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S
om ny formand for Harja har jeg ikke tænkt mig at

præsentere mig selv. Det er sagen uvedkommende. For mig

at se er sagen derimod at nedtone formandens rolle. Det

skal ikke opfattes som ansvarsforflygtigelse eller berø

ringsangst, men et ønske om at betone vigtigheden af bestyrelsens

samlede handlekraft og lyst til at bestyre foreningen.

Da bestyrelsens medlemmer lige efter generalforsamling udtrykte, at

jeg burde avancere fra at være suppleant til at blive formand, skete

det med overbevisende og lokkende ord om, at “formandens opgave

da blot består i at uddelegere opgaverne”. Jeg lægger dét i denne

udtalelse, at mine bestyrelseskolleger er indstillede på at “trække på

samme hammel” og at der formentlig engang ikke bliver nogen

særlig grund til at “uddelegere opgaver”, men at hver enkelt påtager

sig ansvar for det arbejdsområde, der bliver defineret i fællesskab, og

som man ønsker at arbejde med.

Vi er i den gunstige situation, at Harja for tiden hviler på et solidt

økonomisk fundament, med “eget” hus og velkørende aktiviteter som

udgivelse af Fynboer og Arkæologi, foredragsaftener, Harjas butik,

tur og rejsearrangementer, seminarer og i særdeleshed medlem

mernes aktivitets og interessegrupper, der ihærdigt og kvalificeret

udfører detektorarkæologi, arkæologisk kortlægning, oldsagsstudier,

marinarkæologi mm. Hertil skal føjes de gode samarbejdsrelationer,

der er opbygget med de fynske arkæologisk arbejdende museer.

Bestyrelsen er helt opmærksom på, at dette gunstige udgangspunkt

ikke må blive en slags “sovepude” under mottoet: “Her går det godt 

og det bliver det sikkert ved med at gøre”.

Det drejer sig om at finde en balance mellem at holde gang i de nød

vendige og interessebetonede gøremål, som allerede er blevet søsat,

samt at udtænke og realisere nye initiativer! Det springende punkt

Ny bestyrelse
– ny gang i den

Forsiden: Rytteren fra Hersnap, som er omtalt på side 20

Foto: Østfyns Museer

Formanden har ordet:
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bliver at have arbejdskapacitet til at gennemføre opgaverne!

I umiddelbar begejstring for det ene eller det andet kan man godt

komme til at “knække halsen” i ren arbejdsiver – og det kan ikke være

meningen med at udføre sin kære hobby!

Grundlæggende og realistisk set vil bestyrelsen koncentrere sig i arbejdet

omkring ejendommens vedligeholdelse og forskønnelse ude og inde,

økonomistyringen, udgivelse af Fynboer og Arkæologi, medlemspleje, PR,

sædvanlige arrangementer, opbygning af håndbogsbibliotek, arkæologisk

studiesamling og lidt mere, som allerede er i fuld gang.

Medlemmerne kan dertil forvente, at vi i den kommnede tid agter at

finpudse allerede etablerede initiativer og lancere et par nye. Vi satser

på, at den sidste weekend i maj fremover – på skift – enten vil byde på

temadage eller en lille rejse, evt. i samarbejde med foreningskolleger i

nabolandsdelene (vi er jo foreningsfolk, der ynder at være sammen med

“lidelsesfæller”), og vi tumler med planer om at gøre vor general

forsamling til en Harjafestdag med et endnu mere attraktivt indhold,

end vi har oplevet før.

En decideret nyhed – på forsøgsbasis – bliver en årlig introduktionsdag

for nye harjamedlemmer, som bliver præsenteret for foreningens

aktiviteter i Arkæologiens Hus og i felten.

En og anden af Harjas medlemmer sidder nu og tænker: “Kan jeg ikke

være med til alt det?” Jo, lige præcis: Vi hører meget gerne fra jer, der

kunne tænke sig at give en hånd med i en arbejdsgruppe eller er

leveringsdygtige med forslag til vor Idébank. Hiv fat i én af os fra

bestyrelsen og sig til!

Velkommen til nye og gode arkæologiske oplevelser sammen med andre i

Harja!
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Af hjertens lyst

DDee sskkaall rreeggnneess ii ssnneessee,, ddee ffoorrttiiddsshhøøjjee,, ssoomm AArrnnee

AAaakkjjæærr RRaassmmuusssseenn hhaarr vvæærreett mmeedd ttiill aatt ffiinnddee oogg

rreeggiissttrreerree,, ssiiddeenn hhaann ii ssttaarrtteenn aaff 7700''eerrnnee bbeeggyynnddttee

aatt aarrbbeejjddee ssyysstteemmaattiisskk mmeedd ooppggaavveenn

Interviewet af Leif Tvilum, Harja

J
eg er født her på gården, og der blev

fundet mange økser og andre flint

redskaber. Mine forældre og min

moster og onkel var også meget

historisk og arkæologisk interesserede, så sam

men med dem har jeg været på mange ture

rundt på historiske steder og fortidsminder

Jeg har desuden været medlem af Harja siden

begyndelsen i 72 og har i en periode været

medlem af bestyrelsen, hvilket også var med til

at forøge min interesse.

Det vil sige, at du har været ude og se mange

historiske steder og fortidsminder. Er det den

måde, du har lært det på, eller har du også læst

mange bøger om historie og arkæologi?

Ja, det har jeg også, for så blev jeg jo mere og

mere interesseret i arkæologi. Her på gården

har vi dyrket spiseløg og tulipanløg. Når vi

skulle lægge tulipanløg pløjede vi dybere, og så

kom der en masse potteskår op. Det var lige

omkring det tidspunkt, hvor Henrik Thrane

begyndte som leder af museet i Odense.

Forinden havde der været gjort nogle urnefund

her rundt på naboernes marker, hvor der blev

pløjet på et par urner. Det var i Albrectsens tid

(Erling Albrectsen, museumsinspektør ved det

daværende Fyns Stiftsmuseum 194071, red.).

Da Thrane kom, blev der mere interesse om

bronzealderen. Potteskårene fra løgmarken

viste sig at være fra yngre bronzealder. På

pladsen arrangerede Harja gravelejre i 1979 og

80 (Harja havde dengang og mange år frem

længerevarende gravelejre hver sommer

forskellige steder på Fyn i samarbejde med især

Odense Bys Museer, red.).

Så begyndte jeg at kigge mere på markerne her

omkring, og meget af det blev gravet ud i

70'erne. Der var en masse udgravninger

hernede. Museet gravede to stendysser ud tæt

herved. Derudover fandt jeg en dysse oppe ved

Snave, som de også gravede ud.

I 73 begyndte jeg at rekognoscere systematisk.

Jeg startede en weekend længst mod vest ved

Brydegaard tæt herved, og det var tilfældigvis

lige på en mark, hvor der var fem bronzealder

høje og en bronzealderboplads.

Der var også pløjet 68 urner igennem på en

fladmarksgravplads samt 45 urner på de

overpløjede høje bl.a. med en skivenål. Thrane

kom og så det allerede mandagen efter. Det var

sådan set en god begyndelsen.

Traktorerne blev større og større i 70'erne, så

man pløjede dybere, så der kom jo lidt op.

Næsten samtidig begyndte udgravningerne ved

Sarup. Sarupanlæggene er et par store, sikkert

Arne Aakjær, amatør

arkæolog, medlem af

Harja siden foreningens

start i 1972 og med et

mangeårigt samarbejde

med de fynske museer.

Fotograferet i sit hjem af

Leif Tvilum
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religiøs anlæg fra bondestenalder 3400 og

3200 f.kr., fundet ved Sarup på Vestfyn. Vi var

faktisk ovre at se hvert år, når de gravede. Jeg

har også været heldig at være med til at grave i

tre sæsoner i Sarupanlægget. Det foregik midt

på pladsen, hvor der var gruber fulde af skår. I

nogle var der tillige økser og andet flint, flotte

lerkar og meget mere.

Dette fortsatte så med, at jeg blev ansat af

Odense Bys Museer til at rekognoscere. Det var

især efter bronzealder, sammen med Thrane.

Jeg samarbejdede med Thrane i nogle år, og

derefter blev det for Niels Andersen efter

stendysser og stenalderbopladser sammen med

en, der hed Børge Holmegaard. Vi nåede i løbet

af 25 til 30 år at gå 10 gange 15 kilometer

over, så det blev til en hel del.

Området var fra Brydegård til og med Damsbo

og op til Voldtofte og Søllested.

Ved Brydegaard gravede museet to af højene.

Senere fik jeg lejlighed til at grave en af højene

ud sammen med Niels M. Jensen . I den høj var

der temmelig mange urner med bronzegen

stande.

Vi havde en kopi af et udskiftningskort fra

1790, hvor der på en mark ved Dreslette var

indtegnet otte gravhøje. I dag er der en fredet

stendysse, mens de øvrige er sløjfede. Ved at

stille sig på en af de sløjfede høje kunne man

let udpege de øvrige. Både Niels Andersen og

Henrik Thrane syntes, det var en ny og spæn

dende måde at opspore høje på. Thrane an

skaffede sig straks udskiftningskortet, og har

fortalt sine studerende på universitetet om det.

Det blev nok starten på Kartografisk Institut.

Lad os gå lidt tilbage til Niels Andersen. Efter

Sarupanlæggets udgravning var der kendt ca.

seks stendysser. Vi kom så til at rekognoscere i

området omkring Sarup.

Da vi var færdige, havde vi fundet mere end

hundrede stendysser. Vi udgravede nogle af

dem. For eksempel fandt vi en del ved Sarup

Gamle Skole. Det var interessant at gå ind på

en mark der, hvor vi ikke vidste, at der var

noget og så finde otte høje. Jeg var med til at

grave alle sammen ud.

Var det høje, der ikke var registreret før?

Ja, de var overhovedet ikke registrerede. Vi

fandt også nogle næsten ved siden af Sarup

anlægget eller få hundrede meter fra, som

heller ikke var registrerede. De ligger jo hele

vejen rundt ved Sarup. Der ligger vel 20–30

stykker i området.

Hvor mange høje vil du tro, der på det tidspunkt var

registreret omkring Sarup, Brydegaard og Damsbo i

forhold til, hvor mange, der har været?

På det tidspunkt, hvor vi begyndte at registrere

kendte man vel fem, seks høje. Men nu har vi

nok registreret de fleste i det område, vel ca.

100 til 120, hvilket vil sige, at godt 5% har

været registreret før.

