisk interesse. 
Odense Bys Museer er på én og samme tid viden-
skabende og en viden-delende. At det forholder sig 
sådan er tydeligt, når man ser nærmere på hjemme ‐
siden og på den enorme mængde af information, vi 
stiller til rådighed herfra om museets registreringer, 
samlinger, forskning og artikler.

Protokoller og samlinger
Odense Bys Museers oldsagssamling er blandt 

Danmarks ældste og største, og den indeholder 
utallige highlights. Fra 1860 og frem til 1972 blev de 
hjemtagne genstande nøje indført i protokoller, og 
disse udgør en fantastisk vidensbank om den ældre 
del af samlingen. Heraf fremgår vigtig videnskabelig 
dokumentation side om side med mere kuriøse op ‐
lysninger. For eksempel kan vi her læse, at museets 
første accession var en Flintkile (flintøkse) skænket 
af Rådmand Urban Hansen den 15. maj 1860. Urban 
Hansens gave kan desværre ikke lokaliseres i sam ‐
lingen i dag, og oplysningen hører da også til de 
meget kortfattede fra museets start. Helt anderledes 
værdi for videnproduktion blev der lagt for dagen 
efterhånden som professionaliseringen tog fart. 
Således også den 20. november 1941, hvoraf det 
fremgår, at der i maj måned samme år var fundet 
knogler på proprietær Torben Hansens jord til ‐

Vidensdeling af Arkæologi på Odense Bys Museers nye hjemmeside

Kom og læs!

Af overinspektør Jesper Hansen, Odense Bys Museer

Indgangsportalen til 

Odense Bys Museers nye 

hjemmeside.

D
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hørende Grøftebjerggaard, Koelbjerg. Om det fundne 
kranie samt lemmeknogler, hofteben og ledhvirvler 
anføres det, at “Kraniet lå i 2½ meters dybde. De andre 
Skeletdele lå spredt nær Kraniet inden for et mindre 
Område i 3-3½ Meters Dybde […] For disse Genstande 
[inkl. en tyndnakket Flintøkse] gaves 10 Kr. i Dusør ved 
en besigtigelse ved Erling Albrectsen d. 22. Maj 1941.” 
Protokollens oplysninger om det fantastiske fund af 
Koelbjerg-manden, der med sine mere end 10.000 
år endnu er det ældste skelet-fund fra Skandinavien, 
er altså afgørende for vores tolkning af fundet den 
dag i dag.
På hjemmesiden præsenteres foruden de otte old ‐
sags protokoller (1860-1972) også en række private 
protokoller, ført af en lang række grundige og frem ‐
synede amatører, der i deres samtid ofte ikke lod 
fagarkæologerne meget at ønske – herunder 
protokoller for Broholm Samlingen, Ehlerts Samling, 
Christian Mikkelsens Samling og Poul Helweg 
Mikkelsens Samling. 
Protokollerne ligger klar for alle til at gå på 
opdagelse i: https:odensebysmuseer.dk/viden/
oldsagsprotokollerne.

Samlinger og billeder
Med den nye hjemmeside bliver der for første gang 
adgang til hele Odense Bys Museers samling. 
Samlingen omfatter mere end 400.000 genstande, 
hvoraf en stor del er relateret til Fyns oldtid. Det vil 
blive muligt at søge på tværs i registreringerne og at 
se nærmere på et udvalg af særligt fremhævede og 
enestående genstande som bl.a. Koelbjerg-manden, 
stenøksen fra Sarup, guldsager fra Voldtofte, våben ‐
offerfund fra Vimose, sølvspændet fra Nonne bakken 
eller nadversættet fra Albani (middelalder-kirke). 
Visningen er stadig under udvikling og vil løbende 
blive forbedret med flere billeder og data om gen ‐
stan dene.
Samlinger og billeder forefindes her: 
https:odensebysmuseer.dk/samlinger.

Artikler & bøger
Skriftlig vidensdeling har siden etableringen af et 
museumsårsskrift i 1951 stået helt centralt for 
museet. Med den nye hjemmeside har vi fået 
muligheden for at præsentere de ca. 700 artikler fra 
årsskriftet samt øvrige publikationer fra eget forlag.
Det er et enormt spændende materiale, der her 
præsenteres, og med den fynske forankring favner 
de arkæologiske artikler alt fra de ældste tider, da 
Koelbjerg-manden fandt sit endelige hvilested i 

Grøftebjerg Mose, og frem til middelalderens og 
renæssancens arkæologi, som f.eks. de store ud ‐
gravninger ved byomdannelsesprojektet i Odense, 
hvor Harjas medlemmer ydede en enorm indsats 
med metaldetektor og vådsold.
Materialet er særdeles omfattende, og vi har derfor 
valgt at fremhæve særligt søgte artikler – om fx 
Koelbjerg-manden og vikingetidens og middel ‐
alderens Odense. Samtidig har vi indbygget en 
søgefunktion, så man i et fritekstfelt kan søge efter 
præcis det, man interesserer sig for, og ønsker at 
læse mere om. Søgefunktionen søger direkte i 
artikelteksterne, og en simpel søgning på fx “Harja” 
resulterer pt. i hele 30 artikler, mens søgningen 
“foreningen Harja” resulterer i fem.
Artikler og bøger forefindes her: 
https://odensebysmuseer.dk/viden.

