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 Indledning 2 

Indledning 
 
Dette kompendium er skrevet for at hjælpe erfarne såvel som nye detektorfolk med 
identificering, klassificering og datering af nogle af de mange forskellige typer af gen-
stande, man kan finde med metaldetektor. Den forestående indførelse af database-
systemet DIME til registrering af detektorfund her i Danmark, lægger desuden op til, 
at den enkelte detektorbruger selv skal hjælpe med ved den omfattende registrering 
af de mange genstande, der indleveres til museerne. Her kan dette kompendium 
være en støtte. 
 
Da mængden af forskellige genstandstyper, man kan finde med metaldetektor, er 
meget stor, er det nærliggende at søge en bredere opbakning til at udvide dette 
kompendium. Mit håb er, at amatører såvel som fagfolk vil bidrage med viden og in-
formation om de enkelte detektorgenstandstyper og derved udbygge kompendiet. 
Jeg har derfor i slutningen af kompendiet indsat en liste over nogle af de mange mu-
lige genstandstyper, der kan skrives om. Skulle der være et eller flere af emnerne du 
gerne vil skrive noget om (eller måske et helt tredje emne!), så send en mail til    
glennabramsson@hotmail.com. 
 
Ofte gælder det, at faglitteraturen benytter sig af tidsperioder og sjældnere af årstal, 
når genstande skal dateres. Derved lægger man sig ikke fast på en bestemt og stram 
dateringsramme, men sikre at der er rum for fortolkning. Dette er ganske naturligt, 
da det ofte ikke er muligt at bestemme daterigsrammerne for genstandstypen med 
større nøjagtighed. I det efterfølgende er der dog ofte angivet specifikke tal for date-
ringsrammerne. Dette er alene gjort for at gøre det lettere for læseren at forstå, hvil-
ket tidsrum den pågældende genstandstype placeres inden for. Derfor skal man be-
nytte disse angivne dateringsrammer med forbehold. Årstallene, som er angivet af 
mig, kan være mit bedste gæt på en dateringsramme ud fra den beskrivelse, som 
faglitteraturen angiver. Med andre ord, jeg kan i visse tilfælde have angivet for 
snævre eller for vidde dateringsrammer. Vil man have mere præcis besked, vil jeg 
opfordre til, at man selv studerer faglitteraturen. Litteraturlisten i slutningen af dette 
dokument kan tjene til inspiration. 
 
Sammen med dette kompendium er der også udgivet en tabeloversigt, hvor nogle af 
de her behandlede genstandstyper er vist i forskellige varianter med tilhørende date-
ringer. Denne tabel findes på Harja’s hjemmeside www.harja.dk -  Find dine fund, 
hvor også dette kompendium er af finde. 
 
I forbindelse med tilblivelsen af dette kompendium har jeg fået uundværlig hjælp fra 
en række fagfolk. Her skal specielt nævnes Malene Refshauge Beck (Østfyns Mu-
seer), Mogens Bo Henriksen (Odense Bys Museer) og Claus Feveile (Sydvestjyske Mu-
ser), som alle har været behjælpelige med besvarelse af diverse spørgsmål samt lit-
teraturreferencer. En speciel tak skal lyde til Mogens Bo Henriksen for hans mange 
gode forslag til tilføjelser og rettelser til dette kompendium. Sidst men ikke mindst 
skal lyde en stor tak til Per Nielsen (bl.a. redaktør på Fynboer og Arkæolog) for hans 
fantastiske indsats og hjælp med at få udryddet mange af mine sprogforviklinger og 
kommafejl. 

mailto:glennabramsson@hotmail.com
http://www.harja.dk/articles.php?article_id=144
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Tidstavle fra jægerstenalder til nyere tid.  

Tidsalder Periode År

Nyere tid 1660 -

Renæssance 1536 - 1660

Senmiddelalder 1340 - 1536

Højmiddelalder ca. 1200 - 1340

Tidlig middelader 1050 - ca. 1200

Yngre vikingetid 900 - 1050

Ældre vikngetid 750 - 900

Yngre germansk jernalder 550 - 750

Ældre germansk jernalder 375 - 550

Yngre romersk jernalder

Periode C3

Periode C2

310 - 375

250 - 310

Periode C1 160 - 250

Periode B2 70 - 160

Periode B1 10 - 70

Periode IIB (2) 60 f.Kr. - 10 e.Kr.

Førromersk Periode IIB (1) 125 - 60 f.Kr.

jernalder Periode IIA 350 - 125 f.Kr.

Periode IB 400 - 350 f.Kr.

Periode IA 500 - 400 f.Kr.

Periode VI 700 - 500 f.Kr.

Periode V 900 - 700 f.Kr.

Periode IV 1100 - 900 f.Kr.

Periode III 1300 - 1100 f.Kr.

Periode II 1500 - 1300 f.Kr.

Periode I 1700 - 1500 f.Kr.

Periode SN II 1950 - 1700 f.Kr.

Periode SN I 2350 - 1950 f.Kr.

Enkeltgravskultur 2350 - 2800 f.Kr.

Jættestuetid 3400 - 2800 f.Kr.

Dyssetid 3900 - 3400 f.Kr.

Ertebølkultur 5400 - 3900 f.Kr.

Kongemosekultur 6400 - 5400 f.Kr.

Maglemosekultur 8900 - 6400 f.Kr.

Ahrensburgkultur 10500 - 8900 f.Kr.

Brommekultur 11500-10500 f.Kr.

Federmesserkultur 12000-11500 f.Kr.

Hamburgkultur 12500-12000 f.Kr.
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 Rageknive 5 

Rageknive 
 
Generelt: Rageknivene, som navnet antyder, menes at være barberknive. Der er fo-
retaget flere forsøg på barbering med efterligninger af fundne rageknive. Resultatet 
af forsøgene har vist, at det rent faktisk godt kan lade sig gøre at barbere sig med 
kniven. Oplevelsen er dog ikke en særlig behagelig en af slagsen. 
 
Ragekniven dukker op i Sydskandinavien i årtierne lige før 1400 f.Kr. På det tidspunkt 
har rageknive allerede været anvendt i ca. 100 år i Vest- og Mellemeuropa. Ragekni-
ven forbliver en vigtig del af mandens udstyr helt frem til udgangen af bronzealderen 
omkring 500 f.Kr. (Kaul, 2013). Det er nærliggende at forestille sig, at ragekniven blev 
givet til drengen/den unge mand, som symbol på hans indtræden i de voksnes ræk-
ker (Guder og Grave, 1998) guderoggrave.dk. 
 
Rageknivene i Sydskandinavien adskiller sig markant fra de rageknive, som benyttes i 
de omtalte andre egne af Europa, inklusive store del af Sydeuropa. Man skal helt til 
det østlige middelhavsområde for at finde paralleller til de skandinaviske rageknive. 
Her er det både formen på bladet og til dels også grebet på ragekniven, der minder 
om rageknivene mod nord. De sydskandinaviske rageknive har asymmetriske blad og 
er enæggede. Rageknivene længere mod syd er derimod tveæggede og bladformede 
(Kaul, 2013). 
 
Typologisk gruppering: 
 
Den svenske arkæolog Evert Baudou (Baudou, 1960)  inddeler rageknivene fra yngre 
bronzealder i typologiske grupperinger med tilhørende dateringer. 
 
I den i indledningen nævnte tabel er de indsatte rageknive forsøgt inddelt efter 
samme typologiske gruppering. Hvor kildematerialet ikke angiver en Baudou gruppe, 
har jeg selv forsøgt at placere ragekniven i den relevante gruppe. Rageknivene fra 
ældre bronzealder er ikke omfattet af Baudou's typologisering. Han nævner dog, at 
der findes tre hovedtyper i ældre bronzealder. To af disse typer er da også inkluderet 
i Baudou's typologisering af rageknivene fra yngre bronzealder. Disse ældre rage-
knive besidder en række specifikke kendetegn, som gør det mulig at adskille dem fra 
rageknivene i yngre bronzealder. Rageknivene fra ældre bronzealder rækker dog 
også ind i periode IV af den yngre bronzealder. Grupperingen af rageknivene skal 
herunder beskrives nærmere. 
 
Generelle kendetegn: I ældre bronzealder er begge sider af ragekniven ofte orna-
menteret. I den yngre bronzealder, i periode IV og V, er det næste altid kun den ene 
side, som er ornamenteret. 
 
  

http://www.guderoggrave.dk/Tema/Reliragekniv.htm
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Type XI A 1: Ragekniv med simpelt fremadbøjet greb, der afsluttes som en simpel 
stang/tråd. Tråden er skåret vinkelret af ved enden. Ryggen (som er ret eller let 
buet) og æggen forløber parallelt. Siderne er uden ornamentik. Periode II og ind i pe-
riode IV (ca. 1400-900 f.Kr, usikker på hvor langt ind i periode IV). 
 

 

 

Tegning fra (Baudou, 1960) Foto fra (Broholm H. , 1952 a) – 263. Længde 
ca. 106 mm. 

 
 
Type XI A 2: Ragekniv med fremadbøjet greb i form af en stang/tråd hvor enden af-
sluttes med at tråden rulles op i en tæt spiral. Ryggen er lige eller svagt buet.  Æggen 
forløber parallelt med ryggen. Knivbladene er overvejende uden ornamentik, men 
kan også være ornamenteret. Her består ornamentikken af indpunslede trekanter. 
Periode II og ind i periode IV (ca.1400-900 f.Kr, usikker på hvor langt ind i periode IV). 
 

 
 

Tegning fra (Müller, 1891) Foto fra (Broholm H. , 1952 a) - 118. 
Længde ca. 89 mm. 

 
 
Type: Rageknive med naturalistisk udformet hestehovedgreb.  
 
I periode II (1400-1300 f.Kr.) er rageknivene med hestehovedgreb - udformet med 
naturalistisk udførte hestehoveder.   
 

 

 

Foto fra (Broholm H. , 1952 a) Foto fra unimus.no. ©2018 Universitets-
museet i Bergen. Længde ca. 74 mm. Da-
tering Periode II-III? 

 
 

http://www.unimus.no/photos/um/113465/?f=html
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Tegning fra (Aner & Kersten, 1973) – 
353. Længde ca. 93 mm. 

Tegning fra (Aner & Kersten, 1986) – 
3810 A. Længde ca. 95mm. 

 
Ovenstående er to eksempler på rageknive, der i Aner og Kersten serien er karakteri-
seret som værende udført med realistisk udformede hestehoveder. 
 
Type: Rageknive med mere stilistisk udformet hestehovedgreb.  
 
I periode III (1300-1100 f.Kr) er hestehoved mere stilistisk udformet. Bladet er ud-
præget slankt og let svunget.  
 

  
Foto fra (Broholm H. , 1952 a). Længde ca. 
96 mm 

Foto fra unimus.no. ©2018 Univer-
sitetsmuseet i Bergen. Længde ca. 
66 mm. 

 

 
 

Tegning fra (Aner & Kersten, 1977) – 
1528. Længde ca. 103 mm. 

Tegning fra (Aner & Kersten, 1977) – 
1548 A. Længde ca. 90 mm. 

 
Ovenstående to eksempler på rageknive med stilistisk udformede hestehoveder, 
som angivet i Aner og Kersten serien. 
 
Grundlæggende syntes der at være en noget flydende overgang mellem hvad der be-
skrives som realistisk, og hvad der beskrives som stiliseret, når man taler om det gen-
givne hestehoved. I Aner og Kersten serien er der gengivet en række forskellige rage-
knive med hestehovedformet greb, hvor de karakteriserer dem som tilhørende den 
ene eller den anden gruppe. I nogle tilfælde kan det dog være svært at afgøre om de 
hører til den ene eller den anden. Også dateringsmæssigt er der enkelte tilfælde, 
hvor rageknive med stiliseret udformede hestehovedgreb placeres i periode II. I de 
tilfælde kan der evt. være tale om en overgangsform, som ligger mellem periode II 
og III. 
 

http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=13035483&type=jpeg
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Type XI A 3: I periode IV (1100-900 f.Kr.) fortsætter det stilistiske formede hesteho-
ved som greb. Ørene er udformet som tapper. Til tider er øjnene markeret. I mod-
sætning til den i periode III beskrevne type, udmærker bladet ved type A 3 sig ved at 
være bredder og mere lige. Ryggen er lige eller let svunget. Ryg og æg forløber paral-
lelt med hinanden. Bladet kan være dekoreret med tætsiddende rækker af indpuns-
lede trekanter. Enkelte har også dekoreret med stregornamentering eller små cirkler 
eller buer. 