Vi gravede 27 ud, dels ved Sarup Gamle Skole

og dels rundt om Sarup og Damsbo for Niels

Andersen sammen med først Børge Holme

gaard, senere med Gert Larsen fra Assens.

Fordi vi havde fundet så mange, var Børge og

jeg i København for at få overrakt en del af

Westerbyprisen i 1988.

Har du især specialiseret dig i stendysser?

Ja, det er rigtigt. Da jeg arbejdede for Thrane,

var det meget bronzealderhøje, vi skulle kikke

efter, men vi tog naturligvis det hele. Vi fandt

også en masse bopladser, ikke kun stendysser.

Desuden fandt vi en masse fra jernalderen.

Hvad er så det mest spændende, du har fundet?

Lad mig tænke et øjeblik...

Jeg vil mene, det var ved rekognoscering for

Odense Bys Museer ved Hillerup. Det er en

nedlagt landsby mellem Glamsbjerg og Hårby.

Der begyndte jeg at gå på en bakketop.

Der var tre marker. På den første var der en

gravplads. På den anden var der en boplads og

på den tredje mark var der jernudvinding. Vi

fandt utroligt mange slagger, så vi bar slagger,

så armene næsten begyndte at slæbe hen ad

jorden. Da vi kom længere ned lå der 810

jernudvindingsovne, som var pløjet igennem.

Udbrændingsskakterne lå og var pløjet

igennem. Der var tale om relativt små ovne,

men der var rigtig mange af dem. Det har ikke

bare været produktion til lokal brug, for der må

have været flere hundrede af dem. Det tydede

alle de fundne slagger helt klart på. Det var et

meget stort område, de lå på.

Man mener vel ellers, at udvinding af jern fra

myremalm ikke har været så stor på Fyn?

Man kan i hvert fald sige, at det ikke var til

En håndfuld af de fineste

flintgenstande fra

Arne Aakjærs samling.

Foto: Leif Tvilum.
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fældet her! Det var stort! Der har været smedet

til andet end eget brug. Museumsinspektør

Jørgen A. Jakobsen, Odense Bys Museer, har

haft udgravninger der et par gange senere.

En anden sjov ting var et bopladsområde, der

hedder Snegelbjerg. Vi fandt det ved, at der

kom nogle korte kraftige regnbyger. Det var

ikke altid, at vi nåede at komme i tørvejr. Så så

vi nogle små ”snuldrer”, der hoppede i regnen.

Efterfølgende kunne vi se, at det var potteskår,

der var på størrelse med svovlet fra en tænd

stik. Da vi kiggede rigtig godt efter, fandt vi

også nogle potteskår på størrelse med en lille

fingernegl. Enkelte af dem var der mønster på.

Det synes jeg er en ret sjov og usædvanlig måde

at finde en boplads på. Havde regnen ikke

været der, havde vi ikke fundet den. Niels

Andersen foretog en mindre udgravning

sammen med Børge Holmegaard og min kone

Kirsten. Pladsen var fra yngre stenalders

Trollebjergfase.

En anden spændende udgravning fandt sted

ved Sarup Gl. Skole, hvor vi gravede en jætte

stue ud. Der var 30.000 potteskår, store rav

perler og økser. På den samme mark var der

ligesom begyndelsen på et Sarupanlæg, men

det virkede som om det var kørt lidt fast for

dem. Det endte i en stolpebygget grav, en stor

langdysse.

Det er det mest spændende, jeg har fundet.

Men det er virkelig svært at sige, hvad der er

det mest spændende, når man har fundet så

meget.

Men det har jo bl.a. været disse bronzealder

fund. For eksempel så jeg, at der lå nogle sten

på nabomarken. Og da jeg tog det nærmere i

øjesyn fandt jeg et lille stykke bronze. Det viste

sig at være fra en bæltedåse af den slags, som

kvinder kunne bære på maven. Da museet gra

vede fandt de nok det meste af den. Den lå som

et depotfund i en stendysse. Den var blevet

pløjet i stykker af ploven og spredt.

Hvad er du mest? Teoretikeren eller praktikeren?

Begge dele. Hvis jeg finder noget, læser jeg som

regel om det. Men jeg er jo ikke kun interesse

ret i arkæologi. Jeg interesserer mig også for

sommerfugle og natur. Hver gang jeg ser en

sommerfugl, jeg ikke kender, må jeg hjem og

slå den op. Det gælder i det hele taget insekter.

Det samme gør jeg med oldsager.

Hvad er din store interesse lige nu?

Det er at gå ind på nettet og se på kort. Så det

bruger jeg også. Jeg er også begyndt at bruge

detektor. Dog ikke så meget. Der skal jo god tid

til.

Jeg kan bedst lide at rekognoscere. Men man

kan jo kombinere det, når man har lidt forstand

på de andre ting også. Når jeg går med detek

tor, kigger jeg også efter alt muligt andet.

Nogle går bare og lytter efter biplydene. De kan

nærmest gå hen over en stenalderboplads uden

at finde noget.

For eksempel kan man finde et voldsted midt

ude i en mose ved at kigge på nettet (Arne viser

et billede af mosen med nogle aftryk af længer i

midten). Anlægget ligger i et mosehul. Det har

været noget lignende Egeskov eller Hesselager

gård, som ligger ude i vandet. Man forventer, at

et voldsted ligger højt, men det behøver det

altså ikke altid at gøre.

Nogle af tingene er kommet med i Gyldendals

Danmarks Oldtid fra 2006, Bind I, Stenalder,

Bygd ved bygd og skov. Og Bind II, Bronzealder,

Nye Tider.

Hvad vil du anbefale andre, som vil beskæftige sig

med arkæologi?

Først og fremmest skal man kunne lide at være

udenfor. Mange af dem som interesserer sig for

arkæologi, er jo også f.eks. lystfiskere. Desuden

skal man have en vis nysgerrighed.

Jo mere man arbejder med det, jo mere lærer

man, og desto mere interessant bliver det.

Jeg er også med i Dreslette lokalhistoriske

forening. Jeg var med til at starte foreningen

for 37 år siden og er stadig i bestyrelsen, så det

er da nogle år.

Jeg hjælper med at tilrettelægge og finde ud af,

hvem der er på billederne. Jeg kan læse gotisk

skrift, så det hjælper jeg med i forbindelse med

at læse kirkebøger. Folketællinger indgår også.

Det kan man se på computeren.

Ja, og så har jeg også lavet slægtsforskning.

Efter en god lang snak med Arne og hans kone

sluttede vi denne samtale på Arnes gård, der

ligger smukt placeret ned til det Sydfynske

øhav.
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D
er herskede en glad og forvent

ningsfuld stemning blandt de

fremmødte i Nationalmuseets

festsal torsdag d. 12 maj, hvor

museets direktør, Per Kristian Madsen indled

ningsvist kunne byde alle velkommen på “dansk

arkæologis store festdag”, som han udtrykte

det.

Siden 1983 er der i tidsrummet omkring den

navnkundige amatørarkæolog Erik Westerbys

fødselsdag den 9 maj blevet uddelt den store

Westerbypris på 100.000 kr. til personer, som

har udført en særligt påskønnelsværdig indsats

inden for arkæologien. Ud over hovedprisen er

også gennem årene blevet uddelt mindre op

muntrings og rejselegater, og det var i anled

ning af uddelingen af en sådan opmuntrings

pris, jeg havde taget turen til hovedstaden for

at sikre mig, at vor egen Glenn, Harjas næst

formand, fik overdraget legatet, som det sig hør

og bør!

Jeg kan forsikre, at alt forløb på rette vis.

Nationalmuseets direktør, som også er bestyrel

sesformand for Erik WesterbyFondet, holdt en

fin og informativ tale, hvori han begrundede

valget af Glenn, hvorefter en præsentabel dame

(slægtning til Westerby) kunne overrække en

fin blomsterbuket incl. check til den ligeledes

præsentable og synligt opmuntrede legatmod

tager! Efter applaus indtog Glenn beroliget sin

plads og kunne, sammen med os andre, over

være uddeling af et rejselegat til Xenia Pauli

Jensen, postdoc. ved Nationalmuseet, for

hendes forskningsarbejde vedrørende våben

nedlæggelserne i bl.a.den fynske Vimose og,

som rosinen i pølseenden, kom Lutz Klassen,

forskningsleder ved Museum Østjylland, på

banen som modtager af den store pris. Den fik

han for sin banebrydende udforskning af nor

diske stenalderbønders kontakter og relationer

til kulturer i det øvrige Europa, som de har

afsløret sig i spredning af våben og smykker i

kobber samt stenøkser af alpine stenarter.

I sin takketale introducerede han den interes

sante forskning, han har involveret sig i om

kring den grubekeramiske kultur – et emne,

som vi kommer til at høre mere om i fremtiden!

Og så var tiden inde til at indtage et lettere,

lækkert traktement med drikkelse i passende

mængde og i hyggelig samtale med gamle

kendinge og nye bekendtskaber inden for den

arkæologiske branche, amatører og ikke

amatører i skøn forening.

Jeg sendte Erik Westerby en venlig tanke og

forestiller mig, at han ville have nydt arrange

mentet med stolthed!

Stolte og glade kan legat og prismodtagerne

også være! Stort tillykke til alle tre, men især til

Glenn. Du fortjener erkendtligheden fuldt og

helt!

Stor hæder til
Glenn Abramsson

Eigil Nikolajsen, Harja

Glenn Abramsson, den

præsentable og synligt

opmuntrede modtager af

Erik Westerbys opmun

tringslegat 2016.

Foto: Jan Hein.

Der var mange tilhørere, da det prestigefyldte
Westerby-legat blev uddelt i maj.
Der var tre prismodtagere. En af dem var Glenn
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Glenn Abramsson er ingeniør af profession og

arbejder for rådgivningsfirmaet SWECO

DANMARK AS. Glenn bor i Odense, men er

barnefødt på Ærø, hvor han udover at besøge

sine forældre også hjælper sin detektorven Sten

Agersø med at rekognoscere på den store han

delsplads fra vikingetid, som ligger ved Havs

marken på sydøstsiden af øen.

I Nationalmuseets database er Glenn Abrams

son noteret for 75 detektorfund af metalsager

fra oldtid, middelalder og renæssance, som er

erklæret for danefæ, og blandt fynske amatør

arkæologer og detektorførere er Glenn Abrams

son kendt som en yderst beskeden og vellidt

person. Han er også en meget systematisk og

pertentlig mand, og især er han berømt for sine

evner til at holde styr på og lave fantastiske

præsentationer af de store mængder indmå

lingsdata fra detektorfolkenes virksomhed på

fynske amatørarkæologers detektortræf.