Forskningsprojekter
At skabe ny viden og at præsentere den for museets 
brugere er en vigtig kerneopgave for museet. Før 
egentlig produktion af videnskabelige og populære 
artikler og bøger ligger som oftest en periode, hvor 
der arbejdes intensivt med målrettede problem ‐
stillinger i afgrænsede forskningsprojekter og under ‐
projekter. På den nye hjemmeside præsenteres de 
igangværende forskningsprojekter på en sådan 
måde, at man som interesseret ikke alene kan 
danne sig et samlet overblik over den kultur histo ‐
riske forskning, men også over hvilke medarbejdere, 
der er del af de forskellige projekter, hvilke publi ka ‐
tioner, det har resulteret i, og hvem der er udførende 
og ansvarlige for det enkelte projekt. For tiden er der 
fokus på aspekter af centralitet, og på hjemmesiden 

Koelbjerg-mandens 

kranium fundet 1941 på 

Grøftebjerggaards jord 

(Foto: Rene Riis).
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kan interesserede læse mere om såvel tidligere som 
aktuel og kommende forskning, fx om: 
    • From Central Space to Urban Place – om den 
tidlige bydannelse med afsæt i Odense.
    • Årtusinders råvarer – ressourcernes geografi Om 
ressourcernes (træ, jern, glas, bronze, sølv, dyr, etc) 
bevægelser mellem områder i perioden 200-1200.
    • Albani Kirke i det tidlige Odense
    • Vikingeborgen Nonnebakken i tid og rum
    • Metalrige markeder (opdateres snarest)
Forskningsprojekter forefindes her:
 https://odensebysmuseer.dk/forskning/
forskningsprojekter/

Vi håber, at I vil tage godt imod siden og gøre flittig 
brug af den store vidensbank om Odense Bys 
Museers arbejde med den fynske arkæologi – KOM 
OG LÆS!

Artikel-præsentation og søgefunktion.

Præsentation af arkæologiske forskningsprojekter og 

underprojekter findes samlet på siden. 

Jubi ‐
bogen 

kommer 
snart

!
Først på efteråret lander Harjas 

jubilæumsbog i en postkasse nær dig.  

Glæd dig til 288 sider spækket med 

underholdende læsning om Harjas og den 

fynske arkæologi gennem de seneste 50 år.
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Harja-medlem, skolelærer, lystfisker, amatør arkæo  log og ikke mindst 
detektor fører Torben Jørgensen døde i foråret 2021. Torben blev 72 og 
døde af bivirk nin ger fra den invaliderende psoriasis  sygdom, der 

fulgte ham fra ungdommen. 
Arkæologi var en af Torbens mange fritidsinteresser, ikke mindst fordi det var en 
hobby, der kunne dyr kes udendørs, hvor han nød at være. Han var aktiv i den 
amatørarkæologiske gruppe Odense Nordøst, og som lærer på Agedrup Skole i 
denne del af Odense var han også ved flere lejligheder med til at arrangere 
kurser for fynske amatørarkæologer på skolen. Det var i denne forbindelse jeg 
første gang mødte Torben tilbage i 80’erne. 

Lindø-depotet
Første gang Torbens flair for at støve fantastiske fund op af mulden viste sig, var 
under en aften spadseretur med hunden i juni 1985. Ved Munkebo havde man 
afrømmet muldjorden i et bælte, hvor naturgasledningen til Lindøværftet skulle 
graves ned. I den afgravede jord og i det muldafrømmede område stødte Torben 
på bronzegenstande og kon taktede straks næste morgen Odense Bys Museer. 
I de næste dage kunne museets arkæologer udgrave et enormt lerkar, fyldt med 
våben, redskaber og smykker af bronze fra midten af yngre bronzealder (ca. 800 
f.v.t.). Lindødepotet, som fundet siden er kaldt, var og er det største depot fra 
midten af yngre bronzealder, som er fremkommet i nyere tid. I bogen Danmarks 
Længste Udgravning, hvor de arkæologiske fund fra nedlægningen af naturgas ‐
ledninger i starten af 1980erne er fremlagt, kan man læse en detaljeret præsen ‐
ta tion af fundet og fundomstændighederne (Thrane 1987). På grund af Torbens 
årvågenhed og hurtige alarmering af museet lykkedes det ikke blot at bjærge en 
stor samling bronzegenstande, men også at registrere en masse vigtige detaljer, 
fordi lerkarret kunne undersøges i ro og mag på museet. Ved den lejlighed blev 
der bl.a. fundet rester af tekstil og plantefibre, som bronzerne havde været 
pakket ind i. En udgravning omkring fundstedet viste senere, at depotet var 
nedgravet inde på en samtidig boplads. 
Historien går – og det skulle være sandt, for jeg har hørt den fra Torben selv – at 
Torbens kone Hanne mente, at hvis han kunne gøre sådan et fantastisk fund 
med øjnene, hvad kunne det så ikke blive til, hvis han havde en metaldetektor! 
I slutningen af 80erne fik Torben derfor en Metadec III, raketten inden for 
datidens detektorteknologi. Jeg vil tro, at Hanne siden må have fortrudt denne 
gave mere end en enkelt gang, for de næste mange år brugte han kolossalt 
mange timer med den grønne maskine på afsøgning med detektorvenner rundt 
omkring på Fyn – når han altså ikke lige hjalp Odense Bys Museer, National ‐
museet eller Antikvarisk Samling i Ribe med museale undersøgelser. 
Resultaterne udeblev ikke, og et af de første steder Torben prøvede maskinen af, 
var ved Lindø-depotets findested. Her fremkom en bronzehalsring, som grave ‐