  
Foto fra (Broholm H. , 1952 b) – 45. 
Længde ca. 96 mm. 

Foto fra mis.historiska.se ©Sara Kusmin. 
Længde ca. 107 mm. 

 
 
Type XI A 4: Ragekniv med fremadbøjet trådformet greb som afsluttes med en lille 
skive. Undertiden kan afslutningen blot bestå i en fortykkelse af enden. Ryggen er ret 
eller let bøjet. Æggen forløber parallelt med ryggen. Rageknivene kan være orna-
menteret på begge sider, men ornamentering på kun den ene side er muligvis den 
mest almindelige.  Ornamenteringen består af indpunslede trekanter eller streg-
bånd. Længden af rageknivene er typisk omkring 80-100 mm. Periode IV (1100-900 
f.Kr.) 

  
Foto fra (Broholm H. , 1952 b) – 46. 
Længde ca. 80 mm. 

Tegning fra (Müller, 1891) – 185. 
Længde ca. 98 mm. 

 
Type XI A 5: Ragekniv med fremadbøjet greb udført som et fuglehoved. Ryggen er 
ret eller let bøjet. Æggen forløber parallelt med ryggen. Nogle rageknive er ornamen-
teret med indpunslede trekanter, der danner mønster. Undertiden kan ornamente-
ringen også bestå af stregbånd. Længde typisk mellem 70 og 100 mm. Periode IV 
(1100-900 f.Kr.). 

  
Tegning fra (Broholm H. , 1952 b) – 47. 
Længde ca. 81 mm. 

Foto fra Odense Bys Museer. Længde 
ca. 69 mm.  

http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=301620
https://www.flickr.com/photos/odensebysmuseer/24493860786/in/album-72157644730002421/
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Type XI B 1a: Ragekniv, hvor grebet går over i en simpel tråd, som er bagudbøjet. 
Tråden kan til tider være flad og ligne et fuglehoved. Der er dog aldrig antydet øjne. 
Ved de fleste rageknive går bladet over i et trekantet greb i modsætning til de før 
nævnte rageknive, hvor bladet forbliver mere rektangulært. Ryggen er ret eller med 
spidsen svingende en smule opad. Enkelte rageknive er ornamenteret med indpuns-
lede trekanter, stregbånd eller buer. Få kan også være ornamenteret med simple 
skibsfigurer. Længde typisk 80-100 mm. Hører primært til periode IV (1100-900 f.Kr.) 
og i overgangsperioden IV/V. 
 

 
 

Tegning fra (Baudou, 1960) Foto fra Odense Bys Museer. Længde ca. 
72 mm. 

 
Type XI B 1b: Ragekniv, hvor grebet går over i en simpel tråd, som er bagudbøjet og 
indstøbt i rageknivens ryg. Herved opstår der et ovalt hul. Ryggen er ret. Enkelte er 
ornamenteret med simple linjer. Længde typisk 70-90 mm. Hører til i overgangen af 
periode IV/V (900 f.Kr.) og i periode V (900-700 f.Kr.). Typen forefindes muligvis alle-
rede i periode IV. 
 

 
Tegning fra (Baudou, 1960) 
 
Type XI B 1c: Ragekniv, hvor grebet går over i en simpel tråd, som er bagud-bøjet og 
rullet til en lille spiral eller til en begyndende spiral. Ryggen er ret eller svagt bøjet. 
De fleste er uden ornamentik. Længde typisk 50-70 mm. Hører til i periode IV (1100-
900 f.Kr.). 
 

 
Tegning fra (Baudou, 1960) 
 
 
 

https://www.flickr.com/photos/odensebysmuseer/24149575349/in/album-72157644329975040/
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Type XI B 2a: Ragekniv med bagudbøjet frit (ikke sammenstøbt med klingen) fugle-
hovedgreb. Grebet er trådformet og formet som en ande- eller svanehals. På de fle-
ste greb er afslutningen flad som et næb, og der er ofte tydelige formede øjne. Klin-
gen går oftest over i et trekantet greb. Ryggen er ret eller svagt bøjet. Enkelte rage-
knive har også en kraftig opadbøjet spids. Nogle er udsmykket med stregbånd og 
indpunslede trekanter. Ornamentikken kan desuden bestå af små buer eller cirkler 
eller som simple skibsfigurer. Længde typisk 70-100 mm. Hører til i periode IV (1100-
900 f.Kr.) og i overgangen IV/V (900 f.Kr.). 
 

  

Foto fra mis.historiska.se - Bertha 

Amaya SHMM 2006-07-17 . 
Længde ca. 83 mm.  

Tegning fra (Broholm H. , 1952 b) – 49. 
Længde ca. 100 mm. 

 
Type XI B 2b: Ragekniv med bagud bøjet fuglehovedgreb, udformet som en ande- el-
ler svanehals. Hovedet er delvist sammenstøbt med klingen. I nogle tilfælde er næb-
bet sammenstøbt med halsen. Ryggen er ret, og klingen er uden ornamentik. 
Længde typisk 60-100 mm. Hører til i periode IV (1100-900 f.Kr.) og i overgangen 
IV/V (900 f.Kr.). 
 

 
 

Tegning fra (Baudou, 1960) Foto fra unimus.no. ©2018 Kulturhisto-
risk museum. Længde ca. 86 mm. 

Type XI B 3a: Ragekniv med dobbelt bagudbøjet fuglehovedgreb. Klingen går oftest 
over i et trekantet greb. Ryggen er normalt ret. Enkelte rageknive har en kraftig op-
adbøjet spids. Nogle er udsmykket med stregbånd og indpunslede trekanter. Længde 
typisk 70-90 mm. Hører til i periode IV (1100-900 f.Kr.) eller senest i overgangen IV/V 
(900 f.Kr.). 
 

 
Tegning fra (Baudou, 1960) 
 

http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=240727
http://www.unimus.no/artefacts/khm/41697/?f=html
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Type XI B 3b: Ragekniv, hvor grebet består af et dobbelt bagud bøjet spiralgreb og 
afslutningen er en lille spiral. I enkelte tilfælde er spiralen sammenstøbt med klingen. 
Klingen går oftest over i et trekantet greb. Ryggen er ret eller har en opbøjet spids. 
Nogle er udsmykket med stregbånd, indpunslede trekanter og små s-formede figu-
rer. Længde typisk 80-90 mm. Hører til i periode IV (1100-900 f.Kr.). 
 

 
 

Tegning fra (Baudou, 1960) 
 

Type XI B 3a eller 3b ragekniv. Foto fra gu-
deroggrave.dk. Fotograf Arnold Mikkelsen 
eller Lennart Larsen. 

 
 
Type XI B 4a: Ragekniv, hvor grebet består af et bagud bøjet spiralgreb og afsluttes 
af en større eller mindre spiral. I enkelte tilfælde er spiralen sammenstøbt med klin-
gen. Ryggen er ret eller har en kraftigt opbøjet spids. I ca. halvdelen af tilfældene er 
klingen ornamenteret. Udsmykningen er typisk linjebåndstil og består af skibe, bøl-
gebånd, liggende s-formede figurer og koncentriske halvcirkler. I tidlige udgaver be-
står ornamentikken kun af stregbånd og indpunslede trekanter. Længde typisk 90-
130 mm, men der findes også enkelte med længde helt op til 170 mm. Hører overve-
jende til i periode V (900-700 f.Kr.) eller i overgangen af periode IV/V. 
 

 

 
 

Tegninger fra (Baudou, 1960) 
 
 

 
Tegning fra (Broholm H. , 1952 b) – 150. Længde ca. 163 mm. 
 
 
 

http://www.guderoggrave.dk/images/10/24-25/1025582.jpg
http://www.guderoggrave.dk/images/10/24-25/1025582.jpg
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Type XI B 4b: Samme som type XI B4a, men med den undtagelse at ryglinjen er 
knækket ved grebsenden og går over i spiralgrebet i en glidende overgangsbue. Hø-
rer til i overgangen af periode IV/V og i periode V (900-700 f.Kr.). 

 
 

Tegning fra (Baudou, 1960) Tegning fra (Broholm H. , 1952 b) – 153. 
Længde ca. 142 mm. 

 
Type XI C 1: Ragekniv med retvinklet eller afrundet-trekantet afslutning. Der er ikke 
spor af trådformet forlængelse. I nogle tilfælde kan der yderst på grebet være et cir-
kulært eller ovalt hul. Undersiden af grebet går i de fleste tilfælde glidende over i 
æggen. Ryggen er ret eller noget svunget. I visse tilfælde er spidsen kraftigt opadbø-
jet. Klingen kan være ornamenteret. Udsmykningen består typisk af bølgebånd, skibe 
og koncentriske halvcirkler. Længde typisk 60-90 mm. Hører til i periode IV og V 
(1100-700 f.Kr.). Rageknivene, der tilhører periode IV, er enten lige eller opbukkede. 
Rageknivene, der hører til periode V, er altid lige. 
 

 

 
Tegninger fra (Baudou, 1960) 
 
Type XI C 2: Ragekniv, hvor både greb og klinge er udpræget retvinklet udformet. 
Klingen er bredere end grebet og overgangen mellem de to er retvinklet. Ca. halvde-
len er ornamenteret. Udsmykningen er udført i linjebåndstil bestående af bølgebånd, 
skibe og linjer, der forløber parallelt med randen. Længde typisk 40-70 mm. Hører til 
i periode V (900-700 f.Kr.).  
 

 
Tegning t.v. fra (Baudou, 1960), foto t.h. fra (Guder og Grave, 1998) 
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Type XI D 1: Trapezformet ragekniv, hvor æggen er næste lige og ryggen ofte kun er 
ganske let buet. Æggen er længere end ryggen, hvorved den trapezoide form opstår. 
En del har to eller tre ringe på ryggen og er undertiden udført med et buet greb. På 
enkelte rageknive sidder der to spiraler på ryggen, og i få tilfælde kan der også være 
anbragt to hestehoveder på ryggen. Ca. 1/3 er ornamenteret. Udsmykningen er of-
test udført i linjemønster i form af tremolerstik på begge sider af klingen. På enkelte 
rageknive er klingen gennembrudt, oftest i form af trekantmønster. Grænsen mellem 
de trapezoide og halvrunde rageknive kan være ret flydende. Længde typisk 60 til 80 
mm. Hører til i periode VI (700-500 f.Kr.).  
 

  

Tegning fra (Baudou, 1960) Foto fra (Broholm H. , 1952 b) – 236. 
Længde ca. 97 mm. 

 
 
Type XI D 2: Halvrund ragekniv, hvor æggen og ryggen er buet. Smalsiderne er rette. 
Kun ganske få eksemplarer er virkelig halvrunde. I de fleste tilfælde udgør bladet 
halvrunde form ikke mere end 1/3 af en fuld cirkel. På de fleste rageknive er der pla-
ceret fra tre til syv ringe på ryggen. Enkelte rageknive kan have to hestehoveder eller 
to stiliserede fuglehoveder på ryggen. Ca. halvdelen er ornamenteret. Her består ud-
smykningen på halvdelen af linjemønster udført i tremolerstik. Begge sider er orna-
menteret. På den resterende halvdel består udsmykningen af punktcirkler og trekan-
ter. Klingen er aldrig gennembrudt, som det ellers kan være tilfældet med de trape-
zoide rageknive. Længde typisk 60 til 90 mm. Hører til i periode VI (700-500 f.Kr.).  
 

  
Tegning fra (Baudou, 1960) Foto fra Odense Bys Museer. Længde 

ca. 100 mm. 
 
 
 
  

https://flic.kr/p/JbDhiW


 Pincetter 14 

Pincetter 
 
Generelt: De første pincetter dukker op i bronzealderens norden i periode I (1700-
1500 f.Kr.) (Broholm H. , 1952 a, s. 16). I de efterfølgende århundreder gennemgår 
pincetten ændringer i udformning og udsmykning. Kendetegnende for de første pin-
cetter i den yngre bronzealder er, at de er ret simpelt udformet og ofte uden orna-
mentik. Men i det 1. årtusinde f.Kr. begynder pincetterne at blive udsmykket med 
bl.a. båndmotiver og udhamrede bukler. Omkring år 700 f.Kr. går disse typer af pin-
cetterne ud af brug og bliver erstattet af nye former, som har deres oprindelse i det 
centraleuropæiske område (Jensen J. , 2006 b, s. 400). 
 