I Påsken 2015 afholdtes således et træf med 21

deltagere på Ærø, hvor Glenn udover at virke

som ”official" også stod for teknikken i forhold

til registrering af fundene. I et opstillet telt sad

Glenn hele dagen ved computeren og registre

rede de fund, som bragtes ind fra marken sam

tidig med at der blev taget digitale billeder af

alle dimser, som blev sat med ind med de øvrige

data i registreringsprogrammet.

Efter dagens søgning kunne Glenn om aftenen

på storskærm fremlægge frugten af arbejdet, en

præsentation af samtlige fundsteder og søge

spor lagt ind på kort i Google Earth.

Efterfølgende, da træffet var slut, blev alle fund

og data indleveret fiks og færdige til lokal

museet med henblik på danefævurdering og

videre arkæologisk analyse.

Glenns evner for systematik har senest givet sig

udslag i udarbejdelsen af to store oversigter

vedrørende fibulatyper, som detektoramatører

og andre interesserede kan orientere sig i on

line via de fynske amatørarkæologers forening

HARJAs hjemmeside. I fibeltabellen vises

eksempler på mere end tusind forskellige typer

af fibulaer (dragtspænder fra oldtid og middel

alder) med tilhørende datering, betegnelse og

det hele.

I den kronologiske fibeltavle illustreres de

mange fibulatypers kronologiske placering

inden for jernalderens kronologiske faser på

grafisk, pædagogisk vis.

Når nu professionelle museumsfolk aldrig har

fundet tid til at udfærdige tilsvarende grund

læggende opslagsværker, som findere med be

hersket kendskab til jernaldertypologi kan ori

entere sig i, så er det glædeligt, at der i amatør

arkæologernes mangfoldige skare findes en

mand som Glenn Abramsson, der kan tage

affære.

I anerkendelse af hans vilje til at lade sin pro

fessionelle viden om registreringssystematik,

ITteknik og pædagogisk vejledning komme

andre amatørarkæologer til gode, og for hans

bidrag til at effektivisere og opkvalificere ind

samlingen af arkæologiske data vedr. de mange

detektorfund, som gøres af amatørarkæologer,

har Erik WesterbyFondet besluttet at tildele

Glenn Abramsson årets Erik Westerby

opmuntringslegat på 25.000, .

DDeerrffoorr ffiikk GGlleennnn lleeggaatteett
Per Kristian Madsen, direktør for Nationalmuseet og

bestyrelsesformand for Erik WesterbyFondet

Både fibertavlen og den

kronologiske tabel kan

hentes på Harjas

hjemmeside:

www.harja.dk
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Forsikringer
på de arkæologiske
udgravninger
Kære alle aktive amatørarkæologer

Gennem mange år har medlemmer af Harja og øvrige interesse

rede frivillige hjulpet til på de arkæologiske udgravninger på de

fynske museer. Af den vej er der tilvejebragt et fantastisk

materiale og samtidig skabt et berigende fællesskab til gavn for

såvel fag som amatørarkæologer. For museerne er det magtpålig

gende at værne om dette samarbejde, og samtidig at sikre, at

samarbejdet foregår i fuldt afklarede og sikre rammer.

Trods et fælles arkæologisk mål, så er de gravende museer orga

niseret på vidt forskellig vis og forsikringsmæssigt dækket af

forskellige aftaler. Konkret betyder dette, at museerne ikke kan

garantere, at forsikringsordningerne dækker det frivillige arbejde

på helt samme vilkår.

Museernes forsikringsordninger har i maj 2016 været genstand

for en mindre rundspørge. Til trods for, at alle museer har for

sikringer for frivilligt arbejde, så kan der i ordningerne være

forskel på (usikkerhed omkring) hvilke konkrete situationer for

sikringerne dækker. I alle forsikringssager er der imidlertid tale

om vurderinger på enkeltsagsniveau. Med det i tankerne er det

væsentligt, at det frivillige arkæologiske arbejde varierer meget –

lige fra løse aftaler om detektorafsøgning til langt mere faste

aftaler omkring integreret deltagelse i udgravninger på

ansættelseslignende vilkår. Sådanne forskelle er afgørende i en

forsikringsmæssig henseende!

Det der for alt i verden ikke må ske er, at en frivillig kommer til

skade. Men hvis uheldet er ude, skal vi sikre os, at det frivillige

arbejde ikke er ydet i en tro på (og under forudsætning af) at

være dækket af forsikringsordninger, hvis dette kan risikere ikke

at være tilfældet! Vi vil derfor også opfordre alle frivillige til at

undersøge egne forsikringsforhold og som udgangspunkt tage

afsæt i disse, når der ydes frivilligt arkæologisk arbejde.

Fra museernes side håber vi, at der er forståelse for, at denne

opfordring gives under hensyntagen til og respekt for den enkelte

frivillige, og samtidig at det frivillige arbejde vil fortsætte i

samme omfang og på samme høje niveau som hidtil. Dette som

en kæmpe gevinst for Fyn og øer, for museerne og for os som fag

og amatørarkæologer.

Tak for frivilligheden i den fynske muld.

Med gode hilsener

De arkæologisk gravende museer på Fyn og Langeland.

Arkæolog, ph.d. Xenia

Pauli Jensen fik fondets

rejselegat for sit frem

ragende forsknings

arbejde vedrørende

jernalderens våben og

deres oprindelse og om

regionale forbindelser.

Xenia har således

arbejdet med blandt

andet våbenofferfund fra Illerup i Jylland og

Viemose på Fyn.

Dagens hovedprismodtager var forskningsleder

ved Museum Østjylland, dr. phil. Lutz Klassen.

Lutz Klassen anerkendes hermed for sit

produktive virke for at internationalisere

stenalderarkæologien i Danmark og for sin

banebrydende udforskning af våben og

smykker af kobber og andre importerede

råstoffer der kom til Norden, som har kastet

nyt lys over stenalderbøndernes kontakter i det

øvrige Europa.

Der var tale om tre meget velfortjente hæders

priser og tre glade prismodtagere. Som sæd

vanlig var uddelingen af Westerbyprisen og

Nationalmuseets arrangement en dejlig og

positiv oplevelse.

Der var også
andre der
blev beprist

Tekst og fotos: Niels Bødker Thomsen
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I
årets først kvartal trak arkæologien

igen overskrifter i nyhedsmedierne.

Fredag den 11. marts gjorde Dennis

Fabricius Holm et enestående fund med

sin metaldetektor på en mark ved Aunslev på

Østfyn. En figur forestillende en person med

udbredte arme dukkede frem af pløjejorden, et

lille hængesmykke i guld og filigran, 4,1 cm

højt og en vægt på ca. 13,2 gram. Den lille

figur blev hurtigt døbt “Kristus fra Aunslev ”.

Figuren har en vis lighed

med en kendt, forgyldt

sølvfigur fundet i 1879 i

en kvindegrav fra

vikingetiden (grav 660) i

Birka ved Stockholm. I

Danmark har man fundet

enkelte fragmenter af

lignende figurer, dels i

vikingesølvskatten fra

Omø, dels i en kvindegrav

ved Ketting på Als.

De to kvindegrave er

begge dateret til første

halvdel af 900tallet.

”Kristus fra Aunslev” har

derfor fået en foreløbig datering til første halv

del af 900tallet, og figuren er blevet erklæret

for et af de ældste danske kristne kors – altså

lige en tand ældre end korset på Harald

Blåtands store runesten i Jelling.

Arkæologerne var hurtigt ude med en kon

klusion. “Fundet kan være med til at rykke ved

forestillingen om, hvornår danskerne blev

kristne”, genlød det i tv, radio og aviser.

“Ser man på smykkets ornamentik, så kendes

den både fra sen jernalder og fra vikingetiden.

Læg mærke til Jesus' ansigt på smykket. Her

har vi en sejrende Jesus, ikke en lidende Jesus,

som det senere blev god tone at fremstille ham.

Det er en jesustype, der har kunnet eksistere

side om side med Thor og Odin – og de kunne

alle opfattes som stærke

guder”, udtalte arkæolog

Malene Refshauge Beck

fra Vikingemuseet i Ladby.

I påsken var fundet ud

stillet Vikingemuseet i

Ladby, hvor man ved

selvsyn kunne bedømme

figuren.

Jo vist er der en slående

lighed mellem sølvfiguren

fra Birka og guldfiguren

fra Aunslev. Men er der

overhovedet tale om

kristusfigurer? For det

første er der det fælles

træk ved de to figurer, at der ikke er nogen

kønsspecifikke kendetegn. Man kan ikke sige

med sikkerhed, om det er en mand eller en

kvinde. Figuren fra Birka danner tydeligvis et

kors; men kristendommen har ikke patent på

korsformen. Det kan lige så vel være en

KKrriissttuuss ffrraa AAuunnsslleevv
EErr ddeett vviirrkkeelliigg KKrriissttuuss,, eelllleerr eerr ddeett bbaarree eenn vveennlliigg

oogg iimmøøddeekkoommmmeennddee ppeerrssoonn ffrraa vviikkiinnggeettiiddeenn??

Per Nielsen, Harja

Til venstre den venligt

smilende person med det

hjerteformede ansigt fra

Aunslev.

Foto: Per Nielsen.

På næste side ses Kristus

pantokrator, Kristus som

verdenshersker. En ikon,

84 x 45.5 cm, malet på

træ, der befinder sig i St.

Katarina klosteret på

Sinaibjerget. Ikonen

regnes for den ældste

kendte skildring af

Kristus. Den menes at

være givet som gave af

kejser Justinian i midten

af 500tallet til det den

gang nybyggede kloster.

Foto fra Wikipedia.

Hvem er mest kristiøs?
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skikkelse, der står med samlede ben og breder

armene ud i en venlig gestus. Figuren fra

Aunslev danner ikke en ren korsform. Tvært

imod er den ene hånd let hævet i en hilsende

gestus. Taget i betragtning, at den kristne

ikonografi var ganske veludviklet i 900tallet,

synes det svært at genkende den sejrende

Kristus i figurernes ansigter.

Fundomstændighederne røber heller ikke

nogen kristen kontekst. Kvindegraven i Birka

rummer ikke andet, der kan tolkes som kristne

symboler, og ”Kristus fra Aunslev” er fundet på

en bar mark. At tolke figurerne som en Jesus

type, der i vikingetiden har kunnet eksistere

side om side med Thor og Odin, må siges at

være en påstand, der savner belæg. Vi må nok

også erkende, at vi ikke er i stand til at i sætte

os ind i, hvordan folk her i landet tænkte og

følte i 900tallet.