Torben Jørgensen (1949-2021)
 En fynsk amatørarkæolog, der satte aftryk på danmarkshistorien

Af museumsinspektør Mogens Bo Henriksen, Odense Bys Museer 

Torben på findestedet med de første bronzer fra 

Lindødepotet juni 1985. Foto: Henrik Thrane. 

Våben og redskaber fra Lindødepotet. Foto: Claus Madsen. 

Kvindesmykker – herunder halsring med skibsmotiv – fra 

Lindødepotet. Foto: Claus Madsen. 
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maskine og markredskaber havde flyttet et stykke fra depotets nedgravningssted 
flere år tidligere. 

Gudmes guld
En nærmest legendarisk status har især de fantastiske skatte, som Torben 
lokaliserede i Gudme i løbet af ganske kort tid i starten af 90erne. Et opslag i 
Lars Jørgensens og Peter Vang Petersens bog Guld, magt og tro viser flere af 
Torbens fund. Jeg gav bogen til Torben til hans 50-års fødselsdag i februar 1999, 
og stoltheden lyste ud af øjnene, da han så sine pragtfund omtalt og afbildet i 
den flotte bog. Særligt den store skat med fire guldringe med en samlet vægt på 
475 g fra Uhrenholtgård og sølvpladeskatten, som han fandt blot 55 m derfra i 
1990, har en videnskabelig betydning, der rækker langt ud over de ædle metaller 
i sig selv (Jørgensen & Petersen 1998:214-215; Madsen & Thrane 1991). Det skyldes 
ikke mindst, at Torben kontaktede museet, så snart han havde lokali seret 
metalgenstandene således, at de kunne udgraves af fagfolk. Derved kunne man 
sikre en masse informationer om den sammenhæng, genstandene var nedlagt i, 
og det gav mange detaljerede oplysninger, som siden fik betydning for vores 
forståelse for baggrunden for deponering af disse ædelmetaller i romersk og 
germansk jernalder. I de to konkrete tilfælde kunne større udgravninger siden 
afsløre, at skattene var nedlagt ved indgangen til hegn, der omgav store gårds ‐
anlæg fra tiden omkring 500 – altså ældre germansk jernalder (Michaelsen 
1996:12f). I øvrigt var de to fund et varsel om en tid, hvor det at finde skatte in 
situ, altså uberørte og under pløjelaget, skulle blive mere almindeligt. Det sker 
ikke sjældent i dag, hvor metaldetektorteknologien har udviklet sig betydeligt, 
men omkring 1990 var der kun få, der magtede denne disciplin. Det kunne 
Torben, og det gjorde ham til en legende blandt museumsfolk og ikke mindst 
blandt de den gang ikke så talrige detektorførere. 
Senere i 1990 var Torben i gang på en af nabomarkerne, og igen var der bid, men 
desværre var de spektakulære fund revet op af ploven, så de fandtes i pløjelaget. 
Resultatet af afsøgningen var to guldmundblik til sværdskeder, hvoraf det ene er 
er fantastisk flot ornamenteret, samt en guldbarre. Fundenes samlede vægt er 
358 g (Jørgensen & Petersen 1998:217). Da han mødte op med fundene på museet, 
lå de i en almindelig bærepose af plast – Torben var selv ret uimponeret – men 
museumsfolkene spærrede godt nok øjnene op, da de så de fantastiske fund, 
som i dag kan beses i Nationalmuseets guldrum. Senere gravede National ‐
museet i øvrigt på fundstedet og fandt en hustomt, og det må antages, at 
guldskatten har været nedgravet i forbindelse med denne (Petersen 1994:38). 
Gudmeskattene fik en fremtrædende plads i udstillingen Guld, guder og godt ‐
folk, der blev vist på Hollufgård, i Svendborg og på Nationalmuseet (Thrane 
1993). Pragtfundene gjorde Torben berømt langt udover detektormiljøet, så da 
dronningen i 1993 besøgte udgravningerne i Gudme, udtrykte hun således ønske 
om at møde “Guld-Torben”, som nogle kaldte ham. Torben blev hidkaldt og måtte 
smide alt, hvad han havde i hænderne og “flyve” den hvide Peugeot 407 fra 
Odense til Gudme for at hilse på majestæten. Ingen tvivl om, at det møde var en 
stor oplevelse og anerkendelse, men det var nu ikke noget han skiltede med. 