Ligesom det er tilfældet med rageknivene, gælder det også for pincetterne, at disse 
kun findes i mandegrave. Begge fundtyper optræder ofte sammen i mandsgravene. 
Pincettens hovedformål var formentlig at fjerne uønskede hår (skæghår?). 
 
Kronologisk/Typologisk gruppering: 
 
Jeg har valgt at inddele pincetterne fra yngre bronzealder iht. (Baudou, 1960). I ta-
bellen over pincetter er disse også forsøgt inddelt efter samme typologiske gruppe-
ring. Hvor kildematerialet ikke angiver en Baudou gruppe, har jeg forsøgt at placere 
pincetten i den relevante gruppe. Grupperingen af pincetterne er herunder beskre-
vet nærmere. 
 
Pincet formet af bøjet bronzestykke, hvor læberne er fortykkede og noget bredere 
end bøjlen, syntes at være modellen for de første pincetter, der dukker op i Skandi-
navien. 
 

 

 
Tegning fra (Broholm H. , 1952 a, s. 72). Tegning fra (Aner & Kersten, 1976) – 

1008B. Længde ca. 71 mm. 
 
Dateres ifølge (Broholm H. , 1952 a, s. 16) til periode I (1700-1500 f.Kr.). 
 
Pincetter med fortykkede og udvidede læber i forhold til resten af bøjlen skal ifølge 
(Broholm H. , 1952 a, s. 22) og diverse genstandsreferencer i Aner og Kersten serien 
placeres i periode II (1500-1300 f.Kr.).  
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Tegning fra (Aner & 
Kersten, 1977) – 1496 A. 
Længde ca. 50 mm. 

Tegning fra (Aner & 
Kersten, 1986) – 4044 B. 
Længde ca. 44 mm. 

Foto fra mis.historiska.se. 
Fotograf Victoria Dabir. 
Længde ca. 43 mm 

 
Type XII A: Pincet uden ornamentik. Størstedelen af pincetterne uden ornamenter er 
smalle, men er dog bredere end dem, der hører periode III til. Enkelte er dog lige så 
brede som de ornamenterede pincetter fra periode V. Siderne er lige, den eneste 
undtagelse er de bredere pincetter, der har indsvungne sider. De uornamenterede 
pincetter findes i både periode III, IV og V. Dog er de mere sjældne i periode V. 
Grundlæggende er det svært at datere denne type mere præcist inden for oven-
nævnte perioder. 
 
Længde typisk 40-70 mm, bredden 10-30 mm. Hører til i periode III-V (1300-700 
f.Kr.).  

 
 

Tegning fra (Aner & Kersten, 1977) – 
1528. 

Foto fra guderoggrave.dk. Fotograf: Ar-
nold Mikkelsen eller Lennart Larsen 

 
Type XII B 1: Smal pincet med retlinjet ornamentik langs pincettens læber. Langs 
kanterne forløber et dobbelt linjebånd. Ved siden af linjerne findes indpunslede tre-
kanter og punkter. En del af pincetterne er ornamenteret med et varierende antal 
bukler. Også cirkelornamentik forekommer. Siderne er lige.  
Længde typisk 50-65 mm, bredden 15-25 mm. Hører til i periode IV (1100-900 f.Kr.).  
 

 
 

Tegning fra (Baudou, 1960) Foto fra mis.historiska.se. Fotograf: ©Sara 
Kusmin SHMM 2006-08-10. Længde ca. 49 mm. 

http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=301285
http://guderoggrave.dk/images/10/24-25/1025566.jpg
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=241109
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Type XII B 2: Smal pincet med retlinjet ornamentik langs pincettens sider. Uden linjer 
langs læberne. I enkelte tilfælde er linjeornamentikken erstattet af simpelt eller dob-
belt række indpunslede trekanter. Over halvdelen af de kendte fund er ornamente-
ret med bukler. Oftest i form af tre bukler som danner en trekant. Også cirkelorna-
mentik forekommer.  Siderne er lige. Længde typisk 50-70 mm, bredden 16-25 mm. 
Hører til i periode IV (1100-900 f.Kr.).  
 

 
 

Tegning fra (Baudou, 1960) Foto fra guderoggrave.dk. Fotograf: Ar-
nold Mikkelsen eller Lennart Larsen 

 
 
Type XII C: Pincetter, hvor den eneste ornamentik består af tre bukler i trekantet for-
mation. Størstedelen af pincetterne er smalle og har lige eller svagt buede sider. En-
kelte pincetter er større og bredere og har indsvungne sider.  
Længde typisk 50-70 mm, bredden 20-30 mm. Hører til i periode IV og overgangen 
IV/V (1100-900 f.Kr.).  
 

 
 

Tegning fra (Baudou, 1960) Foto fra guderoggrave.dk. Fotograf: Ar-
nold Mikkelsen eller Lennart Larsen 

 
 
Type XII D: Smalle pincetter med omløbende stregbånd ornamentik. De omløbende 
bånd slynger sig omkring tre bukler i trekant formation. Nogle gange er buklerne om-
kranset af cirkler og i enkelte tilfælde erstatter cirklerne buklerne helt. I sjældne til-
fælde forekommer der yderligere bukler inden for de tre førstnævnte bukler. Den 
omløbende stregornamentik kan antage forskellige udformninger, f.eks. kan tvær-
stregerne i de omløbende bånd være udeladt eller de omløbende streger være ud-
formet som punktstreger. Pincetterne er smalle og har lige eller svagt indsvungne si-
der. Enkelte pincetter er dog betydeligt bredere.  
Længde typisk 55-70 mm, bredden 20-25 mm. Hører til i periode IV og overgangen 
IV/V (1100-900 f.Kr.). De bredere udgaver hører til i periode V (900-700 f.kr). 
 

http://guderoggrave.dk/images/10/12-13/1013307.jpg
http://guderoggrave.dk/images/10/10-11/1011453.jpg
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Tegning fra (Baudou, 1960) Foto fra mis.historiska.se. ©Victoria Dabir 
SHMM 2006-10-16. Længde ca. 62 mm, 
bredde ca. 26 mm. 

 
Type XII E 1: Brede pincetter med rigt omløbende stregbånd ornamentik. Størstede-
len er bredere end type XII D. Ornamentikken består typisk af op til fem parallelt om-
løbende indpunslede linjer. Linjerne følger kanterne og slynger sig omkring buklerne 
placeret på den bredeste del af pincetten. Antallet af bukler kan variere fra tre til 
fem, men der kan i visse tilfælde være helt op til 18 bukler. På en del af pincetterne 
er buklerne erstattet af cirkler og i visse tilfælde mangler også disse. Linjebåndene er 
ofte pyntet med små hårstreger, små s-formede streger, punkter eller korte buer. 
Længde typisk 60-100 mm, bredden 25-55 mm. Hører til i periode V (900-700 f.kr). 
 

  
Tegning fra (Baudou, 1960) 
 

Foto fra samlinger.natmus.dk. Fotograf: 
Lennart Larsen 

 
Type XII E 2: Brede pincetter med simpel omløbende linjebånd ornamentik. Orna-
mentikken består typisk af tre parallelt omløbende linjer. Linjerne følger kanterne og 
slynger sig omkring buklerne placeret på den bredeste del af pincetten. Antallet af 
bukler er typisk tre, men kan i sjældne tilfælde være fire eller fem. Undertiden er 
buklerne erstattet af cirkler og nogle gange mangler også disse. Linjebåndene er i en-
kelte tilfælde pyntet med små hårstreger, trekanter eller punkter.  Længde typisk 60-
80 mm, bredden 25-45 mm. Hører til i perioderne IV-V (1100-700 f.kr). 

 
 

Tegning fra (Baudou, 1960) Foto fra samlinger.natmus.dk. Fotograf: Arnold 
Mikkelsen 

 

http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=301251
http://samlinger.natmus.dk/DO/710
http://samlinger.natmus.dk/DO/10547#additional-info
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Type XII F: Pincetter med rund udvidelse ved bøjlen. Under bøjlen findes en lille buk-
kel omkranset af en eller flere cirkler. De fleste har tre bukler på læberne ordnet i 
trekantformation. Ca. 1/3 af pincetterne har også omløbende stregbånd. Ornamen-
teringen af pincetterne kan også have forskellige andre former.  Hører til i periode IV 
og overgangen af periode IV-V (1100-900 f.kr). 
 

 

 
Tegning fra (Baudou, 1960) Foto fra denstoredanske.dk. Fotograf: 

Lennart Larsen. 
 
 
Type XII G: Hallstatt-pincet. Pincetten er smal og har oftest en indtrukket hals og et 
udpræget skulderparti. Bøjlen er typisk udformet som et kort rør. Størstedelen af 
pincetterne er uden ornamentik. Enkelte er ornamenteret med linjer, som forløber 
parallelt med siderne. Pincetterne findes hovedsagelig i kobberlegering, men fore-
kommer også i jern.  Længde typisk 80-100 mm, bredden 6-10 mm. Hører til i perio-
derne VI (700-500 f.kr). 
 

 

 

Tegning fra (Baudou, 1960) Foto fra mis.historiska.se. Fotograf: 
©Elisabet Pettersson SHMM 2006-09-01 

 
I den førromerske jernalderperiode imellem bronzealderen og den romerske jernal-
der (-500 - 0 f.Kr.) er der i Danmark ikke fundet pincetter, der kan placeres inden for 
dette tidsrum. Det er først op imod den sene del af den ældre romerske jernalder, 
måske først i den tidlige del af yngre romersk jernalder (150 e.Kr.), at pincetterne 
dukker op igen. 
  
Hvor bronzealderens pincetters udformning er ret karakteristisk for de enkelte perio-
der, syntes variationen i udformningen i de efterfølgende tidsperioder fra den ro-
merske jernalder og frem at være mere afdæmpet. Der findes variationer, men disse 
er ikke nødvendigvis kronologisk betinget, hvilket bliver påpeget i (Schuster, 2016, s. 
68) som værende gældende for pincetterne fra den yngre kejsertid og den tidlige del 
af folkevandringstiden (ca. 250 – 400 e.Kr.). Det må derfor antages, at det er vanske-
ligere at tildele pincetterne en præcis datering, når disse findes som løsfund uden en 
daterbar kontekst. 
 

http://denstoredanske.dk/@api/deki/files/88098/=daol-2-335.jpg
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=299571
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Hvor pincetterne i bronzealderen tilhører mandsgrave, ser det ud til at de i romersk 
jernalder findes i både mands- og kvindegrave. (Henriksen M. B., Brudager Mark - en 
romertidsgravplads nær Gudme på Sydøstfyn - Bind 1, 2009, s. 156). 
 

 
Bronzepincet fra yngre romersk jernalder. Længde ca. 48 mm. Foto fra (Brøndsted, 
1966, s. 195). 
 
 

 
Bronzepincet fra en yngre romersk jernaldergrav, der dateres til periode C3 (310-375 
e.Kr.). Længde 72 mm. Tegning fra (Henriksen M. B., 2009, s. 226). 
 
Pincetterne forekommer ofte i sæt, hvor der også følger en øreske med. 
 

 
 
Bronzeøreske fra en yngre romersk jernaldergrav, der dateres til periode C3 (310-375 
e.Kr.). Længde 68 mm. Tegning fra (Henriksen M. B., 2009, s. 226). 
 

 
Bronzepincet og øreske fra yngre romersk jernalder. Længde af pincet ca. 62 mm. Il-
lustration fra (Müller, 1895) – 272. 
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Sværd og dolke 
 
Generelt: De første metalgenstande dukker op i Danmark i den tidlige del af neoliti-
kum (tidligt i det 4. årtusinde f.Kr.) (Jensen J. , 2006 a, s. 433). Da genstandene er af 
næsten rent kobber, mangler de den styrke (hårdhed), som opnås, når man f.eks. 
blander kobber og tin (bronze). Disse tidlige kobbergenstande, bl.a. økseblade og 
dolkestave, skal derfor måske ikke ses som brugsgenstande, men mere som ceremo-
nielle genstande eller prestigegenstande.  
 