Under alle omstændigheder er det et unikt

fund, der blev gjort i Aunslev i marts. En fin

lille figur.

Jeg tror bare ikke, at den forestiller Kristus;

men jeg hører heller ikke til de troende.

Går turen
mon til Polen
næste år?
Sidste år forsøgte vi at arrangere en tur til den

nordlige del af Polen efter samme koncept som

de foregående års ture til Litauen, Letland og

Estland mv. Desværre mislykkedes det, da det

ikke var muligt at stable en planlægnings

gruppe på benene.

Vi nåede dog at finde ud af, at en tur bl.a.

gerne skulle indeholde besøg ved fundet af

"Jomsborg" og muligvis Grunwald med de

nyeste resultater af Harjas detektofolks arbejde

vedrørende det store ridderslag i 1410.

Jeg forsøger nu igen at danne en planlægnings

gruppe, som i så fald skulle påbegynde plan

lægningen i det kommende efterår.

Hvis du er interesseret i at deltage i denne

gruppe, hører jeg meget gerne fra dig. Du

bedes sende mig en email , så vil jeg kontakte

dig snarest muligt for at vi kan aftale den første

mødedag. Jeg håber på, at vi kan kan blive 4 

5 deltagere, som om muligt alle også gerne vil

med på turen. Jeg satser på, at den skal kunne

laves til under kr. 6000, og finde sted i uge 31,

2017.

Med venlig hilsen

Leif Tvilum

leif.tvilum@gmail.com

AANNNNOONNCCEE
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B
aggrunden, kort fortalt: Ved

Fyns Stiftsmuseums 125års

jubilæum i 1985 modtog museet

en pengegave fra amatørarkæo

log Holger Pedersen. Giveren havde det

specifikke ønske, at pengene skulle bruges

til læring for de fynske amatørarkæologer.

Pengene fik lov at stå i årtiers ubemærket

hed på en bankkonto, mens de stille og

roligt trak renter. Men i år besluttede

museet, at der skulle gøres noget ved

sagen. Resultatet blev en heldagsudflugt til

Hedeby og Danevirke arrangeret specielt

for Harjas medlemmer og med en særdeles

beskeden egenbetaling.

Bussen kom. Så gik det ellers sydover ad

motorvejen, mens Alice serverede kaffe og

smurte rundstykker. Der var lagt en stram

tidsplan, og vi ankom punktligt til parke

ringspladsen ved vikingemuseet i Hedeby

kl. 10:15. Herfra gik vi i samlet flok ud i

landskabet, eller rettere sagt inden for

ringvolden, hvor vi ved de rekonstruerede

vikingehuse blev modtaget af dansk

talende guider og opdelt i tre grupper.

Nu fulgte en interessant og lærerig rund

visning i den rekonstruerede bebyggelse.

Lucy ville gerne vide, om der var vinduer i

vikingehusene. Jo, det var der! Guiden

kunne oplyse, at man havde fundet et

sammenstyrtet hus – med vinduer. Huset

var rekonstrueret, så Lucy kunne få syn for

sagn. Efter rundvisningen i det rekonstru

erede område gik vandreturen tilbage til

Wikinger Museum Haithabu, hvor en stor

udstilling viser et beskedent udvalg af de

mange fund fra området. Harjafolket

havde en times tid til selvstudie af de

mange utrolig fine fund.

Om Hedeby på et tidspunkt i jernalderen

er blevet anlagt bevidst eller er opstået

langsomt og naturligt som følge af udvik

lingen i datidens samfund, er et åbent

spørgsmål. Det sidste er nok det mest

sandsynlige, da stedet byder på særdeles

gunstige betingelser for den handelsplads,

Hedeby og
Danevirke
En tidlig morgen søndag den 29. maj stod ikke
færre end 70 forventningsfulde Harja-medlemmer
ved Arkæologiens Hus og ventede på Svend
Amlunds dobbeltdækkerbus: Udflugt forude!

Tekst og fotos: Per Nielsen, Harja
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der udviklede sig her. Hedeby nævnes

første gang i de skriftlige kilder i 804

e.Kr., hvor De frankiske Rigsannaler

beretter, at kong Godfred samlede sin hær

og flåde her. Samme kong Godfred ud

slettede i 808 e.Kr. handelspladsen Reric –

vistnok ved Wismarbugten i det nuvæ

rende MecklenburgVorpommern – og

købmændene derfra blev tvangsforflyttet

til Hedeby.

Hedebys historie

Udviklingen tog fart. Hedeby voksede

hurtigt til en international handelsby, der

dækkede et område på ikke mindre end

24 hektar. Efter datidens forhold var det

en rigtig by. Det var en permanent bo

sættelse, hvor der var en tydelig økono

misk specialisering og et tæt forhold til

statsmagten. Beboerne havde desuden en

livsstil og identitet, der adskilte dem fra

landbefolkningen. I byens storhedstid har

der været omkring 1000 indbyggere.

Handelsbyen var godt beskyttet. Det var

nødvendigt, for byen lå nær grænsezonen

til det slaviske område og Frankerriget var

heller ikke langt væk. Mod landsiden var

Hedeby omgivet af en tre kilometer lang

halvcirkelformet ringvold, der i sin første

fase var ca. to meter høj, men til sidst

endte med en højde på syv meter. Volden

er den mindste i Danevirkekomplekset, og

arkæologiske skøn daterer den til første

halvdel af 900tallet. Der er spor efter

flere forvolde ude i landsskabet, og tæt på

byen har der ligget en borg, der i de tid

lige stadier givetvis har fungeret som til

flugtsborg.

Ud mod fjorden var havnen beskyttet af et

kraftigt palisadeanlæg, der gik ud i

vandet. Man har forholdsvis let kunnet få

varer ind fra Østersøen og fragte dem

videre den korte vej over land langs

Danevirke de ca. 16 km til vikingehavnen

i Hollingsted, hvor de kunne udskibes og

sejles videre ad Treenefloden ud til

Udgravningen af

kampestensmuren ved

Danevirke. Litografi

1861.
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Nordsøen. Ligeledes kunne varerne

komme ind til Hollingsted fra Nordsøen,

fragtes videre til Hedeby og ud på

Østersøen. Der kendes fra vikingetiden

mange handelspladser med bymæssig

bebyggelse, f.eks. Ribe, Kaupang ved

Oslofjorden, Birka på Björkö i Mälaren og

Truso ved Weichselflodens munding, men

ingen på størrelse med Hedeby, som

utvivlsomt har været Nordens handels

centrum.

Fra den norske købmand Ottar har vi en

skriftlig beretning om, hvordan han sejler

en tur på ca. 2.000 km for at sælge sine

varer i Hedeby. Det var fuglefjer, pelsværk,

skibsreb og hvalrostænder Ottar havde

med i lasten.

Hedeby blev også udsat for kristen mission

og har haft besøg af Ansgar, da han i 826

e.Kr var på en missionsrejse til Danmark.

Rejsen var ikke omsonst, for ca. 850 e.Kr.

blev der bygget en kirke i Hedeby.

Mere eksotiske købmænd har beskrevet

stedet, f.eks. besøgte den arabiske køb

mand Ibrahim ben Ya’qub alTartûschi

fra Cordoba i Sydspanien Hedeby i 965

e.Kr. Han var ikke synderlig imponeret,

for han beskriver byen som fattig på

varer og rigdomme. Folks vigtigste

næringsmiddel var fisk, for dem var der

mange af. I øvrigt bemærker han, at

retten til skilsmisse tilkom kvinderne.

Kvinderne kunne lade sig skille, når de

har lyst til det. Vores guide lagde især

vægt på alTartûschis beskrivelse af

”byens mange brønde med sødt vand”,

hvilket hun tolkede som en arabisk

metafor for, at byen havde mange villige

piger. Ibrahim ben Ya’qub alTartûschi

skrev også: ”Aldrig hørte jeg hæsligere

sang end slesvigernes, det er en brum

men, som kommer fra deres struber, i

lighed med hundegøen, dog endnu mere

dyrisk end denne.”

Men for at gøre en lang historie kort, så

eksisterede handelsbyen Hedeby i ca.

350 år fra omkring 700 til 1050. Den

norske konge Harald Hårderåde lå i strid

med den danske konge Svend Estridssøn,

og i år 1050 brændte nordmændene

Hedeby af. Byen blev aldrig by igen, og i

slutningen af 1100tallet lå området øde

hen. Sådan fik det lov at ligge i de næste

mange århundreder. Man glemte alt om

Hedeby og troede faktisk, at den gamle

handelsplads og by havde ligget under

det nuværende Slesvig.

Udgravningerne

De fine fund lå godt gemt under muld, da

den danske arkæolog Sophus Müller i

1897 hævdede, at halvkredsvolden ikke

var resterne af en af vikingetidens trelle

borge; men at Hedeby havde ligget inden

for volden. Arkæologiske udgravninger på

stedet i perioden 19001915 viste, at

Müller havde ret. Kun afbrudt af verdens

krigene har der været regelmæssige

arkæologiske undersøgelser i området.

Fundene myldrede frem. Alene i perioden

1966/69 blev der registreret over en

million fund under udgravningen af

bopladsområdet. Senest har de
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arkæologiske undersøgelser været koncen

treret omkring havnen og fjordområdet

foran, hvor der bl.a. er fundet flere sunkne

skibe.

Trods de omfattende arkæologiske under

søgelser er kun 5% af bopladsområdet og

1% af havneområdet udgravet. Det er

sikkert en utopisk tanke, men der må være

rig mulighed for en fremtidig Harja

gravelejr i Hedeby.

Restaurant Die Wikingerschänke, Vikinge

værtshuset, i Busdorf leverede dagens

kulinariske oplevelse i form af en Hedeby

inspireret buffet. Det var ikke så ringe

endda, som jyderne siger, når noget er ret

godt.

Danevirke

Mætte og muntre drog Harjaflokken

videre til Danevirke. Først blev det – i

forhold til Wikinger Museum Haithabu –

ret beskedne Danevirkemuseum studeret

og herefter gik turen langs volden. Ved

Danevirke savnede vi en velinformeret

guide; men det må jeg efter bedste evne

forsøge at råde bod på her.

Danevirke er et arkæologisk objekt, der er

til at få øje på – en vold på 30 kilometer,

faktisk Nordens største fortidsminde.