Våben mellem grave
Første gang jeg kom til at arbejde sammen med Torben i felten, var i forbindelse 
med udgravningen af jernaldergravpladsen Bregentved ved Ringe i efteråret 
1988. Netop da udgravningen var startet, fandt jeg et stykke af et romersk sværd 
i markoverfladen, og vi ville selvfølgelig gerne finde resten – og mere til! Torben 

 Guldringene i Uhrenholdtgårdskatten ligger i urørt leje i 

jorden. Foto: Claus Madsen

Ringene fra Uhrenholdtgården efter optagning og 

afrensning. Foto: Claus Madsen.

 Sølvpladeskatten fra Uhrenholdtgård under udgravning. 

Foto: Claus Madsen. 
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blev hidkaldt, og han gennemstøvede udgravningsområdet med detektoren – og 
minsandten om det ikke lykkedes at lokalisere resten af sværdet, der var ned ‐
gravet i fuldstændigt sammenbukket tilstand i en lille grube i gravpladsens 
udkant. Men der stoppede Torben ikke, for det skulle undersøges, om der kunne 
være flere våben i området – og snart kom flere små “pakker” med våben og red ‐
skaber af jern samt en samling af bronzeblik, som stammede fra en itu klippet 
romersk bronzekedel. Det blev indledningen til et studium af det, der i dag er 
velkendt som våbendeponeringer på gravpladser fra romersk jernalder, og som 
kendes fra flere dele af Nordeuropa (Henriksen 2015). 

Guldskatte i landskabet
Fundet af våbenpakkerne på Bregentvedgravpladsen blev symptomatisk for mit 
og Torbens samarbejde i de følgende årtier. Jeg havde en videnskabeligt drevet 
nysgerrighed efter at få afklaret, om nogle af de mange fynske fundsteder med 
gulddeponeringer fra 4.-6. årh. var udtømte, eller om man havde fået alt med, da 
guldet blev fundet, hvilket typisk var sket i sidste del af 1800-tallet. 
Nysgerrigheden gik ikke så meget på at finde mere guld som på at få lokaliseret 
det nøjagtige nedlægningssted, som man ikke var så omhyggelig med at regi ‐
strere i 1800-tallet. Måske det kunne give os en ide om, hvorfor man over et par 
hundrede år havde nedgravet mere end 18 kg guld alene i den fynske jord. Over 
de næste år blev mange weekenddage brugt på ekspeditioner ud i det fynske 
landskab for at afsøge gamle skattefundsteder – og vi startede ved Brangstrup få 
km fra Bregentvedgravpladsen. I 1865 var der fundet en stor guldskat fra 4. årh., 
og flere detektorfolk havde forsøgt sig på marken, for at se, om der var mere – 
men forgæves. I april 1991 lykkedes det – og jeg husker tydeligt det helt fjogede 
udtryk, Torben havde i ansigtet, da han kom med lukket hånd, der viste sig at 
skjule en pragtfuld romersk guldmønt, der endnu sad i en klump jord. Det førte 
til en udgravning, der resulterede i flere guldfund og ikke mindst en indkreds ‐
ning af det oprindelige nedlægningssted, som var en leret skråning ned mod et 
lille vandhul (Henriksen 1992). 
Ved Boltinggård Skov få hundrede meter fra Brangstrupskatten var der også 
fundet guld i 1867, og dertil forlagde vi aktiviteterne til i 1994 – og igen med fund 
af en romersk guldmønt til følge. Vi skulle dog frem til 2004, før det var muligt at 
grave på stedet, og der kunne vi til gengæld lokalisere en lille grube med flere 
romerske guldmønter, hvoraf nogle var så friske, som var de slået dagen før. 
Igen kunne vi konstatere, at skatten var nedlagt på tørt land, men ned mod et 
vådområde. Her var måske et mønster, som krævede et nærmere studium 
(Henriksen & Horsnæs 2004). I 2010 udkom en større analyse af de fynske 
guldfunds placering i landskabet, og her indtog de data, som var kommet ud af 
Torbens afsøgninger en helt central rolle (Henriksen 2010).  