 

 

Dolkstav af næsten rent kobber fra Neoliti-
kum – Tegning fra (Aner & Kersten, 1977) 
 

Dolkstav med bevaret træskaft 
fundet i Carn, County Mayo, Irland. 
Ca. 110 cm lang. De danske dolk-
stave har formentlig haft lignende 
skafter. (Vandkilde, 1996) 

 
De tidligste dolkestave af rent kobber, som er fundet i Danmark, dateres til ca. 3400 
f.Kr. (Jensen J. , 2006 a, s. 432). 
 

 
Dolkstav fra senneolitikum, fundet ved Skovgård, Sdr. Nærå sogn, Fyn. Længde ca. 
192 mm. (OBM 1613x497) Foto: Odense Bys Museer. 
 
Genstande af bronze, der som nævnt er en blanding af kobber og tin, begynder at 
dukke op i Danmark omkring 2000 f.Kr. En idé om blandingsforholdet får man f.eks. 
fra de i (Bunnefeld, 2016, s. 33) undersøgte fuldgrebssværd, der alle består af ca. 
90% kobber og ca. 10 % tin.  
 
I Danmark er der fundet henved 300 bronzegenstande, som stammer fra perioden 
fra ca. 2000 f.Kr. til 1700 f.Kr. Heraf er ca. 2/3 hjemligt støbte økser. Resten af gen-
standene er import. 
 
Dolkestave af bronze anvendes i Vest- og Mellemeuropa i den tidlige bronzealder 
(hvilket i Danmark svarer til senneolitikum), ca. 2400-1700 f.Kr. Enkelte af sådanne 
dolkstave er fundet i Danmark. Poul Otto Nielsen,  denstoredanske.dk 
 

http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Ark%C3%A6ologi/Ark%C3%A6ologi_og_forhistorie/dolkstav
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Ifølge (Vandkilde, 1996, s. 194) skal de sydskandinaviske bronzedolkestave dateres til 
den sene del af SN I og ind i SN II (~2000-1700 f.Kr.) Den overvejende del hører til i 
SN II (1950-1700 f.Kr.). 
 
Bronzesværdet dukker op i Danmark omkring 1700 f.Kr. Bronzesværdet er sammen 
med spyd og lanser et eksempel på de nye våbenteknikker, der spredte sig til Skandi-
navien fra Central Europa og Østeuropa (Karpatherområdet). De allerførste sværd 
var importvare, men de blev meget hurtigt kopieret af de hjemlige bronzestøbere. 
Der er ingen tvivl om, at de første sværd, der kom til Danmark, blev beundret at de 
herboende. Et eksempel herpå er nedenstående efterligning, hvor man har forsøgt 
at fremstille sværdet i bl.a. fladhugget flint, som udgør æggen og grebet. 
 

 
Flintægsværdet fra Åtte. Et forsøg på efterligning af bronzesværd af sydeuropæisk 
oprindelse. Foto: Lennert Larsen kilde: samlinger.natmus.dk. (Foto beskåret og bag-
grund fjernet). 
 
Danmark er det område i Europa, måske hele verden, med det højeste antal bronze-
sværd, både absolut og i forhold til areal. Som eksempel på dette kan nævnes at an-
tallet af sværd for Danmark og Slesvig ved optælling i 2003 var oppe på 2746 stk.  De 
fleste sværd er fra periode II og III (1500-1100 f.Kr.) (Thrane H. , 2005) 
 
Alle bronzealderens sværd er tveæggede stikvåben, dog med undtagelse af nogle 
specielle og meget sjældne krumsværd. At sværdene primært var ment som stikvå-
ben kan udledes af det meget korte fæste, som ikke tillader en voksen hånd at gribe 
om grebet med hele hånden. I stedet må det antages at tre fingre omsluttede gre-
bets midterste del. Lillefingeren lå omkring grebknappen, og tommelfingeren hvilede 
på fæstebuen. På den måde styres stikvåbenet bedst, og hånden hindres i at skride 
ned over den skarpe æg. (Jensen J. , 2006 b, s. 216) 
 
I ældre bronzealder forekommer sværdene først og fremmest i mandsgrave og er kun 
i mindre antal nedlagt som ofre i moser og ved kultsteder. Lige omvendt forholder 
det sig i yngre bronzealder, hvor sværdene efterhånden går af brug som gravgaver 
for til dels at blive erstattet af de små "miniaturesværd". Citat fra (Guder og Grave, 
1998)Link 
 
Bronzesværdets grundform blev bl.a. baseret på de bredere og tungere fuldgrebs-
sværd fra Karpatherområdet. Sådanne efterligninger findes fortrinsvis i de østlige 
egne af landet. En anden mere slank og let sværdtype, som efterlignes, er en type 
som stammer fra Sydtyskland og Østrig. Typen er opkaldt efter Valsømaglesværdet, 
der stammer fra et rigt offerfund på Sjælland. Denne sværdtype blev normgivende 
for fremstilling af sværd mange hundrede år frem i tiden. (Jensen J. , 2006 b, s. 73-
74). 
 

http://samlinger.natmus.dk/DO/649
http://guderoggrave.dk/cgi-bin/kultnet.exe?Function=GetHyperLink&ReferenceID=91
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I løbet af bronzealderens første århundreder udvikledes bronzestøbningsteknikken, 
og produktionen af sværd voksede i omfang. Størsteparten af de sværd, der overho-
vedet kendes fra Danmarks oldtid, er således fra ældre bronzealder; fra den yngre del 
af perioden er antallet betydeligt mindre. Mens der ikke er nogen væsentlig forskel 
på sværdklingerne, er der store variationer i håndgrebenes udformning og dekora-
tion, og på grundlag heraf kan arkæologerne som regel bestemme et sværds alder. 
Grebet kan være støbt i bronze ("fuldgrebssværd" i arkæologisk sprogbrug) enten 
sammen med klingen, som man ser det på de ældste eksemplarer, eller for sig selv 
over en kerne af ler og derpå fæstnet til klingen med bronzenagler. Det kan også 
være udført i organisk materiale, dvs. træ eller horn, og fastgjort til selve klingen eller 
til en spids, en tungeformet plade eller en ramme i forlængelse af denne (hhv. "greb-
spids-", "grebtunge-" og "rammegrebssværd"). Citat fra (Guder og Grave, 1998) gu-
deroggrave.dk. 
 
 
 

 
Fuldgreb hvor sværd og fæste er støbt i et 
 
 
 

 
 

 
Bronzeklinge med hæfteplade/grebplade 
(grebpladesværd) og knap, som forbindes til 
greb af organisk materiale 
 

Grebknap, 

Fæsteknop, 

Fæsteknap 

Greb 

Overgang 

mellem klinge 

og fæste 

 

Fæstet 

Hæfteskulder 

Hæfteafslutning 

Hæftebue 

Grebknap, 

Fæsteknop, 

Fæsteknap 

 

Hæfteplade/ 

Grebplade 

http://guderoggrave.dk/cgi-bin/kultnet.exe?Function=GetHyperLink&ReferenceID=91
http://guderoggrave.dk/cgi-bin/kultnet.exe?Function=GetHyperLink&ReferenceID=91
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Grebangel-/Grebspids-sværd Grebtungesværd Rammegrebssværd 
 
Som nævnt varierer selve sværdklingerne ikke væsentligt gennem ældre bronzeal-
der. Derimod er der en stor variation i fæstets udformning og dekoration. Dette kan 
benyttes ved bestemmelsen af sværdets alder.  
 
En grundlæggende forskel mellem de ældre periode II sværd og yngre periode III 
sværd er fæsteknappen samt udformningen af overgangen mellem klingen og fæ-
stet.  
 
På periode II sværdene er fæsteknappens diameter stor i forhold til grebet. Knappen 
udformning er cirkelrund, oval eller rhombisk. Både fæste og knap er prydet med spi-
ral- og kredsornamentik.  
 

    
Eksempler på periode II (1500-1300 f.kr) sværdfæster. Bemærk sværdknappens store 
diameter i forhold til grebet. Alle billeder fra (Müller, 1891). 
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Hen imod slutningen af det 2. årtusinde f.Kr., ændres fuldgrebsværdenes udseende. 
Fæsteknappen bliver mindre i periode III end i periode II.  Grundlæggende bruges 
der mindre metal til fremstillingen af sværdene end tidligere. Fæsteknappen ud-
smykkes forneden med en fint skåret ud-tungning eller tandsnit. Spiralornamentik-
ken fra periode II udskiftes med plastiske cirkelmotiver. Fæsteknappens form ændres 
til en mere kvadratisk form. 
 

    
Eksempler på sværdgreb fra periode III (1300-1100 f.Kr.). Foto fra NatMus online 
samlinger samlinger.natmus.dk og tegninger (Müller, 1891). 
 

 
 

 

Tegning fra (Aner & 
Kersten, 1977) - 1692 

Tegning fra (Aner & 
Kersten, 1977) – 2095 

Tegning fra (Aner & 
Kersten, 1976) – 1058 

Eksempler på sværdgreb fra periode III (1300-1100 f.Kr.). 
 
Et andet kendetegn for periode III sværdene i forhold til periode II sværdene er, at 
hæftebuens ender når næsten helt sammen. I periode II sværdene er hæftebuen 
mere åben. Se bl.a. (Jensen J. , 2006 b, s. 213). 
 
For mere information omkring bronzesværdet og dets udvikling i bronzealderens 
Danmark kan der bl.a. henvises til (Jensen J. , 2006 b). 
 

http://samlinger.natmus.dk/DO/4427
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Grebspidsformet sværdklingeafslutning 
med monteret fuldgreb. ©Torben Klit 
Pedersen, FORCE Technology og Signe 
Nygaard, Nationalmuseet. 

Grebpladeformet sværdklingeafslutning 
med monteret fuldgreb. ©Torben Klit 
Pedersen, FORCE Technology og Signe 
Nygaard, Nationalmuseet. 

 

  
Grebtungeformet sværdklingeafslutning 
med monteret fuldgreb. ©Torben Klit 
Pedersen, FORCE Technology og Signe 
Nygaard, Nationalmuseet. 

Grebtungeformet sværdklingeafslutning 
med monteret fuldgreb. ©Torben Klit 
Pedersen, FORCE Technology og Signe 
Nygaard, Nationalmuseet. 

 
Ovenstående røntgenbilleder af forskellige fuldgrebsværd viser, at selve sværdklin-
gens udformning af greb-enden, inden fuldgrebet monteres, kan have forskellig ud-
formning. Røntgenbillederne er blevet til som en del af et forskningsprojekt ledet af 
Jan-Heinrich Bunnefeld (Bunnefeld, 2016). 
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Kronologisk/Typologisk gruppering: 
 
Type: Krumsværd: Det massive krumsværd er et ceremonielt våben. Der er kun fun-
det 2 af disse sværd i Danmark, begge fra Rødby Mose på Vestsjælland. I Sverige er 
der fundet 3 næsten identiske krumsværd. En yngre variant af krumsværdet er fun-
det ved Viby i nærheden af København. 
 
Sværdtypen tilhører periode I omkring 1600 f.Kr.  

 
Øverst krumsværd af flint fra Fauerskov, Kerte Sogn, Fyn. Nederst krumsværd af 
bronze fra Rørby Sogn. Fotos fra Nationalmuseets Samlinger Online samlinger.nat-
mus.dk. 
 
 
Type: Fuldgrebssværd med støbt greb og klinge med s-svunget bredt afrundet ho-
ved og høj midtkant på klingen: Denne sværdtype kan være importvare fra det Kar-
pathiske område eller det kan være hjemlige efterligninger. Sværdklingen er bredere 
og tungere end Valsømagletypen (se nedenstående type). Sværdtypen udmærker sig 
også ved at klingens bredde øges i en afrundet form tæt på overgangen til sværdfæ-
stet. Denne afrunding ses både på fuldgrebssværdene, hvor hele grebet er støbt i et 
og monteret på klingen vha. bronzenagler; men ses også på de sværd, hvor grebet 
består af organisk materiale hæftet til sværdklingen via hæftepladen for enden af 
klingen. I sidstnævnte tilfælde er hæftepladen udformet med den afrundende form. 
 