Saxos beretning om, at dronning Thyra

lod volden bygge for at beskytte landet

”mod tysk rasen”, holder ikke vand. Nye

dendrokronologiske undersøgelser daterer

hovedvolden til år 737 e.Kr., men den

tidligste jordvold antages opført ca. 650

e.Kr. Volden tværs over Slesvig, der har

haft til formål at standse invasionen af

folkestammer sydfra, er en videreudvik

ling af de såkaldte folkevolde fra yngre

romersk jernalder – bedst kendt er

Olgerdiget, et ca. 15 km langt forsvars

anlæg, årringsdateret til 219 og 278 e.Kr.,

ved Tinglev i Sønderjylland. De nyeste

udgravninger ved Danevirke viser, at

hovedvolden har mindst otte bygnings

faser. Den ældste jordvold har tre faser.

Herefter følger palisadevolden omkring år

730 e.Kr. Da palisaderne forfalder bygges

en kampestensmur. Men kampesten er et

uhåndterligt byggemateriale og i de efter

følgende byggefaser bruges teglsten.

Voldsystemet ved Danevirke har været et

effektivt værn, der kontrollerede

Hærvejen, adgangen til Jylland, og be

skyttede handelsvejen mellem Østersøen

og Nordsøen, fra Hedeby til Hollingsted.

Midt i 1200tallet mistede Danevirke sin

militære betydning og blev opgivet.

Anlægget genvandt en vis militær betyd

ning under de to slesvigske krige i midten

af 1800tallet. Faktisk var det i forbindelse

med anlæggelsen af skanserne i 1861, at

de første arkæologiske undersøgelser blev

foretaget. Ved den danske hærs helte

modige tilbagetog fra Danevirke natten

mellem den 5. og 6. februar mistede

Danevirke definitivt sin militære betyd

ning. Og dog – under 2. verdenskrig, da

nazisternes krigslykke vendte i 1944,

havde den tyske overkommando faktisk

seriøse planer om at forvandle Danevirke

volden til en pansergrav, der skulle

standse en allieret invasion nordfra. Men

takket være den slesviskholstenske

Hvem er den glade giver?

Holger Pedersen (f. 1946) er astrofysiker og mest kendt i fagkredse.

Han arbejdede i mange år på European Southern Observatory i

Chile, hvor hans speciale var gammastråling, meteoritter og mindre

planeter. Faktisk har han opnået at få to asteroider opkaldt efter sig:

asteroide 9266 Holger og asteroide 3312 Pedersen.

I sin ungdom boede Holger Pedersen på Nordfyn, hvor han flittigt

dyrkede sin interesse for amatørarkæologi, bl.a. sammen med

Anders Jæger. Sammen skrev de f.eks. artiklen ”Velling. En gravplads

med førromerske våbengrave”, publiceret i årsskriftet HARJA 1979

(s.1318).

Øverst til venstre venter

vi på bussen søndag

morgen.

I midten: Det er et meget

lille vindue i vikinge

huset, men det er der

skam.

Nedenfor indtager Harja

skansen.
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U
undværlige arkæologiske arbejds

redskaber er landkort af mange

slags (f.eks. vedrørende topografi,

jordbundsforhold, fordeling af

arkæologiske genstandstyper) samt luft og

satellitfotos (f.eks. af afgrødespor, skygge

aftegninger, infrarøde strukturer).

Inden for de allerseneste år har en ny og

revolutionerende metode set dagens lys:

LIDARteknikken eller fremstillingen af

reliefkort. Metoden grunder sig på laser

scanninger udført fra fly, hvor resultatet af de

enkelte optagelser består af tusindvis af reflek

terede informationer, der via computerteknik

kan omsættes til synlige og manipulérbare

billeder af jordoverfladen (læs f.eks. Viggo

Nielsens og NielsChristian Clemmensens

artikel om metoden i Skalk nr. 3, 2012).

Metoden kan gengive og forstærke små niveau

forskelle på jordoverfladen, så selv den

mindste forhøjning (eksempelvis en overpløjet

gravhøj) eller fordybning (en tildækket hulvej

f.eks.) kan observeres. Metoden har i særdeles

hed vist sin anvendelighed i skove, hvor lave

volde omkring bronze og jernalderens marker

pludselig kan vise sig. For Fyns vedkommende

er kendskabet til sådanne oldtidsmarker med

et slag således blevet væsentligt forøget (se

den nyudkomne bog, Nielsen og Clemmensen:

Oldtidsagre i Danmark. Fyn og Langeland fra

Jysk Arkæologisk Selskab, 2015, anmeldt i

forrige nummer af Fynboer og Arkæologi).

For 32 Harjamedlemmer blev det en minde

værdig aften, da én af landets bedste kendere

af metodens arkæologiske resultater, Niels

arkæolog Søren Tellings snarrådige indsats

og direkte kontakt til SSReichsführer

Heinrich Himmler lykkedes det at for

hindre, at Danevirke blev ødelagt.

I gennem de seneste mange årtier er der

gennemført talrige arkæologiske under

søgelser langs Danevirke. Det mest sensa

tionelle fund blev gjort i sommeren 2010,

da arkæologerne ved Danevirke Museum

ved hjælp af magnetometerundersøgelser

lokaliserede den cirka seks meter brede

Kalegatport – porten til Norden – gennem

hvilken den nordsydgående trafik på

Hærvejen foregik i de ca. 450 år, hvor

Danevirke var i funktion. Det er den første

og indtil videre eneste port, arkæologerne

har fundet i hele Danevirket. Som en side

gevinst ved udgravningen har arkæolo

gerne også fundet den østlige ende af

Valdemarsmuren fra 1170.

Danevirke var sidste stop på turen. En

herlig søndag, hvor det heldigvis først

begyndte at snuskregne, da vi skulle køre

hjem.

Til sidst skal lyde en særlig tak fra hele

Harjafolket til Mogens Bo fra Odense Bys

Museer samt Glenn og Michael fra Harjas

bestyrelse, der havde stået for arrange

mentet af den største Harjaudflugt i

mands minde.

Litteratur

Andersen, H. Hellmuth: Til hele rigets værn.
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Elsner, Hildegard: Wikinger Museum

Haithabu: Et portræt af en by. Slesvig 1992

Jensen, Jørgen: Danmarks Oldtid bd. IV:

Yngre Jernalder og Vikingetid 400 e. Kr. –
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Laserskanninger
afslører hvad der
gemmer sig under
særken

Eigil Nikolajsen, Harja
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Christian Clemmensen fra Slots og Kultur

styrelsen, blandt venner kaldet Clemme,

gæstede Arkæologiens Hus og morsomt og

pædagogisk forklarede metodens principper og

viste dugfriske reliefkort fra hele landet med

vægt på fynske lokaliteter. Foredraget eller

demonstrationen havde fået titlen “Mor

Danmark klædt af til skindet!”, en lidt finurlig,

men samtidig ganske sigende formulering.

Forlods var vi blevet opfordret til at indsende

ønsker om at få analyseret udvalgte lokaliteter.

Nogle af Harjas medlemmer efterkom opfor

dringen, så vi fik kigget efter gamle vejspor i

Pipstorn ved Fåborg, gravhøje i en lille skov

ved Balslev og en uforklarlig jordvold i skoven

Dyrehaven ved Søbysøgård. Dertil kunne

Clemme via sin opkoblede computer ubesværet

finde frem til steder, som de engagerede til

hørere fik lyst til at tage nærmere i øjesyn og få

en kyndig forklaring på.

Reliefkortet over Borgbakke nord for Mesinge,

hvor luftfotos tidligere havde vist afgrødespor

over en tildækket voldgrav, afslørede således

konturerne af en kvadratisk formation med en

mindre forhøjning nær midten (spor efter et

borgtårn?). Ved et kig på en lille skov ved

Bøgebjerg på Storebæltskysten af Hindsholm

blev selv Clemme overrasket, idet han der

kunne observere fem hidtil ukendte markfelter

fra bronze/jernalder.

Indledningsvis skrev jeg, at arkæologen med

disse reliefkort har fået et nyt arbejdsredskab i

hænde, og jeg kan kun opfordre til, at I, der

opsøger og forsker i kendte og ukendte

fortidsminder i landskabet, benytter jer af de

nye muligheder, som metoden tilbyder og gerne

sammenholder oplysningerne med de gammel

kendte og traditionelle metoder, som kort og

luftfotos kan give.

Clemme oplyser, at man formedelst 4500 kr.

kan købe sig adgang til et program, Global

Mapper, der i seneste opdatering behandler

LIDARdata fra Geodatastyrelsen, og hvis man

er lidt mere nøjsom, kan gratisprogrammet

Qgis, som Geodatastyrelsen anbefaler, benyttes.

Det arbejder langsommere – med flere trin,

men er som sagt gratis. Qgis er open source, så

alle opdateringer og forbedringer frigives

løbende. Geodatastyrelsen har lagt en lille

manual på kortforsyningssiden.

I ønskes god digital jagt på fortidens spor

derude i landskabet – eller i afsøgningen af

“Mor Danmarks bare skind”.

Mor Danmark
klædt af til skindet

Bøgebjerg skov: Fem hid

til ukendte markfelter fra

bronze eller jernalder.

Det kræver måske lidt

øvelse at se detaljerne i

billederne, så felterne er

her trukket op med en

ekstra tyk streg.

Lidarscanning: Niels

Christian Clemmensen.
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D
en 30. marts blev det afsløret, at Cubo

Arkitekter skal tegne det nye Nyborg Slot. Der

er tale om et af de mest omfattende restaure

rings og byggeprojekter af sin slags i mange år

– og i hvert fald det største på Nyborg Slot siden Christian

III’s tid.

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Styrelsen for

Slotte og Kulturejendomme, Nyborg Kommune, Realdania,

A.P. Møller Fonden og Østfyns Museer.

Det nuværende borganlæg skal restaureres og der skal op

føres en helt ny fløj samt en ringmur omkring den oprinde

lige borggård, så man får en bedre forståelse af Nyborg Slot

som fæstning og kongeborg. Broen over til slotsholmen

flyttes tilbage til sin oprindelige placering og Torvet, den

oprindelige turneringsplads overfor slottet, får også ny

belægning og layout. Der er ikke tale om at rekonstruere

slottet, altså bygge på en måde der for eksempel ligner det

tidlige 1500tals byggeri. Nybyggeriet skal derimod forklare

og fortolke stedets oprindelige sammenhæng.