Held i uheld
Blandt andre detektorførere var der nok en vis portion misundelse over Torbens 
mange gode fund, som han dog aldrig pralede af, nærmest tværtimod. Mange 
mente, at han var usædvanligt heldig, men som beskrevet ovenfor skyldtes 
fundene en udpræget systematik og mange, mange timers afsøgning i felten. 
Og så elskede han de udfordringer, som vi fagfolk kunne give ham med vores 
spørgsmål og nysgerrighed – det ville han gerne honorere med resultater. Ved en 
enkelt lejlighed vil jeg dog påstå, at han gjorde et fantastisk fund som følge af det 
rene held – eller rettere sagt – på grund af en misforståelse. 
I sommeren 1991 stod jeg for en udgravning umiddelbart øst for Gudme Kirke. 

 Bregentvedgravpladsen 

1988. Torben har netop 

lokaliseret to våben depo ‐

neringer med spyd og 

sværd, som er dækket af 

plastposer for at undgå 

udtørring. 

Foto: Mogens Bo 

Henriksen. 

Det sammenbukkede 

rustklump efter 

konservering. 

Foto: Jørgen Nielsen.

Denne rustklump, som 

Torben lokaliserede med 

sin detektor, viste sig efter 

konservering at være et 

mange gange sammen ‐

bukket tveægget sværd. 

Foto: Mogens Bo 

Henriksen. 
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Som så ofte før ringede jeg til Torben og spurgte, om han ikke havde lyst til at 
komme ned og gå feltet og jordbunkerne igennem efter fyraften. Det ville han 
gerne, men et eller andet gik galt i vores telefonkommunikation, for Torben var 
endt i en majsmark ca. 150 m nordøst for udgravningsfeltet. Næste dag kunne 
han dog meddele, at han på dette sted havde fundet to denarer, altså romerske 
sølvmønter – i en majsmark, hvor der godt nok ikke var noget udgravningsfelt! 
I sensommeren 1993 vendte Torben tilbage til stedet sammen med Gunnar 
Henriksen fra Gudme Arkæologigruppe, og i løbet af et par dage havde de fundet 
41 denarer inden for et begrænset område. Odense Bys Museer overtog nu og 
fandt ved en egentlig udgravning flere denarer, således at det samlede antal kom 
op på 160. Dermed var Præstemoseskatten, som fundet er blevet kendt som i 
den arkæologiske litteratur, Fyns største denarskat – og det er den stadig 
(Madsen & Michaelsen 1998; Horsnæs 2010:80ff). 
Det var da en fejlkommunikation, der fik positive følger! 

Nye og gamle fartøjer
Det vil føre alt for vidt at komme omkring alle de fantastiske fund, som Torben 
har gjort – der må man ty til den arkæologiske litteratur, som er opført herunder. 
Et enkelt fund synes jeg dog fortjener særlig opmærksomhed, fordi Torben selv 
var så glad for det, nemlig den vikingeskibsformede fibula fra Hårby. Smykket er 
vist på utallige udstillinger og afbildet talrige gange, senest i Danske Amatør ‐
arkæologers festskrift til dronning Margrethes 80-års fødselsdag (Henriksen 
2020). Glæden skyldes både, at stykket er usædvanligt velbevaret og med mange 
informative detaljer om skibets konstruktion – og så var det at sejle en af 
Torbens store interesser. Med Torbens store motorbåd sejlede vi rundt på 
Storebælt og syd for Fyn for at fiske – for han var også en legende blandt de 
fynske lystfiskere! Når vi sejlede rundt i de fynske farvande, kunne vi kombinere 
vores interesser ved både at fiske og kigge ind på kysterne og fantasere om 
potentielle jagtmarker for kommende detektorafsøgninger. 
Jeg vil huske Torben som min læremester ud i detektorarkæologien og som en 
meget inspirerende fiskekammerat. Der var altid humor i dialogen med Torben, 
og det kom bl.a. til udtryk i hans omtale af sin egen bil som “en filial af Stige Ø” – 
altså Odenses tidligere losseplads. Det var nok ret betegnende for et bagagerum, 
der bestod af en sammenfiltret masse af fiskeudstyr og detektorudstyr mv. Jeg 
husker også en gang han ringede og gav udtryk for, at han trængte til at komme 
ud og gå med detektor – men der var lige den lille hage, at hans ene ben var i gips 
på grund af en sprængt akillessene. Den gamle mesterspiller i tennis havde 
været for ivrig på badmintonbanen! Lørdag formiddag blev museets Land Rover 
kørt i stilling – og vi drog til Nordvestfyn for at lede efter rester af en sølvskat i 
surt efterårsvejr og på en pløret og leret mark. Torben gik med krykke, så jeg 
måtte tage mig af detekteriet – det kom der så ikke noget ud af ved den lejlighed. 
Som sædvanligt havde vi en hyggelig dag, og vi fik sikkert fået hjemmebagt kage, 
for det satte han stor pris på.
Blandt amatørarkæologer og hos arkæologerne på Odense Bys Museer vil 
Torben blive savnet som en altid munter og utroligt hjælpsom personlighed, der 
efterlod et betydeligt indtryk hos de mennesker, han mødte på sin vej. 
Også fremtidige generationer kan nyde godt af Torbens indsats, for i den 
arkæologiske litteratur har hans arbejde efterladt varige aftryk, som i flere 
tilfælde ovenikøbet har været med til at skrive et stykke danmarkshistorie! 