Sværdtypen tilhører periode I (1700-1500 f.kr) 

 
Fuldgrebsværd med s-svunget bredt afrundet hoved og høj midtkant. Foto: Roberto 
Fortuna og Kira Ursem. Kilde: samlinger.natmus.dk. (Foto beskåret og baggrund fjer-
net). 
 
  
Type: Fuldgrebssværd af Valsømagletypen med støbt greb med linseformet tvær-
snit og knappen udformet med lav midterkam: Denne sværdtype bygger på forbille-
der af sværd fra Sydtyskland og Østrig. I modsætning til ovennævnte type, som har 
forbillede i sværd fra det østlige Europa, så er Valsømagle-sværdtypen slankere og 
lettere. Fæstet er massivt støbt, med linseformet tværsnit og knappen har en lav 
midterkam. Udskæringen mellem fæstets flige er dyb, næsten ægformet. Som for 
ovennævnte sværdtype, findes der også efterligninger af de sydtyske sværdtyper, 

http://samlinger.natmus.dk/DO/746
http://samlinger.natmus.dk/DO/746
http://samlinger.natmus.dk/DO/4361
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hvor grebet består af organisk materiale naglet til klingen. I disse tilfælde er hæfte-
pladen, i modsætning til førnævnte type, trapezformet frem for afrundet. 
 
Sværdtypen tilhører periode I (1700-1500 f.kr). 
 

 
 

 
Fuldgrebsværd fundet ved Valsømagle. Foto: Arnold Mikkelsen. Kilde: samlinger.nat-
mus.dk (Foto beskåret og baggrund fjernet). 
 
Type: Bronzesværd med ottekantet fæste: Denne sværdtype bygger på forbilleder 
af sværd fra Sydtyskland og Böhmen. Sværdet er fremstillet i stort antal i Sydskandi-
navien og Nordtyskland. Nogle af de nordeuropæiske ottekantsværd afviger tydeligt 
fra de sydlige. Generelt er det dog svært at skelne mellem dem, der er fremstillet i 
norden og dem, der er fremstillet længere mod syd. (Jensen J. , 2006 b, s. 263). Et ku-
riosum er, at disse sværd forekommer mere talrigt i Sydskandinavien og Nordtysk-
land, end i deres oprindelses område mod syd. (Jensen J. , 2006 b, s. 216) 
 

 
 
Sværd med ottekantet fæste. Foto fra (Broholm H. , 1952 a) 
 
Længde ca. 650 mm (Broholm H. , 1952 a) 
 
Sværdtypen tilhører periode II (1500-1300 f.Kr.) med tyngdepunkt i det 14. århund-
rede f.Kr. (1400-1300 f.Kr.) (Jensen J. , 2006 b, s. 263) 
 
Type: Grebtungesværd: Denne sværdtype bygger på forbilleder af sværd fra det øst-
lige middelhavsområde som følge af våbentekniske påvirkninger i det 15. og 14. år-
hundrede f.Kr. (Jensen J. , 2006 b, s. 264). Produktionen af grebtungesværd er stor i 

http://samlinger.natmus.dk/DO/13504
http://samlinger.natmus.dk/DO/13504
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Nordeuropa og de fremstilles i forskellige varianter. På grebtungen har der været 
monteret hornplader eller anden organisk materiale, som har været med til at forme 
grebet. 
 
Sværdtypen tilhører periode II -V (1500-700 f.Kr.). 
 
Periode II-grebtungesværdtypen udmærker sig ved en bred tunge med mere eller 
mindre buede sider (forekommer også med rette sider).  Klingen har en bred midt-
ribbe, som er mere eller mindre accentueret. Undertiden forekommer der dekora-
tion med nedløbende linjer. På et mindre antal sværd er der nagler gennem tungen. 
4 eller flere nagler i det udvidede parti foroven. I nogle udgaver er tungen bred, med 
buede sider og høje kanter, hvor tungen har udad-bøjede flige, der tyder på, at der 
har været en knap af horn (Broholm H. , 1952 a). 

 
Grebtungesværd fra periode II (Thrane H. , 2006). Tegning fra (Aner & Kersten, 
1973). 
 
Periode III-grebtungesværdet afviger på væsentlige punkter fra de ældre periode II 
grebtungesværd. Klingen er bred, og æggen forløber i næsten 3/4 af længde omtrent 
parallelt, indtil den ret brat går over i odpartiet. En bred midtribbe eller vulst for-
stærker klingen, hvis skuldre hyppigst er lige. Tungen er bred, med ret lave kanter til 
støtte for hornfæstet, der er fastgjort med en række nitter og to til fire nagler i klin-
gepartier. Foroven har det antagelig haft en rund knap støttet ved tungens udadbø-
jede kantflige (Broholm H. , 1952 a). 

 
 
Grebtungesværd fra periode III (Thrane H. , 2006). Tegning fra (Aner & Kersten, 
1973). 
 
Grebtungesværd med smal tunge (Baudou type I A1): Dette sværd er en videreud-
vikling af de i periode III eksisterende grebtungesværd, hvor tungen er bredere. Ka-
rakteristisk for periode IV sværdtypen er, at tungen er betydelig smallere end på de 
tidligere sværd i periode III. Randene langs tungen er høje og hæfteskuldrene er for-
met i en jævn bue. Klingen har et tagformet eller et noget profileret tværsnit. De 
høje rande på grebtungen kan være belagt med guld. Sværdene kan undertiden 



 Sværd og dolke 29 

være ornamenterede med koncentriske cirkler. Denne ornamentik kan også i visse 
tilfælde ses på randene. Grebknappens udformning er uvis. I de få tilfælde, hvor 
grebknappen er bevaret, er den nyreformet eller tilnærmet rund. 

 

 
Grebtungesværd med smal tunge. Tegning fra (Baudou, 1960) 
 
Sværdtypen tilhører periode IV (1100-900 f.Kr.). (Baudou, 1960) 
 
Type: Grebpladesværd: På denne sværdtype er klingen afsluttet med en afrundet, 
trapez- eller trekantet form (grebpladen).  På grebpladen er anbragt et antal nagler, 
som har fæstet grebet af organisk materiale til sværdklingen. 
 

  
Grebpladesværd periode II Grebpladesværd periode III 

Grebpladesværd, hvor den organiske del af fæstet mangler. Tegninger fra (Müller, 
1891). 
 

 
Grebpladesværd fra periode I (Aner & Kersten, 1977) 
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Grebpladesværd af type Wohler fra periode I (Aner & Kersten, 1977) 

 
Grebpladedolk fra periode I (Broholm H. , 1952 a) 
 
 

 
Grebpladesværd fra periode II (Thrane H. , 2006). Tegning fra (Aner & Kersten, 1973) 
 

 
 
Grebpladesværd fra periode III (Thrane H. , 2006). Tegning fra (Aner & Kersten, 1973) 
 
Sværdtypen tilhører periode I-III (1500-1100 f.Kr.) med en overvægt i periode II 
(Thrane H. , 2005). I (Broholm H. , 1952 a) er der et antal sværd, som dateringsmæs-
sigt er placeret i den første del af periode I. 
 
 
Type: Sværd med rammegreb (Baudou type I A2): På disse sværd er grebet udfor-
met som en ramme på den smalle grebtunge eller grebspids. Sværdtypen er sjælden, 
men den findes i mindre antal hovedsagelig i Danmark og Tyskland. 
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Rammegrebsværd. Tegning fra (Baudou, 1960) 
 
Sværdtypen tilhører periode IV-V (1100-700 f.Kr.). (Baudou, 1960) 
 
Type: Sværd med korsformet grebknap (Hornknapsværd) (Baudou type I B): På 
disse grebspidssværd med lang grebespids, er monteret en korsformet grebknap 
(hornet grebknap). Grebknappen kan være forsynet med et massivt bronzefæste el-
ler et fæste af organisk materiale, der foroven afsluttes af den støbte grebknap. Når 
sværdene findes i dag, er fæstet sjældent bevaret. Man taler derfor ofte om greban-
gelsværd eller grebspidssværd (se nedenfor). Denne sværdtype er en videreudvikling 
af fuldgrebsværdene fra den ældre del af bronzealderen (refererer til klingen) 
(Baudou, 1960). 

 

 
 
Sværd med korsformet grebknap. Tegning fra (Jeg ser på Oldsager, 1973) 
 

 
Sværd med korsformet grebknap. Foto fra Odense Bys Museer OBM/FS2104  
 
Sværdtypen tilhører periode IV (1100-900 f.Kr.). (Baudou, 1960) 
 
 
Type: Bred grebangelsværd (grebspidssværd): På denne sværdtype afsluttes klingen 
i fæsteenden i en lang smal spids.  Denne ældste udgave af grebangelsværdet ud-
mærker sig ved en bred klinge, som ofte er udsmykket med ophøjede, langsgående 
lister. Klingen er lang og bred, dens øverste del har karakteristiske skrå skuldre og 
midterpartiet er ofte dannet som en hvælvet stav, begrænset af ophøjede linjer på 
langs, der opad mod hæftet bøjer ud til begge sider.  

https://flic.kr/p/K6N5cs
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Bred grebangelsværd. Øverst tegning fra (Baudou, 1960), nederst Foto Odense Bys 
Museer OBM/FSB473. 
 
Sværdtypen tilhører periode IV (1100-900 f.Kr.) (Baudou, 1960, s. 10). 
 
Type: Slanke grebangelsværd (grebspidssværd): Som ved den foregående beskrevne 
type afsluttes klingen i fæsteenden i en smal spids. Spidsens længde er dog kortere 
end i den ældre udgave af sværdet. Denne yngre udgave af grebangelsværdet ud-
mærker sig ved en smal klinge og lige eller kun let skrånende skuldre. Denne type 
kendes fra flere hundrede fund i Sydskandinavien, og er den sidste af bronzealderens 
sværdtyper, som blev fremstillet i større mængder (Jensen J. , 2006 b, s. 403).  

 

 
 
Grebangelsværd/Grebspidssværd. Tegninger fra (Baudou, 1960) 
 
Sværdtypen tilhører periode V (800-700 f.Kr.) (Jensen J. , 2006 b, s. 403). 
 
Type: Antennesværd: I Sydskandinavien findes denne karakteristiske centraleuropæ-
iske sværdform. Flere af antennesværdene er kendt fra Danmark, hvor man også ef-
terlignede dem lokalt. Antennesværdene blev i Sydskandinavien ofte eftergjort i en 
miniatureudgave, der hyppigt blev brugt som gravgave (Jensen J. , 2006 b, s. 431).  

 
Antennesværd. Tegning fra (Jeg ser på Oldsager, 1973) 
 
Sværdtypen tilhører periode V (Broholm H. , 1952 b). 
 
Type: Auverniersværd: Af denne sværdtype kendes et enkelt fund fra Danmark, som 
utvivlsomt er et originalprodukt fra det rhinsk-schweiziske område. Lignende sværd 
kender man også fra Sverige. (Jensen J. , 2006 b, s. 432).  

 
Auverniersværd. Foto (Broholm H. , 1952 b) 
 
Sværdtypen tilhører periode V (Broholm H. , 1952 b). 

https://flic.kr/p/JXyrth
https://flic.kr/p/JXyrth
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Type: Hallstatt-sværd: Fra den sidste del af yngre bronzealder kender man til 24 
fundlokaliteter med denne sværdtype. Sværdtypen er centraleuropæisk, men der 
findes dog en række lokale varianter. Frem til begyndelsen af 800 f.Kr. var de euro-
pæiske bronzesværd stik- og hugsværd. Særligt tydeligt ses dette ved fuldgrebssvær-
dene, hvor den største vægt ligger i håndtaget, og klingen normalt er smal og jævnt 
tilspidset. Ved overgangen til Hallstatt-perioden (ca. 800 f.Kr.) ændres denne tradi-
tion. Sværdene er nu alle grebtungesværd, klingen er bladformet og har sit tyngde-
punkt liggende omkring den nedre tredjedel. Spidsen er ofte stump eller trekantet. 
(Jensen J. , 1997, s. 83) 
 
 

 
Hallstattsværd, Tegning fra (Jensen J. , 1997) 
 
Sværdtypen tilhører periode V-VI (fra ca. 800 f.Kr. og frem). 
 