Det er helt usædvanligt at få tilladelse til at gennemføre så

stort et projekt på et totalt fredet fortidsminde, og derfor

skal der også foretages en række arkæologiske udgravninger

på slotsholmen, inden byggeriet kan færdigprojekteres og

selve anlægsarbejdet gå i gang.

Det er planen og ønsket at inkorporere arkæologiske levn

mest muligt i det nye byggeri, så man også ad den vej får

mulighed for at formidle stedets historie. Men hvor og

hvordan kan det lade sig gøre? Og hvilke hensyn til de

gamle bygningsrester skal man tage i forbindelse med

funderingen af den nye fløj og ringmur?

Fra begyndelsen af august begynder Østfyns Museer at

foretage arkæologiske undersøgelser på slotsholmen. Dels

for at afklare de ovenstående spørgsmål, men selvfølgelig

også for samtidig at forske mere i Nyborg Slots historie –

der er nemlig fortsat mange ting, vi ikke ved om stedet. I

første omgang bliver der tale om flere små sonderende

undersøgelser placeret på de mest afgørende steder i for

hold til nybyggeriet. Alt afhængig af hvilke resultater, der

kommer ud af de indledende undersøgelser, besluttes det

hvor og hvor meget, der skal igennem en større regulær ud

gravning, og hvordan det indarbejdes i byggeriet.

Alle undersøgelserne gennemføres i meget tæt samarbejde

2016 bliver et stort år for Østfyns Museer.
I den senere tid er det strømmet ind med
spændende detektorfund fra området, og fra
august går de store og meget usædvanlige
udgravninger omkring Nyborg Slot i gang.

Spændende
udgravninger på
Nyborg Slot

Malene R. Beck, museumsinspektør, arkæolog, Landskab og arkæologi Ladby / Østfyns Museer
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Nyborg Slot,

efter restaureringen og klædt i et lys med mystisk

middelalderstemning

Fotos: Østfyns Museer

:

Næste side

Øverst ses rytteren fra Hersnap med målestok.

Nederst ryttere fra Bayeaux med stridskøller a la Hersnap

Fotos: Østfyns Museer
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med Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Østfyns

Museer regner med at de arkæologiske udgravninger løber

fra begyndelsen af august 2016 og afsluttes med udgangen

af 2017. Det bliver spændende at se, hvad slottet stadig

gemmer af hemmeligheder og ny viden. Noget af det vi ser

frem til er blandt andet, at vi kommer til at grave i slots

gården. Vi ved, at der tættest på den stående vestfløj er

gravet en del fyld af, så her forventer vi ikke så meget. På

den sydlige del af gårdspladsen ligger resterne af et velbe

varet 1300tals hus og vi håber på tilsvarende gode be

varingsforhold på den østlige del af området, der aldrig er

blevet nærmere undersøgt.

Rytteren fra Hersnap

Østfyns Museer modtager ligesom de øvrige fynske museer

rigtig mange detektorfund. Siden efteråret 2015 er der ind

kommet flere pragtfund i form af blandt andet to tidlige

kristne krucifikser. De kan i perioden 3. juli til 4. september

ses på Vikingemuseet Ladby i særudstillingen ”Gamle og nye

guder” sammen med flere andre særlige genstande.

Blandt andet en lille fibel, der forestiller en bevæbnet mand

til hest. Stykket er fundet af Glenn Abramsson og er noget

af en sjældenhed. Fiblen er blot tre centimeter høj men alli

gevel med et væld af detaljer. Rytteren bærer hjelm med

næsebeskytter. I højre hånd holder han både et løftet sværd

og hestens ridetøj – der i øvrigt ser ud til at være ganske

kunstfærdigt udformet. På hestens flanke kan man se et

slynget mønster, der tyder på at den bærer en form for

dækken eller skaberak. Rytterens ben er skjult af et rundt

skjold med en tydelig markeret skjoldbule. Skjoldet må være

fastgjort på sadlen for hans venstre arm ses tydeligt over

skjoldet. I venstre hånd holder han en langskaftet kølle, der

hviler på venstre skulder. Køllen er interessant da den måske

indikerer hvilken person, der er afbildet. På Bayeuxtapetet

fra omkring 1066 ser man i flere scener Wilhelm Erobreren

med en lignende stridskølle i hånden eller over skulderen.

Stridskøllen var et effektivt våben, men fungerede også som

kommandostav og var et statussymbol langt op i tiden. Fra

adskillige gravfund – blandt andet fra Ladbygraven – ved vi

at rideheste med fornemt seletøj var forbeholdt mænd af høj

status. For eksempel var udsmykkede sporer et

værdighedstegn, der viste ejerens rang, også når han ikke

var til hest.

Hvem er rytteren?

Det er ret usædvanligt at det er en mand på hesten. Der

findes efterhånden en del valkyriefibler med valkyrier til

hest og pladefibler udformet som heste i trav er også kendt.

Hesten har ”kun” fire ben, så Odin er der ikke tale om, det

kan selvfølgelig ikke udelukkes at det er en anden as eller

en einherje. Men mere sandsynligt er den lille fibel billedet

af en vikingefyrste eller høvding i fuldt paradeudstyr.

Fra Ribe kendes en støbeform til et meget lignende stykke

(Feveile 2006:165). En rytter med rundt skjold ved siden,

seletøj i den ene hånd og en lang stav eller spyd i den anden

på en hest i trav. Støbeformen kan dateres til første halvdel

af 800tallet og det er formodentlig også dateringen for

Rytteren fra Hersnap.

Litt:

C. Feveile red. 2006: Ribe Studier. Det ældste Ribe.

Udgravninger på nordsiden af Ribe Å 19842000. Bind 1.2.

Jysk Arkæologisk Selskab
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H
vor mange stenøkser er

der fundet i Danmark?

– Det spørgsmål får vi

arkæologer tit. Men vi

har ingen anelse om det!

Stenøkserne fylder godt nok op i alle

landets museumsmagasiner. Der ligger

ca. 1 millioner økser. Det er endda det

mindste. For langt hovedparten af de

stenøkser, som er fundet i

Danmark, ligger stadig i

private hjem. Stenøkser

er ikke danefæ, så

dem beholder

folk selv.

Det er

oplagt

,

at stenøkser er den allermest alminde

lige kulturarv i vort land. Og der er

ikke problemer med den lige adgang

til kulturarvgoderne. De ligger

hjemme i folks stuer, fra

den etværelses

til

de kon

geliges slot

te. Og alle steder

kan ejerne stolt fremvise

deres private andele af kulturarven.

En

af

økse

ejerne er

Uffe Ellemann

Jensen. Ham kender

vi alle, som tidligere

Venstrehøvding og markant

udenrigsminister. Hans morfar,

Chresten Johannessen, fandt denne

flotte stenøksen og mange andre

oldtidsfund for snart 100 år siden på

sin jord i Signekær ved Haarby Aadal

på Sydfyn. Siden er øksen gået i arv i

familien.

Økser af denne slags er ca. 4500 år

Egentlig var det Jensens morfar, der fandt denne
fine stridsøkse på sin mark i Signekær nær
Haarby. Men det er vi ligeglade med i dag, for det
sjove er, at den nu tilhører barnebarnet Jensen

Jensens stenøkse

Tekst: Klaus Ebbesen, direktør, dr. phil. arkæolog. Foto: Uffe EllemannJensen, barnebarn
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gamle og stammer fra stridsøksetiden. De kaldes for

stridsøkser (ingen tvivler vel på, at Uffe EllemannJensen

har en gammel stridsøkse liggende på sit skrivebord!)

Nærmere bestemt tilhører den type K5, som er forholdsvis

sjælden og hovedsagelig kendes fra Fyn. Stridsøkserne sad

for enden af et træskaft og blev i stenalderen brugt som

hugvåben i nærkamp. Eller som Uffe helt rigtigt skriver i

sine bardomserindringer: Den har bopladsens høvding

brugt, når han skulle forsvare sin stamme. Det kan der slet

ikke være tvivl om.

Og så fortsætter den senere Venstrehøvding: Høvdingen lå

begravet i den store gravhøj oppe i morfars SignekærSkov.

Signekær! Bare navnet. Det satte gang i fantasierne i et livligt

barnesind. Men vi fandt nu aldrig høvdingens grav, selv om vi

udrustede drabelige ekspeditioner for at udgrave hans skatte.

Gravhøjene og stenøksen var for drengen Uffe eventyrernes

rige, midt i en egn fuld af historie. Ved den nærliggende

landsby Voldtofte lå resterne af et ældgammelt voldsted, nu

beboet af en larmende rågekoloni. Det havde været en farlig

sørøverborg, det var ganske vist. Lidt længere nede ad vejen

mod Assens lå Drengehøjen, hvor man i gamle dage havde

ofret drenge, og lidt derfra lå Skrigedalen, hvor deres mødre

havde sørget under ofringen. Denne Drengehøj var nu ikke

rar at passere ved nattetide. Der skinnede ofte et uhyggeligt

lys på højens top, og da kunne man helt tydeligt høre den

dumpe, sørgende tuden bag det levende hegn ved

Skrigedalen.

En drengs fantasier om gravhøje og andre dele af kultur

arven? Nuvel, men faktisk ikke meget forskellig fra de

historier, som også lærde folk berettede om oldtidsminderne

for ikke så længe siden.

Gravhøjene og danskerne

Alle, som er opvokset i Danmark siden stenalderen, har

fantaseret om kæmpehøjene. Gennem årtusinder har både

børn og voksne fortalt historier om nisser, trolde, kæmper

og de andre højfolk. f.eks. om kæmpen Vils, som pga. af

ulykkelig kærlighed kastede sig i havet og druknede i det,

der herefter blev kaldt Vilsund. Eller om Røddingehøjen på

Møn, hvor Kong Rød og hans fostbroder ligger begravet

efter de havde blandet blod. Eller den sandfærdige historie

om, hvordan Hjørring fik sit navn: Tre mænd gravene ned

og fandt en skat i ”Klumhøj” ved Hjørring. Men kisten fløj

fra dem, så de kun havde kistens ring i hænderne. Denne

ring satte de nu i St. Olai kirkedør og kaldte derefter byen

højring, hvilket senere er blevet til Hjørring. For slet ikke at

tale om historien om den ellers fornuftige bonde, der øde

lagde den gravhøj hvori trolden boede, og hvis kone så

samme dag pludselig forsvandt sporløst.

Disse fortællinger handler om folk, som graver i oldtids

højene efter skatte. Men der er et element af skattegravning

i enhver arkæologisk undersøgelse. Selvom den eftertrag

tede skat hverken er sølvpenge, guld eller ædelstene.