Æret være Torbens minde! 

Torben på Bregentvedgravpladsen i 1990. I en stor og 

tydeligvis ikke ret gammel grube fandt Torben flere nyere 

bronzegenstande med sin detektor – bl.a. dele af et 

vækkeur. Han insisterede dog på, at jeg skulle lægge et 

snit igennem den – og det var heldigt – for under 

forstyrrelser lå en velbevaret, men i nyere tid plyndret 

stenkiste fra romersk jernalder. Af dødes gravudstyr fandt 

vi fem pragtfulde lerkar, beslag til drikkehorn, romerske 

bronzekar og en guldfingerring. 

Foto: Mogens Bo Henriksen.

En af de romerske 

guldmønter, der kom frem 

ved undersøgelsen ved 

Brangstrup. 

Foto: Jørgen Nielsen. 

Boltinggård Skov 2004. Eftersøgning efter guldskat. 

Mesteren går på den afrømmede flade, mens lærlingen 

(Mogens Bo Henriksen) er henvist til bunkerne. 

Foto: Helle W. Horsnæs. 
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Systematik og ihærdighed giver pote. Torben har netop lokaliseret Boltinggård-skattens 

nedlægningssted i maj 2004. Jeg husker tydeligt hans ansigtsudtryk og ordene: “Jeg tror vi 

har den!” På billedet er museumsinspektør Helle W. Horsnæs fra Nationalmuseet ved at 

fremgrave de første af de mønter, der lå urørt under pløjelaget. Foto: Mogens Bo Henriksen. 

Fyns største denarskat fra Præstemosen ved Gudme. 

Foto: Claus Madsen.

Vikingeskibet med de mange detaljer fra Hårby. 

Foto: Nermin Hasic.

 Skolelæreren og detektormanden forenet i en og samme 

person. Her instruerer Torben Harja-medlem Svend Amlund 

under et detektorkursus ved Seden i 2004. 

Foto: Mogens Bo Henriksen. 
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Gennem årene har aftenens foredragsholder haft et godt øje til 
stenalderens pilespidser af flint. 
Det fører os rundt i ældre stenalder med Peters opdagelser 
baseret på studier af pilespidernes forskellige udformning 
gennem tiden.
Han har således kunnet fase-inddele Kongemose- og Ertebølle ‐

kulturen, identificere de ældste istidskulturer i Vest danmark og 
er kommet på sporet af vestsvenske jægergruppers besøg på 
Anholt i bondestenalderen. 
Han har også kigget på Brommekulturens skafttungespidser 
med nye øjne og har fundet argumenter for nye teorier om deres 
anvendelse – og da ikke som pile!

Foredrag i Harja, efterår 2021

Peters pile
Onsdag den 29. september kl. 19.30

    v/ Peter Vang Petersen, museumsinspektør, Nationalmuseet

Guldbrakteater 
- et hængesmykke af stor værdi

Torsdag den 2. september kl. 19.30 – Bemærk ugedagen! 
v/ arkæolog ph.d. Elisabeth Barfod Carlsen, Skørping

Som beskrivelse af aftenens foredrag kan vi henvise til Elisabeths artikel andetsteds i dette blad. Den danner et glimrende udgangs ‐
punkt for aftenens tale og billedfremvisning om jernalderens fantastiske guldhængesmykker. Elisabeth kender brakteaterne ind ‐
gående, nærmest stykke for stykke incl. en nyfunden brakteat fra Sandholts Lyndelse, som er kommet frem i dagens lys ved et par 
Harja-medlemmers elektroniske mellemværende - som beskrevet i den omtalte artikel.
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Medlemmer  af  Harja:   20,  kr

Ikkemedlemmer:               30,  kr

Alle  foredrag  finder  sted  hos  Harja,  
Arkæologiens  Hus,   Lisesmindevej   3B,   5230  Odense  M

Året, der gik Onsdag den 8. december kl. 19.30
v/ museumsinspektør Maria Lauridsen, Odense Bys Museer

Helleristninger og fundmateriale – datering, tolkning og forskning, en billedrejse fra Alta i Nordnorge til Valcamonica i Italien med hovedvægten 

lagt på det sydskandinaviske område – herunder med særlig fokus på Danmark og Bornholm. Europa har igennem år tusinder haft økonomiske og 

politiske forbindelser. Kontakter er blevet knyttet og aftaler indgået og talrige fund vidner om en livlig udveksling af varer, men også en spredning 

af tanker og symboler. De senere års naturvidenskabelig forskning dokumenterer et vidt 

forgrenet økonomisk og politisk netværk i Europa og Mellemøsten - den tids EU fungerede 

perfekt. Tonsvis af me taller, samt glas og rav fortæller om disse forbindelser. Og helleristningerne i 

Danmark er en del af denne historie. 