 
Type: Mindelheimsværd: Bronzesværd af Mindelheim-typen kendes fra fem fund i 
Danmark. Heraf er de fire enkeltfund fra vådbundsområder. Der kendes også enkelte 
fund af samme sværdtype i jern. (Jensen J. , 1997, s. 87) 
 

 
Mindelheimsværd, Foto fra (Jensen J. , 1997) 
 
 
Sværdtypen tilhører periode VI (fra ca. 730 f.Kr. og frem til sidst i periode VI (500 
f.Kr.)) (Jensen J. , 1997, s. 87) 
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Type: Miniaturesværd: Miniaturesværdene er et rent nordisk fænomen. De dukker 
op som gravgaver i gravene i yngre bronzealder, som en erstatning for sværd i fuld 
størrelse. Miniaturesværdene var symbolske våben, som alene blev fremstillet til 
brug i gravene. 
 
De er udførte miniatureudgaver af de samtidige sværd i fuld størrelse. Kendeteg-
nende finder man kun i formen på hæftet. Klingen er for kort og ensartet udført, til 
at den kan bruges til at bestemme den sværdtype, som miniaturen forsøger at efter-
ligne. Baudou opdeler miniaturesværdene i tre grupper: A) Sværd med korsformet 
grebknap (Hornknapsværd), B) sværd med nyreformet grebknap og C) sværd med 
antenneformet sværdknap. Der findes også enkelte eksempler på miniature-greb-
tungesværd. Hvor vidt en del af de lancetformede dolke også skal henregnes som mi-
niaturegrebangelsværd uden fæste, er ikke umiddelbart muligt at fastslå. (Baudou, 
1960, s. 11) 
 
 
 

      
Miniaturesværd med 
korsformet grebknap. 

Baudou type II A 

Miniaturesværd med ny-
reformet grebknap. 

Baudou type II B 

Miniaturesværd med an-
tennegreb med hhv. 

indad- og udad-rullede 
antenner. 

Baudou type II C 2 t.v. 
Baudou type II C 1 t.h. 

 
Tegninger fra (Thrane H. , 2004), foto fra samlinger.natmus.dk. Fotograf Roberto For-
tuna og Kira Ursem. 
 
Miniaturesværdene med korsformet grebknap tilhører periode IV (1100-900 f.Kr.) 
(Baudou, 1960, s. 12). Længde af sværdene er mellem 70og 350 mm. 
 
Miniaturesværdene med nyreformet greb tilhører periode IV-V (1100-700 f.Kr.) 
(Baudou, 1960, s. 12). Længden af sværdene er mellem 40 og 170 mm. 
 
Miniaturesværdene med antennegreb tilhører periode IV og V (1100-700 f.Kr.) 
(Baudou, 1960, s. 13).  

http://samlinger.natmus.dk/DO/4476
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Flade kobberøkser 
 
De første økser af metal i Danmark er af kobber. Økserne dukker op i det 4. årtu-
sinde f.Kr. Altså lang tid før bronzealderens overflod af bronzegenstande, som for al-
vor begynder omkring 1500 f.Kr. 
 
De flade kobberøkser kender man ca. 100 stk. af fra Danmark. Da de næste alle er 
enkeltfund, er en nøjagtig datering af dem ikke mulig.  
 
Kobberøkserne er ikke bedre end de samtidige flintøkser, når det drejer sig om prak-
tisk brug. Dette skyldes det rene kobbers ringe styrke. Når de alligevel  var efter-
spurgte, skal det nok nærmere forklares med, at de blev brugt som bytteobjekter 
(Jensen J. , 2006 a, s. 434). 
 

   

Flad kobberøkse fra 4. årtu-
sinde f.Kr. Længde 

124 mm 
(Aner & Kersten, 1977) 

1476 

Flad kobberøkse fra 4. 
årtusinde f.Kr. Længde 

125 mm 
(Aner & Kersten, 1977) 

1703 

Flad kobberøkse fra 4. 
årtusinde f.Kr. Længde 

133 mm 
(Aner & Kersten, 1977) 

1768 
 
En typologisk opdeling af de flade kobberøkser er tidligere udført i håb om, derigen-
nem også at kunne udlede en kronologisk inddeling af økserne. Dette syntes dog ikke 
at være tilfældet. Metalsammensætningen (små urenheder i kobberet) af økserne 
kan dog være med til at fastslå, om økserne hører til den tidlige eller senere del af 
tidsrummet. De tidligere økser består af mere rent kobber, hvorimod de senere øk-
ser indeholder flere urenheder. 
 
I Luts Klassens ”Frühes Kupfer im Norden” (Klassen L. , 2000) inddeles de tidlige kob-
berøkser i tre faser: 
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Fase 1: 4300-3750 f.Kr.  –  Økserne er et produkt af import sydfra 
Fase 2: 3750-3500 f.Kr.  –  Økserne er import, men der begynder lokalt at blive forta-

get bearbejdning af de importerede økser. 
Fase 3: 3500-3300 f.Kr. – Periode med import, omfangsrig bearbejdning af økserne 

samt lokal støbning af fladøkser, dolke og smykker.  
 
Det er værd at bemærke, at i fase 3 eksploderer mængden af metalfund i Sydskandi-
navien. Vægten (kg) af de samlede fund er så stor, at den ligger over vægten af alle 
nordalpine kobberfund fra tiden mellem 3800-3300 f.Kr. Sydskandinavien er dermed 
Mellemeuropas mest metalrige område i tiden fra 3500 til 3300 f.Kr. (Klassen L. , 
2000, s. 307) 
 
Denne første metalrige periode i Sydskandinavien ender brat omkring 3300 f.Kr. 
Først ca. 1000 år senere begynder den næste og herefter vedvarende metalalder 
(Klassen L. , 2000, s. 238). 
 
Det ser ud til, at en del af de i Danmark fundne flade kobberøkser, skal placeres i den 
senere del af tidlig neolitikum (ca. 3500 - 3300 f.Kr. Denne tidsramme er taget fra 
Lutz Klassens datering af den store kobberøkse fra Hyrup. Om det er den rette date-
ringsperiode for EN II perioden, som Helle Vandkilde refererer til, ved jeg ikke). Der 
er dog noget der tyder på, at en del af økserne skal placeres i den første del af senne-
olitikum (2350 f.Kr. – 1950 f.Kr). Dette ses afspejlet i resten af Vesteuropa, hvor de 
flade kobberøkser i denne periode igen får en renæssance. Det skal også bemærkes, 
at der her er en stor variation i øksernes udseende (Vandkilde, 1996, s. 177). 
 
H. Vandkilde inddeler økserne i syv typer, samt en ottende proto-randlistet økse og 
en niende type af u-klassificerede øksetyper. Nedenstående gennemgang indeholder 
et enkelt eller flere billedeksempel på hver af de beskrevne typer. Da der er stor vari-
ation i udseendet inden for den same øksetype, henvises den interesserede læser til 
den meget detaljerende gennemgang af disse øksetyper, som er gengivet i 
(Vandkilde, 1996). 
 
Type: 1 Navn: Tyknakket trapezformet flad økse  
 
Datering: I Europa dukker denne økseform allerede op omkring 5000 f.Kr. De fleste 
danske økser af denne type syntes at kunne dateres til anden del af tidlig neolitikum 
(3500 -3300 f.Kr?). En del er dog sandsynligvis meget senere og hører til i den sene 
del af senneolitikum (2350 - 1950 f.Kr.) 
 
Beskrivelse: Med 31 eksemplarer (i 1996) er denne øksetype den mest almindelige 
af de i Danmark forekommende flade kobberøksetyper. Øksen udmærker sig ved en 
tyk nakke og med en trapezformet økseflade. Nakkeenden er ret eller let buet. Set 
fra smalsiden er nakken ret eller afrundet.  Øksens sider er normalt rette, men kan 
også have en svag kurvet form, enten konveks eller konkav. Hjørnerne på æggen er 
ofte udadgående og med en op-ad-rettet hældning. Øksens tværsnit er altid rektan-
gulært, hvor fladerne enten er flade eller konvekse. Der forekommer en del variation 
i udseendet inden for denne gruppe. Hovedmålene på denne øksetype varierer 
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meget. Overordnet kan det nævnes, at længderne på typen varierer mellem 54 
og199 mm. 
 

 
Tyknakket trapezformet flad kobberøkse (Vandkilde, 1996, s. 45) 

 
 
Type: 2 Navn: Tyndnakkede trapezformet flad økse  
 
Datering: De fleste danske økser af denne type syntes at kunne dateres til anden del 
af tidlig neolitikum (Helle Vandkilde angiver den tidligere del af tragtbægerkulturen, 
som er mellem 3900-3300 f.Kr.) (3500 -3300 f.Kr? Hvorfor to perioder? På din tids-
tavle side 3 angiver du den tidlige tragtbægerkultur som 3900-3400 f.kr.). En del er 
sandsynligvis meget senere og hører til i den sene del af senneolitikum (2350-1950 
f.Kr.) 
 
Beskrivelse: Med 24 eksemplarer (i 1996), er denne øksetype knap så almindelig 
som type 1 kobberøkser i Danmark. Set fra hovedfladen kan nakkeenden enten være 
rektangulær, rund eller markant afrundet, og øksen kan endda have en tungeformet 
facon. Øksens sider er oftest rette, men kan til tider være let konkave eller konvekse. 
Hjørnerne på æggen kan være mere eller mindre udadgående og med en op-ad-ret-
tet hældning. Øksens tværsnit er altid rektangulært (i modsætning til type 3), hvor 
fladerne enten er flade eller konvekse. Der er store variationer i udseendet inden for 
denne gruppe. Hovedmålene på denne øksetype varierer meget. Overordnet kan det 
nævnes, at længderne på typen varierer mellem 82 og 188 mm. 
 
 

 
Tyndnakket trapezformet flad kobberøkse (Aner & Kersten, 1977), 2116. 
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Type: 3 Navn: Tungeformet flad økse  
 
Datering: Pga. manglende fundkontekst er disse økser svære at datere. Men ud fra 
de få daterbare, fund der eksisterer samt ud fra metalanalyser, er det sandsynligt at 
disse økser skal dateres til de samme perioder, som type 1 og 2 økserne. Altså til an-
den del af tidlig neolitikum (Helle Vandkilde angiver den tidligere del af tragtbæger-
kulturen som er mellem 3900-3300 f.Kr.) Samme problem som på side 41. Du genta-
ger dig selv! og igen i den sene del af senneolitikum (2350 - 1950 f.Kr.) 
 
Beskrivelse: Af denne type er registreret 10 eksemplarer (i 1996). Øksens flade sider 
er ægformede eller tungeformede, overfladen er irregulær og ru. Nakken er tynd el-
ler skarp, og øksens tværsnit er linseformet eller næste linseformet. Det er muligt, at 
disse økser skal ses som støbte type 2 økser, der endnu ikke er blevet forarbejdet. 
Hovedmålene på denne øksetype varierer meget. Overordnet kan det nævnes, at 
længderne på typen varierer mellem 74 og 178 mm. 
 

 
Tungeformet flad kobberøkse (Aner & Kersten, 1973) 520. 

 
Type: 4 Navn: Tyknakket buet flad økse  
 
Datering: Metalanalyser af de få danske eksemplarer, der findes, syntes at placere 
økserne med facetteret smalsider i tiden før den centraleuropæiske bronzealder. 
Derimod skal den øksetype, hvor nakken er smal og uden facetteret smalsider, nok 
regnes for at være samtidig med den centraleuropæiske bronzealder (2350-1950 
f.Kr.) (Vandkilde, 1996, s. 53) 
 
Beskrivelse: Af denne type er registreret fire eksemplarer (i 1996). Nakken er lige el-
ler let buet. Siderne er konkave og er jævnt buede. Hjørnerne på æggen er udadgå-
ende og med en opadrettet hældning. Øksens tværsnit er rektangulær med flade el-
ler let buede flader. I nogle tilfælde har smalsiderne en langsgående facet. 
 
Længderne på typen varierer mellem 101og 116 mm. 

  

Tyknakket buet flad kobberøkse (Aner 
& Kersten, 1976), 1193. 