En af fagets folk, Margrethe II, har udtrykt det på denne

måde: Hvor der har levet mennesker, vil der altid være noget

at finde. Vi taber vore ting, vi lader affaldet ligge og vore

bopladser efterlader sig spor, som den kyndige kan kende og

tyde.

Når man færdes rundt i landet støder man gang på gang på

ting i terrænet, som man studser ved. Dette kan umuligt være

skabt fra naturens hånd, her må mennesker have haft en

finger med i spillet. Men hvilke mennesker, og hvornår? Ja,

hvad er det overhovedet. Efterhånden begynder man bevidst at

se efter sådanne ting. Men en dag støder man på et eller andet,

som man ikke kan få forklaring på. Da slår lynet ned, og man

bliver for alvor grebet af arkæologien.

Man oplever den glæde bogstaveligt at se fortiden vokse frem

af jorden, mens man pusler, skraber og pusler igen. Man er

midt i udgravningsarbejdet, det som forekommer mange så

latterligt. Teskeer og pensler – ta’ dog en ordentlig skovl og få

det overstået.

Det er efter min opfattelse ved det praktiske arbejde i marken,

at arkæologiens store eventyr går op for én.

Man føler, at man på en måde er med til at skabe historie, selv

om det man finder, kun er et hjørne af én af de utallige

brikker, der tilsammen skal danne den store mosaik –

menneskehedens historie.

Eller, som jeg selv engang har udtrykt det: At kende sit

væsens rod er at sammenknytte fortid og fremtid. Da ved man,

hvor man står og at man evner at forme, hvad der kommer, 

ganske som vore forfædre har gjort det i årtusinder før os selv.

Historien om Jensens stenøkse er typisk for Danmark, og

den måde, vi har vores fortid helt tæt på. I landskabet ser vi

de tusindvis af store stendysser fra bondestenalderen. På

bakketoppene knejser de mange storhøje fra bronzealderen.

Gravhøje fra oldtiden findes i 10.000vis over hele landet,

og præger overalt landskabet, som noget særligt dansk. Og i

de fleste hjem ligger familiens egen del af den arkæologiske

kulturarv frit fremme i form af stenøkser, flintdolke pile

spidser, flinteflækker og andre oldtidsfund. I hvert enkelt

familie kan man fortælle historier om både sine egne grav

høje og oldtidsfund.

Det giver et for Danmark helt specielt forhold mellem folket

og dets fortid. Oldtiden og arkæologien er en del af dansk

identitet.
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I
de gamle islandske sagaer

møder man mange pudsige

formuleringer, som danner

herlige billeder på nethinden.

Et sted står der for eksempel om en

anfører for en gruppe drabelige island

ske krigere: Hans navn var Grim, han

var den fagreste i flokken.

Jeg er ny suppleant i Harjas bestyrel

sesflok – om jeg er den fagreste, må

andre afgøre. Lad mig præstere mig

selv. Jeg hedder Per Nielsen. Jeg er

årgang 1955, fynbo gennem uendelige

slægtsled, født og opvokset på en gård

ved Verninge. Det var helt sikkert ved

arbejdet i marken – når der blev hak

ket roer om foråret og samlet kartofler

om efteråret – at interessen for arkæo

logi opstod. Som stor knægt fandt jeg

min første stenøkse, og siden har mit

hjerte banket for flinten.

Harja stiftede jeg bekendtskab med på

en gravelejr ved Spodsbjerg, vistnok i

1982. Men for mig kom det store

arkæologiske vendepunkt først i 1998,

da Nordisk Arkæologi blev udbudt som

et sidefagsstudie på det Åbne Univer

sitet i Odense. Jeg meldte mig straks.

Det var museumsinspektør Jørgen A.

Jacobsen, der stod for studiet, og jeg

studerede sammen med Eigil, Lucy,

Leif og flere andre navnkundige Harja

medlemmer. Efter to års intenst studie

bestod jeg min eksamen. Jeg havde

fået blod på tanden, så jeg fortsatte

med at læse romersk arkæologi på det

Åbne Universitet. Der gik to år mere

med de romerske studier, og det gik

godt. På det Åbne Universitet læser

man om aftenen. Jeg måtte på et tids

punkt erkende, at hvis jeg ville have

en fuld universitetsuddannelse, måtte

jeg nødvendigvis studere om dagen.

Arkæologistudiet er enten i Aarhus

eller København. Jeg havde dengang

et job ved telefonvæsnet og en familie

at forsørge, så jeg kunne ikke bare lige

kaste alt fra mig og flytte. Jeg valgte

derfor det studie, der var muligt at

gennemføre i Odense: Historiestudiet.

På mit arbejde tog jeg frivilligt alle de

upopulære aftenvagter, mens jeg læste

på Syddansk Universitet om dagen.

Det gav pote. I 2007 blev jeg cand.

mag i historie med nordisk arkæologi

og romersk arkæologi som sidefag. En

uddannelse for min egen fornøjelses

skyld kan man sige. Jeg har aldrig

brugt den til noget, ud over at blive

klogere.

Siden 2010 har jeg haft et drømmejob

i Gallerie Rasmus. Min egen billed

kunst, min digtning, min passion for

arkæologien og for de baltiske lande

dyrker jeg i min fritid.

Nu er jeg også blevet medlem af

Harjas redaktionsudvalg og glæder mig

til i ny og næ at levere artikler til

Fynboer og Arkæologi.

DDeenn ffaaggrreessttee PPeerr
ii ffllookkkkeenn

EEtt nnyytt bbeessttyyrreellsseessmmeeddlleemm

pprrææsseenntteerreerr ssiigg sseellvv

Per Nielsen, Harja
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I
2013 blev Odense Bys Museers

protokoller over oldsagssamlin

gen fra årene 18601972 digi

taliseret og lagt på museets

hjemmeside. 2500 protokolsider med

ca. 12.500 inventarnumre blev for

vandlet til søgbare oplysninger om

genstande, fundsted, findere og

fundår, og tillige blev de forsynet med

litteraturhenvisninger og topografiske

koder med reference til Fund og

Fortidsminder.

I 2014 blev et par tusinde fotos af et

lille udsnit af genstandene knyttet til

protokolindtastningerne, og via Flickr

blev det muligt at bladre sig gennem

oldsagssamlingen. I 2016 er denne

mulighed blevet markant forbedret,

idet yderligere billeder er blevet

knyttet hertil. Således kan man nu

bladre i ca. 18.000 digitale farvefotos

af oldsager, der tidsmæssigt spreder

sig fra ældste stenalder til vikingetid,

og til hvert enkelt billede kan man

læse de stamdata, som er indtastet fra

protokollerne.

Hvis man vil kende hele historien bag

den enkelte genstand, kan man også

slå op i de håndskrevne protokoller –

de findes nemlig som indscanninger i

pdfformat på hjemmesiden.

Odense Bys Museer omfatter ikke

længere en stor udstilling af oldsager

fra Fyns oldtid – desværre – men til

gengæld har vi fået landets ubetinget

største digitale oldsagsudstilling, hvor

amatørarkæologer, forskere og lokal

historikere kan gå på en spændende

”skattejagt” i næsten 15.000 års fynsk

historie. Billederne er i god opløsning,

og de må downloades til privat brug

og til ikkekommercielle publikationer,

hvis blot man angiver, at billedet er

taget af Odense Bys Museer.

Vi har fået særdeles positiv respons på

tilgængeliggørelsen af den første

portion af billeder, så vi håber, at dette

initiativ vil blive taget godt imod af

besøgende på emuseet. Og hvis man

skulle have kommentarer eller spørgs

mål til de mange flotte oldsager, er

man velkommen til at sende en mail

til mbhe@odense.dk

Link til den digitale oldsagsudstilling:

http://museum.odense.dk/viden/arka

eologi/arkaeologienvedobm/obm

protokoller

På Odense Bys Museer har vi ikke længere en
udstilling af oldsager. Til gengæld har vi nu
landets største virtuelle udstilling

Tusindvis af
oldsager på nettet

Mogens Bo Henriksen, OBM
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Et par håndfulde af de genstande, man fremover

kan se på OBMs virtuelle oldsagsudstilling
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Landsbydannelse og
bebyggelsesstruktur på
Fyn i det 1. årtusinde

Onsdag d. 26. oktober kl. 19.30

Jesper Hansen

overinspektør, ph.d., Odense Bys

Museer

Foredraget er baseret på et ph.d.

projekt om etableringen af den

bebyggelsesstruktur, der præger

vort landskab den dag i dag.

Ved at analysere over tusinde

fynske jernalderhustomter, som er blevet udgravet igennem

årene, kan Jesper Hansen præsentere afgørende ny viden

om de ældste, endnu eksisterende, landsbyers opståen. Ved

at supplere de arkæologiske studier med

stednavneforskningens resultater samt historiske og

kartografiske oplysninger tegner der sig et billede af en

bebyggelseshistorisk strukturændring ca. 600 e.Kr.

Ud over at give sine egne bud på, hvad baggrunden for

dette “spring” i bebyggelsesudviklingen for 1400 år siden

kan skyldes, lægger Jesper op til tilhørernes diskussionslyst

og nysgerrighed og ser frem til en god snak om denne,

noget dunkle, del af Fyns  ja, Danmarks og Nordens 

historie.

Foredrag i Harja
Samerne
et urfolk i fire lande

Onsdag d. 28. september kl. 19.30

Axel Degn Johansson,

arkæolog, forfatter og

folkeskolelærer emeritus, Lundby

Sidste år havde Harja besøg af

Axel Degn Johansson, som fortalte

om nogle af sine arkæologiske

fund og opdagelser, der førte til

definering af Barmosegruppen,

den ældste fase i Maglemosekulturen, og dens relationer til

svenske og norske arkæologiske kulturer fra samme tid.

Interessen for disse ældgamle skandinaviske jægerkulturer

fik Axel til også at kigge nærmere på samernes historie og

arkæologi, som han i aftenens foredrag vil fortælle om.

Samerne har i årtusinder beboet store dele af det

nordskandinaviske område, som de selv kalder for Sápmi,

men tid efter anden er de blevet invaderet af

nordgermanske, finsk/karelske og russiske kolonisatorer,

der påvirkede udviklingen af den samiske identitetsfølelse.

Siden 1971 har aftenenes foredragsholder og hans hustru,

Karen, ofte besøgt de renavlende fjeldsamer i Vaisagruppen

af Sirkas sameby, Jokkmokk i svensk Lappland. Her har de

fået gode venner og efterhånden et indgående kendskab til

befolkningens livsvilkår, som det udspiller sig i årets løb.