Det forhistoriske billedsprog er en visualisering af tanker og forestil linger om organiseringen af den 

levende verden, naturens og universets uforståelige kræfter, og bidrager til forståelse og indsigt i 

forhistoriske samfunds religiøse og verdslige verden. Men tolkningen af bil leder er vanskelig. De 

er skabt i en fjern, forhistorisk sammenhæng og er dermed kodet i skabelsesøjeblikket som en 

del af den tids kulturelle og sociale virkelighed.

Middelalderen er borgenes tid, men de er meget forskellige både fra land til 
land og i de enkelte lande. Der er forskelle i tid og i byggematerialer, allermest 
er der forskel i behov. Konger og fyrster har brug for værn mod mægtigere 

fjender end den lokale stormand, der ofte blot skal sikre sin gård mod naboen eller røverbander. På Fyn er der eksempler både på 
kongeborge og befæstede gårde, og de mange anlæg beskriver her som i resten af landet både sociale forskelle og politiske forhold. 
Borgene fortæller historie, derfor er det vigtigt at kende dem og forstå deres funktioner. Ikke mindst i Danmark, hvor vi langt op i 
middelalderen har så få skriftlige kilder. Det har Rikke Agnete Olsen arbejdet med og skrevet om i mere end en menneskealder.

Borge på Fyn – og i Danmark

Onsdag den 27. oktober kl. 19.30
v/ historiker og forfatter Rikke Agnete Olsen, Alrø

Traditionen tro aflægger Maria os besøg i forbindelse med Harjas afslutning på sæsonens mødeaftner. 
Hun vil fortælle om årets gang på OBMs arkæologiske udgravninger og reflektere over, hvordan de nye 
fund øger vores viden om fortiden.
Ligeledes traditonen tro serveres glögg og æbleskiver

Onsdag d. 24 november kl. 19.30
    v. dr.phil.h.c. Gerhard Milstreu, Tanums Hällristningsmuseum og Göteborgs Universitet

Fra småt til stort
    – fra skåltegn til figurativ kompleksitet
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Harjas grupper

Klubaftener 1/8-31/12 - 2021
Prisen for at deltage i gruppernes aktiviteter ligger mellem 50 og 70 kr. pr. halvår.

Detektorgruppen
Klubaftenen er første onsdag i hver måned 
fra september til og med december. Vi 
mødes kl. 19:30 (med undtagelse af 
fundafleveringsaftenen i november). 
Dermed er der klubaften på følgende dage:

1. september
6. oktober
3. november (fundafleveringsaften). 
Husk på denne aften starter vi 
allerede kl 19:00!
1. december

Har du forslag til emner du gerne ser vi 
tager op på klubaftenerne, så skriv til 
Glenn. Følg også med på Harja’s hjemme ‐
side under begivenheder for evt. opdate ‐
ringer på programmet for de enkelte 
klubaftener.

Glenn Abramsson
Tlf. 20 36 66 84
glennabramsson@hotmail.com

Marinarkæologisk gruppe
Når vejret tillader det, dykker gruppen 
hver onsdag sidst på dagen i Gamborg 
Fjord for at hente oplysninger til 
museumsinspektør Otto Uldum, 
Langelands Museum

Svend  Amlund

svend@taxibusejby.dk

                          
Fortiden & os
 Program for efteråret 2021: (ret til 
ændringer forbeholdes)
2. september: Besøg i Odins Odense, 
Jernalderlandsbyen v.Knud Ballesgaard, 
tidligere ØFAG-medlem, og aktiv i Odins 
Odense viser os husene, og fortæller om 
Jernalderlandsbyen, og om sit mange årige 
virke der. Der vil blive serveret en kop kaffe 
på et godt sted i Jernalderlands byen – alt 
efter, hvad vejret og coronaen tillader.
Bemærk tid og sted: Arrangementet finder 
sted i Odins Odense, Store Klaus 40, 
Odense N, kl. 19.
Pris: kr. 50,- som betales kontant ved 
ankomsten. Max. deltagerantal: 20.
Tilmelding: senest 27/8 til: Leif Tvilum: e-
mail: leif.tvilum@gmail.com; tlf: 61 78 63 76.
7. oktober: Bronzealderhøje. Vi arbejder på 
at få en aftale om foredrag om 
bronzealderhøje et sted på Nordøstfyn på 
plads. Der vil tilgå gruppen nærmere 
besked herom senere.
4. november: Fortælling om flint v. Kirsten 
Edlefsen, Deltager i Oldsagsgruppen i 
HARJA samt frivillig ved Østfyns Museer.
2. december: Årets gang 2021 på Østfyns 
Museer v. Claus Frederik Sørensen, Leder 
af Arkæologisk Afdeling og Vikingemuseet 
Ladby.