Tyknakket buet flad kobberøkse med 
smal nakke (Aner & Kersten, 1978), 
1667. 
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Type: 5 Navn: Tyndnakket buet flad økse  
 
Datering: Metalanalyser syntes at kunne placere denne øksetype i perioden fra om-
kring 2500-2200 f.Kr. (2200 er et gæt fra min side, da Helle Vandkilde angiver perio-
dens slutning til den tidlige del af tidlig bronzealder i Centraleuropa)  (Vandkilde, 
1996, s. 54) 
 
Beskrivelse: Af denne type er registreret 10 eksemplarer (i 1996). Nakken er afrun-
det, oftest med en jævn overgang fra nakke til sidelinjerne. Smalsiderne er konkave 
og jævnt buede. Hjørnerne på æggen kan være udadgående og med en opadrettet 
hældning. Øksens tværsnit er rektangulært med flade eller let buede flader. Med 
undtagelse af ét enkelt eksempel er nakkeendens bredde smal i forhold til æg-en-
dens bredde.  
 
Længderne på typen varierer mellem 81og 127 mm. 
 

 
Tyndnakket buet flad kobberøkse (Vandkilde, 1996). 

 
Type: 6 Navn: Trekantet flad økse  
 
Datering: Metalanalyser syntes at placere denne øksetype i den tidlige del af tragt-
bægerkulturen (4300-3800 f.Kr.) (Klassen L. , 2004, s. 70) og (Vandkilde, 1996, s. 55) 
Den tidlige tragtbægerkultur har som før nævnt en anderledes periodeangivelse på 
oversigtstavlen side 3. Vær konsekvent i dine periodeangivelser – og hvis ikke, så be-
grund hvorfor! 
 
Beskrivelse: Af denne type er registreret et eksemplar (i 1996). Nakkeenden er af-
rundet, og siderne i den trekantede økse er lige eller svagt konvekse. Æggen er ud-
præget asymmetrisk, set fra øksens bredside. Tværsnittet er rektangulært med flade 
flader.  
 

 
Trekantet flad kobberøkse (Aner & Kersten, 1977), 1703. Længde 122 mm. 
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Type: 7 Navn: Rektangulær flad økse  
 
Datering: Andre fund fundet sammen med disse rektangulære økser samt metalana-
lyser syntes at kunne placere de danske økser af denne type i tragtbægerkulturens 
periode (3900-3300 f.Kr.). En enkelt økse udviser dog en metalsammensætning, som 
antyder, at den hører til perioden 2350 – 1950 f.Kr.  (Vandkilde, 1996, s. 55-57) 
 
Beskrivelse: Af denne type er registreret tre eksemplarer (i 1996). Nakkeenden er 
mere eller mindre afrundet, med en vinklet overgang fra nakke til to af siderne. Si-
derne i den rektangulære flade er rette. Hjørnerne på æggen kan være udadgående 
og med en opadrettet hældning. Øksens tværsnit er rektangulært med flade eller let 
buede flader. 
 
Længderne på typen varierer mellem 102og 164 mm. 
 

 
Trekantet flad kobberøkse (Aner & Kersten, 1977), 1411. 
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Type: 8 Navn: Proto-randlistet flad økse af Lumby Torp typen 
 
Datering: Der mangler fundomstændigheder, som kan datere denne øksetype præ-
cist, men en del af dem syntes at kunne placeres i SN II (1950-1700 f.Kr.).  (Vandkilde, 
1996, s. 58) 
Beskrivelse: Basisformen varierer meget, og nakkeenden kan være tyk eller tynd. Ir-
regulært længde- og tværsnit samt en ujævn overflade kendetegner denne øksetype. 
Typen indeholder som typenavngivningen antyder, sandsynligvis proto-randlisteøk-
ser (økser med meget svagt synlige og uregelmæssige randlister, hvor øksen nær-
mest fremstår flad). Typen indeholder også groft støbte flade økser og økser med 
randlister. 
 
Længderne på typen varierer mellem 69 og 162 mm. 
 

   
(Aner & Kersten, 1973) - 

510 
Øster Egesborg sogn 

(Aner & Kersten, 1976) - 
1275 

Lumby Torp (Aner & 
Kersten, 1977) - 1805 

Proto-randlistøkser  
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Skafthulsøkser 
 
Skafthulsøksen i kobberlegering kendetegnes ved at øksen har et gennemgående hul 
til montage af økseskaftet. Denne øksettype dateres til periode IB (periode I 1600-
1500 f.Kr.) 
 

 

 

Skafthulsøkse af Fårdrup typen (Aner & 
Kersten, 1976) – 1178. 

Skafthulsøkse fra Fårdrup. Foto: sam-
linger.natmus.dk. Fotograf: Lennart 
Larsen. 

 
Skafthulsøksen af typen Fårdrup er et af de hyppige bronzeobjekter fra perioden. Øk-
serne er overvejende enkeltfund med et samlet antal på 59 stk. Derudover stammer 
15 stk. fra offerfund, hvor der indgår flere genstande sammen med øksen. En enkelt 
økse er fundet i en grav. Overfladeornamentik er udført på lidt under halvdelen af 
økserne. Denne øksetype findes i hele Danmark med undtagelse af det vestlige Jyl-
land (Vandkilde, 1996, s. 227). 
 

 
Skafthulsøkse af Valsømagle typen (Aner & Kersten, 1976) – 1097. 
 
Skafthulsøsken af typen Valsømagle findes i otte eksemplarer i Danmark. Øksen er 
kendetegnende ved det korte skaftrør og ribberne på siden af skafthullet. Det er 
usikkert, hvor vidt denne øksetype er fremstillet lokalt eller importeret fra Nordtysk-
land. Øksen forekommer nemlig også på Rügen og i Mecklenburg. I Danmark er økse-
typen fundet i det centrale og sydlige Sjælland. (Vandkilde, 1996, s. 238).   

http://samlinger.natmus.dk/DO/748
http://samlinger.natmus.dk/DO/748
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Randlisteøkser 
 
Randlisteøkserne dukker op i Sydskandinavien i den sene del af yngre stenalder. De 
første daterbare fund af disse økser hører til i perioden fra ca. 1950-1700 f.Kr. Det er 
ud fra rent typologiske træk muligt at nogle af randlisteøkserne skal dateres endnu 
tidligere (Vandkilde, 1996, s. 189).  
 
I (Vandkilde, 1996) inddeles randlisteøkserne i fire hovedklasser, som hver især ind-
deles i fem undergrupper. I det følgende vil kun hovedklassernes træk blive beskre-
vet, da disse overordnet set er kronologisk bestemmende. Kun i de tilfælde, hvor un-
dergrupperne er med til at placere øksetypen i den ene eller den anden daterings-
gruppe, inkluderes undergruppen også. 
 
For dem, som ønsker at underinddele hovedøkserne, er der ganske kort gennem-
gået, hvilke træk, der definerer undergrupperne. 
 
Bemærk, at for hver hovedklasse og i visse tilfælde også for undergruppen, er der 
vist eksempler på øksernes udseende. Da der kan være en vis variation i udseendet 
af økserne inden for samme klasse/undergruppe, henvises den interesserede læser 
til (Vandkilde, 1996), hvor der findes en meget mere detaljeret gennemgang af de 
enkelte typer. 
 
Beskrivende undergrupper som indgår i nedenstående gennemgang af hovedklas-
serne: 
 
Trapezformede randlisteøkser defineres som økser, hvor smalsiderne er jævnt kur-
vede fra nakke til æg, uden knæk eller ændringer i kurven undervejs. 
 
Parallelt-siddede kurvede randlisteøkser defineres som økser, hvor smalsiderne er 
tilnærmelsesvist parallelle fra nakkeenden til midt på eller næsten midt på øksen. 
Herefter begynder siderne af sveje ud ned mod æggen. 
 
Talje-formede randlisteøkser er defineret ved, at der findes et sted mellem nakke og 
æg, hvor øksens bredside er smallere end ved nakkeenden og æggen. 
 
Parallelt-siddede randlisteøkser er defineret som økser, hvor smalsiderne er tilnær-
melsesvise parallelle fra nakkeenden til et sted under midten af øksen, hvorefter si-
derne begynder at udvide sig konkavt og moderat mod æggen. 
 
Skulderformede-randlisteøkser (usikker på om dette er den teknisk korrekte over-
sættelse- Så undersøg det!) er defineret ved, at siderne har en lokal sideudvidelse 
(skuldre). 
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Hovedklasserne: 
 
Klasse A: Primitive randlisteøkser med lave randlister 
 
Datering: Denne klasse af randlisteøkser dateres til SN II (1950-1700 f.Kr.) 
 
Beskrivelse:  Flangehøjden på denne gruppe af økser overstiger generelt ikke 2 mm. 
Tværsnittet er typisk bi-konkavt (konkave bredsider). Økselængderne varierer fra 66 
til 338 mm. Øksens nakkeende er normalt meget afrundet og æggen er typisk ikke 
udvidet eller kun ganske let udvidet. Cirka 1/3 del af økserne har ornamentering på 
bredsiderne- ofte i form af facetter eller linjer parallelt med æggen. Denne type 
randlisteøkse findes fortrinsvist i Østjylland, det nordlige Fyn og det nordvestlig Sjæl-
land. 
 

   
Type A1 (Aner & Kersten, 
1976) 720 

Type A2 (Aner & 
Kersten, 1976) 1408 

Type A3 (Aner & Kersten, 
1976) 1055 

Tre eksempler på tre forskellige undergrupper af klasse A randlisteøkser. Type A1 – 
Trapezformet økse (Emmen-type), Type A2 –Trapezformet økse (Hjadstrup-type), 786 
– Type A3 - Parallelsiddet kurvet økse (Gallemose-type). 
 

   
Type A4 (Aner & 
Kersten, 1976) 604 

Type A5 (Aner & Kersten, 
1976) 786 

Type A6 (Aner & Kersten, 
1977) 1667 

Tre eksempler på tre forskellige undergrupper af klasse A randlisteøkser. Type A4 – 
Paralleltsiddet-kurvet økse(Værløse-type), Type A5 – Taljeformet økse (Heddinge 
type), Type A6 – Taljeformet økse (Æbelnæs-type). 
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Type A7 (Aner & 
Kersten, 1977) 1731 

Type A8 (Aner & Kersten, 
1976) 1374 

Type A10 (Aner & Kersten, 
1976) 658 

Tre eksempler på tre forskellige undergrupper af klasse A randlisteøkser. Type A7 – 
Taljeformet økse (Únetice-type), Type A8 – Pseudo-Irsk økse, Type A10 – Anglo-Irsk 
udviklet økse. 
 
 
Klasse B: Randlisteøkser med lav udpræget randliste 
 
Grundlæggende gælder det for denne klasse randlisteøkser, at randlisten er mere 
udpræget end ved klasse A økserne. Randlisterne er typisk mellem 1.5 til 3 mm høje, 
men kan også være højere. Øksens tværsnit minder om et spoleformet tværsnit 
”Bobbin-shaped” (mere retlinjede bredsider og mere markant overgang mellem 
bredsiderne og randlisten end ved klasse A).  
 
Længden af denne klasse økser varierer fra 72 til 200 mm. Nakkeenden er overve-
jende ret eller let rundet. Æggen er ofte markant udvidet. Bredsiderne er aldrig orna-
menterede. 
 
Den mest almindelige undergruppe til klasse B er de taljeformede økser. 
 
Undergruppe 1 (B1): Randlisteøkser med skeformet æg. 
 
Datering: Denne klasse af randlisteøkser dateres til SN II (1950-1700 f.Kr.) 
 
Beskrivelse:  Økser, hvor æggen har en skeformet udformning. Nakkeenden er ud-
præget rundet. Slank form med parallelt forløbende-kurvede sider og let taljeform. 
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To eksempler på klasse B1 økser. (Aner & Kersten, 1984)- 3613. 
 
 
Undergupper (B2-B5): Forskellige undergrupper af taljeformede randlisteøkser (B2-
B4) og langstilket randlisteøkse af Langenfelt typen(B5). 
 
Datering: Denne klasse af randlisteøkser dateres til ældre bronzealder periode IA 
(1700-1600 f.Kr.) 
 
Beskrivelse:  Fælles for de fleste af undergrupperne er, at de har mere eller mindre 
udpræget taljeform.  
 

   
Type B2 (Aner & Kersten, 
1973) – 336  

Type B3 - (Aner & 
Kersten, 1977) – tavle 
104 - 1946 

Type B4 - (Aner & 
Kersten, 1977) – tavle 
22 – 1499 

Tre eksempler på tre forskellige undergrupper af klasse B randlisteøkser. Type B2 – 
Taljeformet økse (Torsted-Tinsdahl-type), Type B3 – Taljeformet økse (Virring-type), 
Type B4 – Taljeformet økse (Langquaid-type). 
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Klasse C: Randlisteøkser med høje randlister 
 
Datering: Typerne C1 til C4 af denne klasse af randlisteøkser dateres til IB (1600-
1500 f.Kr.) Enkelte af Type C4 økserne hører dog også hjemme i periode II (1500-
1300 f.Kr.)  
 