Axels arkæologiske fundament fornægtede sig ikke og han

har været i stand til at trække “paralleller” mellem

iagttagelser, han har gjort hos samerne, og fund fra den

sydsjællandske Barmosegruppe.
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Årets udgravninger,
Odense Bys Museer

Onsdag d. 14. december 2016 kl. 19.30

Maria Elisabeth Lauridsen,

museumsinspektør, Odense Bys

Museer

Maria runder årets

foredragsaftener af med at fortælle

om, hvad Odense Bys Museer har

arbejdet med i årets løb.

Der serveres måske lidt julelækkerier efter foredraget.

En forbenet hugorm og
magiske rav-dyr
Nordens ældste kunst

Onsdag d. 30. november kl. 19.30

Museumsinspektør Peter Vang

Petersen,

Danmarks og Middelhavslandenes

Oldtid, Nationalmuseet

I Fynboer og Arkæologi nr.1,

2014, blev der bragt en kort

præsentation af et gammelt fund

af en fint ornamenteret benspids

– kaldet “hugormen” – fra Fogense Enge nær Bogense. Den

var lige blevet indleveret som danefæ og skulle vise sig at

sætte en mindre lavine igang, da dens alder blev kendt ved

hjælp af kulstof 14metoden. Stykket viste sig nærmest

sensationelt at stamme fra senistidens jægere og den

særlige mønstring på stykket gjorde det muligt at

aldersbestemme flere ornamenterede ravfigurer til samme

tid og hermed rykke den nordiske kunsthistorie et par

tusinde år tilbage i tid!

Aftenens foredragsholder er en indsigtsfuld kender og

formidler af netop oldtidens kunstneriske udtryk og den

motivverden af specielt dyre og fuglefigurer, der optræder

på genstande fra forskellige afsnit af oldtiden; i disse år

repræsenteret i de mange detektorfund fra slutningen af

oldtiden, men så sandelig også fra jægerstenalderen, som

han vil koncentrere sig om i aftenens foredrag. Ud over at

præsentere “hugormen”, ravfigurerne m.m. vil han med

indlevelse søge at afkode budskabet i denne tids kunst og

give et bud på “meningen” med den. Virkelig et ambitiøst

ærinde, men forfriskende og tankevækkende!

efteråret 2016

Entre
Der er offentlig adgang til alle Harjas arrangementer,

men der betales en mindre entre:

Medlemmer af Harja: 20, kr

Ikkemedlemmer: 30, kr

Alle foredrag finder sted hos

Harja, Arkæologiens Hus

Lisesmindevej 3B

5230 Odense M
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Harjas grupper
Klubaftener 1/9-20/12 - 2016
Prisen for at deltage i gruppernes aktiviteter er 50 kr. pr. halvår.

Detektorgruppen
Klubaftenen er den første onsdag hver

måned kl. 19.30

Sidste år reklamerede vi med at der

ville blive sat fokus på slagmarks

arkæologi. Det blev desværre ikke til

nogen den gang, men vi håber stærkt

på at vi kan få gang i noget hen over

efteråret. Mere om det til klub

aftenerne. Vi vil også forsøge at tage

til Lyø på nogle endags ekspeditioner.

Sidste år havde vi flere forgæves

forsøg, hvor vejret ikke spillede med.

Den 2. november er der fundafleve

ringsaften for efterårssæsonen (start

kl. 19:00)

Michael Nielsen

21 29 39 51

nunnu72@gmail.com

og Glenn Abramsson

20 36 66 84

glennabramsson@hotmail.com

Arkæologisk kortlægning
Klubaftenen er den anden onsdag i

hver måned kl. 19.30 i efteråret.

Vi fortsætter med at gennemgå for

skellige fund. Vi er også nysgerrige

efter at finde Sallinge Herreds

Tingsted. Det har skiftet placering

flere gang fra midten af 1500tallet og

fremefter.

Hågerup kirke udgraves, hvis museer

ne får de nødvendige midler. Er du

interesseret i at deltage, så kontakt

Leif Rasmussen

25777489

leifflidsager@stofanet.dk

Vikingernes veje
Studiekredsen om Nordisk Mytologi er

stoppet med sidste mødegang i april.

Dog fortsættes med en studiekreds i

“Vikingernes veje” i efteråret.

Den kommer med en enkelt undtage

lse til at ligge på tredje torsdag i

måneden, så vi ikke ligger for tæt op

ad foredragsaftenen som normalt

ligger onsdag i fjerde uge.

Det bliver følgende datoer:

22.september, 20. oktober (selvom det

er efterårsferie for nogle), 22. novem

ber, og 1. december.

Jeg håber, at det passer alle.

Der lægges ud med emnet: Sproglig

indflydelse i Storbritanien. I efteråret

vil vi primært fokusere på vikingerne i

Storbritanien.

Er du interesseret i at deltage i denne

studiekreds, hvor vi er gode til at

komme langt omkring med bidrag fra

alle deltagere, skal du skrive til:

Leif Tvilum

leif.tvilum@gmail.com

Kyst- og marinarkæologi
Gruppen om Marin arkæologi er

nedlagt dette forår. Dette skyldes, at

der ikke var nok tilslutning til

gruppens mødeaftener.

Hvis man er interesseret i emnet, og

evt. i at deltage, kan man henvende sig

til Svend Amlund for nærmere

oplysninger.

Sven Amlund

64 46 12 90

mail@taxibusejby.dk

Oldsagsgruppen
Vi har for tiden syv medlemmer, men

der er plads til flere.

Vi mødes i Arkæologiens Hus på

tirsdag aftener kl. 19.15 den 13. og

27. sept., den 11. og 25. okt., den 8.

og 22 nov. samt den 13. dec.

For tiden er vi optaget af at registrere

og beskrive en større samling oldsager

fra Egense Mark på Nordfyn, men

ellers arbejder vi med Harjas egen

samling af oldsager med henblik på at

lave eksempelsamlinger til Harjas

udstillingsmontre.

Eigil Nikolajsen

Tlf. 65 97 79 90

nikolajseneigil@gmail.com

Østfyns Arkæologigruppe
består af godt og vel 20 medlemmer,

der mødes på Vikingemuseet Ladby.

Torsdag d. 25 august kl. 19.00 er

første mødeaften, hvor vi aftaler

kommende mødetidspunkter.

For tiden arbejder deltagerne med at

registrere og beskrive oldsager fra de

markrekognosceringer, som gruppen

har udført for Østfyns Museer omkring

Kerteminde Fjord og Kertinge Nor.

Tid efter anden arrangeres også

udflugter og ture ud til fortidsminder i

landet.

Hvis du er interesseret eller ønsker at

vide mere om gruppen, så kontakt

gerne

Eigil Nikolajsen

Tlf. 65 97 79 90

nikolajseneigil@gmail.com
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Harjas hus,

Arkæologiens Hus

Lisesmindevej 3B

5230 Odense M

Email: harja@harja.dk

www.harja.dk

Følg også Harja på Facebook:

http://www.facebook.com/

groups/102243969417/

Formand

Eigil Nikolajsen

Over Kærbyvej 112

5300 Kerteminde

Tlf.: 65 97 79 90

nikolajseneigil@gmail.com

Næstformand

Michael Nielsen

Glenn Abramsson

Munkebjergvænget 9 F

lejl. 9 1. sal

5230 Odense M

Tlf.: 20 36 66 84

glennabramsson@hotmail.com

Kasserer

Leif Rasmussen

Lykkemarken 6, Korinth

5600 Faaborg

Tlf.: 25 77 74 89

leifflidsager@stofanet.dk

Sekretær

Birthe Højmark Jensen

Lotusvej 10, 1. th

5250 Odense SV

Tlf.: 23 30 24 74

bhj1962@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Lars E. K. Kramer

Falen 13,3 th

5000 Odense C

Tlf.: 40 29 17 87

Email: larskramer@live.dk

Bestyrelsesmedlem

Bøgebjergvej 41

5672 Broby

Tlf.: 21 29 39 51

nunnu72@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Lis Lorentsen

Langegade 51,2

5300 Kerteminde

Tlf.: 30 32 76 99

lis.l.ktm@gmail.com

Suppleant

Per Nielsen

Thorkildsgade 20

5000 Odense C

Tlf.: 66 11 99 48

Mobil: 51 54 80 61

sprogogide@mail.tele.dk

Suppleant

Alice Amlund

Lærkevænget 5

5592 Ejby

Tlf.: 20 91 30 08

alice@taxibusejby.dk

Tag kontakt til Harja
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Gudme Arkæologigruppe

v/ Gunnar Henriksen

Byvej 58

5892 Gudbjerg

Tlf. 62 25 18 50

Sdr. Nærå Arkæologigruppe

v/ Anni Lauesen

Mosevænget 3

5792 Årslev

Tlf. 65 99 19 01

Højby Arkæologigruppe

v/ Knud Erik Larsen

Nr. Lyndelsevej 37

5260 Odense S

Tlf. 65 95 88 42

Langelands Arkæologiske

Forening

v/ Frank Lundstrøm

Sandbyvej 9A

5932 Humble

Tlf. 50 48 24 81

Arkæologiforeninger og -grupper på Fyn og øerne

Harja, Arkæologisk Forening v/ Eigil Nikolajsen

Over Kærbyvej 112, 5300 Kerteminde. Tlf.: 65 97 79 90

harja@harja.dk, www.harja.dk

Langeland kommune

Langelands Museum

Jens Winthersvej 12

5900 Rudkøbing

Telefon: 6351 6300

Lokaltlf: 6351 6308

Email:

langelands.museum@langelandkommune.dk

FaaborgMidtfyn, Svendborg, og

Ærø kommuner

Arkæologi Sydfyn,

Grubbemøllevej 13,

5700 Svendborg,

Telefon: 20 75 29 31

Email: arkaeologi@ohavsmuseet.dk

Nyborg og Kerteminde kommuner

Landskab & Arkæologi,

Vikingemuseet Ladby,

Vikingevej 123,

5300 Kerteminde

Telefon: 65 32 16 67

Email: landskab

arkaeologi@ostfynsmuseer.dk

Odense, Nordfyns, Middelfart

og Assens kommuner

Odense Bys Museer,

Afdeling for Kulturarv, Arkæologi,

Overgade 48,

5000 Odense C

Telefon: 65 51 46 01

Email: museum@odense.dk

Kontakt til de fynske museer