Når det bliver muligt, vil der desuden blive 
arrangeret en rekognosceringstur til en 
plads på Fyns Hoved fra vikingetiden, hvor 
vi skal kigge efter hvæssesten.
Information herom tilgår via e-mail og 
HARJA’s hjemmeside: www.Harja.dk;
Hvor intet andet er nævnt, mødes vi i 
lighed med tidligere kl. 19:30 på Kertemine 
Byarkiv,
Strandgade 5, 5300 Kerteminde.
Vi glæder os til gensynet i september! Nye 

medlemmer er velkomne, og bedes 
venligst tilmelde sig hos Leif Tvilum 
. e-mail: leif.tvilum@gmail.com;

Med venlig hilsen
Initiativgruppen – Agnete Holm Hvidt, 
Bente Køster, Leif Tvilum

PS. Også i efteråret vil vi naturligvis være 
forpligtet til at forholde os til Covid-19 
situationen og myndighedernes vejled ‐
ninger, hvorfor vi som nævnt forbeholder 
os ret til ændringer.
Eventuelle ændringer vil tilgå gruppen via 
e-maillisten, og blive lagt på HARJAs 
hjemmeside: www.harja.dk;

Oldsagsgruppen
Nu må det altså være på tide at mødes 
igen - efter et halvt års corona-stilstand!
Altså: vi mødes i den kommende sæson i 
Arkæologiens Hus på følgende tirsdag 
aftener kl. 19.15:

7. og 21. september
5. og 19. oktober
2., 16. og 30. november

Gruppen består af en halv snes harja-
medlemmer, som arbejder med at 
registrere og analysere specielt flint- og 
stenoldsager. Arbejdet med at få sat en 
oldsagsudstilling op i Arkæologiens Hus 
står på ønskesedlen og det vil vi også klø 
på med at realisere i sæsonens løb, men 
“Rom blev ikke bygget  på én dag” må vi jo 
erkende!

Eigil Nikolajsen
Tlf. 65 97 79 90
nikolajseneigil@gmail.com

Bliv medlem 

Henvend dig til til foreningens 
kasserer, Michael Mortensen, så 
sørger han for formaliteterne. 
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Bestyrelsesmedlem 
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
abamlund@hotmail.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

Suppleant
Jess Kolmos
Allerup Bygade 47
5220 Odense SØ
29 25 33 77
jesskolmos@dadlnet.dk

Sekretær 
Per Nielsen
Thorkildsgade 20
5000 Odense C
Tlf.: 66 11 99 48
Mobil: 51 54 80 61
sprog-og-ide@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
E-mail: harja@harja.dk
www.harja.dk
Bank: Sparekassen Fyn, 
reg-nr 0828, kontonr. 825557

Følg også Harja på Facebook:
http://www.facebook.com/
groups/102243969417/

Harja er medlem af
Danske Amatørarkæologer, 
www.arkaeologi-sda.dk

Kontakt til Harja

Harjas bestyrelse 2020-2021 

Formand
Eva Therkelsen
Oehlenschlægersvej 37
5230 Odense M
Tlf. 30 29 92 72
evatherkelsen@hotmail.com
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Harjas årsmøde

14. august 2021

Ladbymuseet

Vikingevej 123, Ladby

14.30 - 15.30 Generalforsamling
a:  	 Valg af ordstyrer
b:	 Formandens beretning
c:	 Regnskab
d:	 Valg
	 bestyrelse, to suppleanter, 
	 to revisorer, 1 revisorsuppleant
e:	 Indkomne forslag. Forslag skal være formmanden i
	 hænde senest otte dage inden generalforsamlingen
f:	 Fastsættelse af kontingent
g:	 Vedtægtsændringer
h:	 Eventuelt

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis. Men deltagelse i 
jubilæumsfesten kræver, at man har tilmeldt sig. Invitationen 
blev udsendt til foreningens medlemmer ultimo maj med sidste 
tilmeldingsfrist den 7. juni.

Jubilæumsfest

15.30 - 22.00 Festen begynder
Efter generalforsamlingen begynder festen med kaffe/te 
og kager.

Efter kaffen fortæller den kendte arkælog, Søren H. 
Andersen, om sin tid med Harja.
I løbet af eftermiddagen kan man benytte lejligheden til 
at se Ladby-museet og Harjas udstilling samme sted.
I anledning af jubilæet har vi fået specialfremstillet et 
Harja-krus hos keramikeren Helle Fabricius. Det kan 
købes i løbet eftermiddagen.

Kl. 18.00 serveres festmiddagen bestående af hovedret 
og dessert.
Menuen skal ikke afsløres her. Drikkevarer til maden 
kan købes

Vi sætter alle sejl til og rejser et telt 
ved Ladbyskibets ankerplads

NB: Desværre når redaktionen ikke, som ellers planlagt, at få Harjas jubilæumsbog færdig til jubilæumsfesten. 
En uforset forsinkelse og sommerferie på trykkeriet kom på tværs. 

Men jubilæumsbogen er lige på trapperne og vil blive præsenteret i foreningen snarest muligt herefter.