Typerne C5-C6 dateres til periode II af bronzealderen (1500-1300 f.Kr.) 
 
Beskrivelse:  I denne klasse af randlisteøkser er højden på randlisten typisk højere 
end 3 mm og overstiger ofte 5 mm. Tværsnittet er for det meste H-formet. Længde 
på økserne varierer mellem 74 og 275 mm, hvor gennemsnitslængden ligger ved 122 
mm. Nakkeenden er typisk lige eller let afrundet. Æggen er kun let eller moderat ud-
videt. Kun i få tilfælde forekommer der ornamentik på de brede flader. Den overve-
jende form er parallelle sider. Andre former forekommer dog også.  
 

   
Type C1 (Aner & Kersten, 
1976) 933 

Type C2 (Aner & Kersten, 
1976) 1043 

Type C3 (Aner & Kersten, 
1977) 1807 

Tre forskellige undergrupper af klasse C randlisteøkser. Type C1 – Parallelt-siddet el-
ler trapezformet økse, Type C2 – langstilkede parallelt-siddet/kurvede økser, Type C3 
– parallelt-siddet økse af Oldendorf typen. 
 

  
 

Type C4 (Aner & Kersten, 
1976) Tavle 86, 1137 

Type C5 (Aner & Kersten, 
1973) 95 

Type C6 (Aner & Kersten, 
1973) 354 

Tre forskellige undergrupper af klasse C randlisteøkser. Type C4 – Parallelt-siddet 
randlisteøkse af Mägerkingen-Valsømagle typen, Type C5 – Randlisteøkse af Olden-
dorf typen med ekstreme randlister, Type C6 – Randlisteøkse af Smørumovre typen. 
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Klasse D: Randlisteøkse med knækket side (skulderformet) 
 
Undergruppe 1 (D1): Fritzlar-type 
 
Datering: Denne klasse af randlisteøkser dateres til IB (1600-1500 f.Kr.)  
 
Beskrivelse: Denne klasse af randlisteøkser er defineret ved at siderne har en lokal 
sideudvidelse (knæk eller skuldre). Flangehøjderne varierer meget. Det samme gæl-
der for længden på økserne. Længde varierer mellem 75 og207 mm. Nakkeenden er 
overvejende let rundet eller ret. Æggen er let til moderat udvidet, uden at der opstår 
en udpræget udragende ægkant. 
 

 
Randlisteøkser. Type D1 - (Aner & Kersten, 1995) - 4917 
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Pålstave 
 
Pålstaven dukker op i Sydskandinavien i den sene del af bronzealderens periode I 
(periode IB 1600-1500 f.Kr.) Der er registreret mindst to fund af pålstave fra denne 
periode. (Vandkilde, 1996, s. 313).  Det er i periode II (1600-1500 f.Kr.) at pålstaven 
har sin storhedstid, hvorefter den forsvinder. 
 
Pålstavene findes i forskellige udformninger samt i længere og kortere udgaver. De 
korte kan være arbejdsøkser. De længere må formodes at være prestigevåben. Disse 
sidstnævnte længere pålstave er i nogle tilfælde dekoreret med spiral- og linjemøn-
stre på både bladet og siderne, desuden er det almindeligt med omløbende riller på 
overgangen mellem blad og nakke som en efterligning af den surring, der har holdt 
skaftet fast. (Guder og Grave, 1998). 
 
Kun i ét tilfælde, Guldhøj i Vamdrup Sogn, har man fundet en pålstav med bevaret 
skaft, dannet af en vinkelbøjet gren, der foroven var spaltet og sat ned over øksens 
nakke. 
 

 
Skæftet pålstav fra Guldhøj, Vamdrup sogn. Den samlede længde på skaftet er ca. 
680 mm. (Aner & Kersten, 1986) – 3820 A.  
 

 
Pålstav med rester af en bevikling af kantet bronzetråd, som har surret øksen til det 
nu næsten fuldstændigt forsvundne træskaft. Fundet ved Fjelsted på Fyn. (Aner & 
Kersten, 1977) – 1916 A 
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(Aner & Kersten, 1976) - 1098 (Aner & Kersten, 1977) – 2144 C 
To eksempler på såkaldte Y-pålstave fra periode I (1700-1500 f.Kr.). Betegnelsen Y-
pålstav kommer af udsmykningen på øksens bredside, som minder om et ”Y”.  
 

 
Den ene halvdel af støbeform i bronze, til støbning af pålstave. Fundet ved Assens på 

Fyn (Aner & Kersten, 1977) – 1736.  
 
 

 
  

 
Et lille udvalg af forskellige typer af pålstave. Alle tegninger fra (Aner & Kersten, 
1976) og (Aner & Kersten, 1977). 
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Skaftlapøkser 
 
De såkaldte skaftlapøkser stammer fra yngre bronzealder. Navnet hentyder til de 
høje sidekanter eller "lapper", der er bøjet ind over øksens nakkeende eller midter-
parti for at holde et kløvet træskaft på plads. På nogle af økserne er der desuden en 
øsken på siden til fastbinding af skaftet. I formen er der visse lighedspunkter med vå-
benøksen ("pålstaven") fra ældre bronzealder, men i modsætning til pålstavene, som 
er fremstillet her i landet, er de fleste af skaftlapøkserne formentlig produceret i det 
nuværende Tyskland og indført derfra. Skaftlapøkserne indgår som regel i offerfund 
sammen med andre bronzegenstande, men der kendes også fund, som udelukkende 
består af denne type økser. (Guder og Grave, 1998). 
 
Skaftlapøkserne skal dateres til periode III-V (1500-800 f.Kr.) (Weller, 2014). Heraf 
skal langt størstedelen ifølge (Thrane H. , 1974, s. 109) dateres til perioden IV-V 
(1300-800 f.Kr.). 
 
Skaftlapøkser, hvor lapperne er placeret inden for den midterste 1/3-del af øksen, 
skal dateres til 1500-900 f.Kr. 
 

 
Skaftlapøkse, hvor lapperne er placeret i den midterste tredjedel af øksen (den oftest 
forekommende type). (Aner & Kersten, 1977) – 1627 I. 
 

 
Skaftlapøkse, hvor lapperne er placeret i den midterste tredjedel af øksen (den oftest 
forekommende type). Længde ca. 206 mm. Foto fra (Broholm H. , 1952 b) – 21. 
 
Skaftlapøkser, hvor lapperne er placeret i den nederste 1/3-del dateres til 1300-1100 
f.Kr. Typen forekommer ikke i Danmark. 
 
Ifølge (Weller, 2014, s. 83) skal skaftlapøkser, hvor hovedandelen af lapperne er pla-
ceret i den øverste 1/3-del af øksen (uden dog at starte helt ved nakken), dateres til 
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yngre bronzealder periode IV og ind i begyndelsen af perioden V (1100-800 f.Kr.) Ty-
pen forekommer i Jylland. Dette passer fint med to økser, som bl.a. er omtalt i SDA’s 
Fund & Fortid nr. 3 – 2014. Disse to økser er af sidstnævnt type og fundet i Jylland, 
nærmere bestemt Salling-egnen.  
 
Skaftlapøkser, hvor lapperne er placeret helt fra nakken af øksen, dateres til 950-800 
f.Kr. Typen forekommer i Jylland. 
 
En detaljeret gennemgang af de på daværende tidspunkt kendte skaftlapøkser er fo-
retaget af (Thrane H. , 1974), hvor de forskellige typer forsøges opstillet i 13 forskel-
lige grupper. Jeg har dog valgt ikke at inkludere denne gennemgang af typerne her, 
da det kan være endog meget svært at skelne den ene type fra den anden. Dertil 
kommer, at dateringen af de enkelte typer i mange tilfælde er noget usikker og date-
ringen af de fleste af typerne ligger inden for periode IV-V. 
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Celte (dølleøkser)  
 
Celten er en ret smal økse, der ender i et skaftrør (en dølle). Øksen dukker op i peri-
ode II af bronzealderen og forbliver en del af bronzealderens værktøjskasse helt frem 
til periodens slutningen og delvist ind i den tidlige del af jernalderen, hvor de også 
fremstilles i jern. 
 
Øksen regnes primært som en arbejdsøkse, men kan muligvis også have haft en be-
tydning som statussymbol. Langt de fleste økser er fundet som offernedlæggelser i 
vådområder. 
 
Fra yngre bronzealder er der i Danmark alene fundet over 
1000 (i 1960) af disse økser, i Sverige over 1600 (i 1960). An-
tallet af celte fra ældre bronzealder er betydelig mindre. 
Kun 150 fund af celte fra ældre bronzealder var kendt i hele 
norden i 1960. Antallet af celte i norden er dog intet i for-
hold til, hvad man kender af fund fra andre dele af Europa i 
samme tidsrum. Alene i f.eks. Bretagne regner man med, at 
der er fundet mere end 30.000 eksemplarer (Jensen J. , 
1997, s. 81). 
 
Økserne er generelt størst i den tidlige fase og bliver heref-
ter mindre og mindre. Hen imod slutningen af bronzealde-
ren bliver typerne både enklere i deres formgivning og me-
talvægten på øksen reduceres. 
 
 
Øksen skæftes på et vinkelbøjet træskaft og bindes fast til 
skaftet. Der er i Danmark ikke fundet skæftede celte, men der er fundet celtskafter 
uden øksehoved. Disse skafter svare til et fund ved Schweikwitz på Rügen, hvor økse-
hovedet var skæftet så øksen vendte nedad. Øksen var altså skæftet som en retøkse. 
(Jensen J. , 2006 b, s. 405).  
 
Det forekommer ofte, at celte findes med rester af træskæftet siddende i selve døl-
len. Her er det yderst vigtigt, at man ikke selv forsøger at ”rense” døllen for jord 
(grundlæggende skal man helt undlade at rense fundne genstande). Gøres dette risi-
kerer man nemlig at fjerne f.eks. tilbageblevne rester af træ. Træresten kan ikke blot 
være en vigtig brik til at forstå, hvilke trætyper, man brugte, når øksen skulle skæf-
tes, men det kan også bruges til at datere øksen. Alt dette kan man læse meget mere 
om på Mogens Bo Henriksens blog Et skaft er vel bare et skaft eller er det?. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Celt, skæftet som 

retøkse, med økse-
æggen stående lod-
ret og øskenen ven-

dende nedad. 

http://blog.museum.odense.dk/mogens-bo-henriksen/et-skaft-er-vel-bare-et-skaft-eller-er-det/
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Type: Celt – Ældre Bronzealder:  

 
Eksempel på periode II celt – ca. 161 mm lang (Aner & Kersten, 1986) 
 

 
Eksempel på periode III celt – ca. 150 mm lang (Aner & Kersten, 1976) 
 
Type: Celt – Yngre Bronzealder: Yngre bronzealderens celte udgøres af en meget 
stor og formrig gruppe. Yngre bronzealders celte er typeinddelt af Baudou (Baudou, 
1960) i fem hovedgrupper med tilhørende undergrupper. Disse gennemgås med kort 
beskrivelse af kendetegnene for den enkelte undergruppe og tilhørende datering.  
 
Grundlæggende kendetegn som kan benyttes til datering: 
 
Stort set alle fund, hvor celte er fundet sammen med andre daterbare gen-
stande fra bronzealderen, viser, at celte tilhørende periode V og VI (900-500 
f.Kr.), næsten alle har en lodret liste (støtteliste) på hver bredside, på indersi-
den af døllen. På tidligere celte findes denne type liste næsten aldrig. Listens 
funktioner er sandsynligvis at yder støtte, således at øksen forhindres i at 
dreje sig omkring dølleskaftet. Det er typisk de yngste og ret små celte, der 
har de kraftigste lister. 
 
Der findes også alternative udformninger af oven-
nævnte liste på periode V og VI økserne. Den kan 
bestå af to eller tre lodret forløbende lister på 
bredsiderne af døllens indersider. Listen kan også 
forgrene sig i form af tre linjer i bunden af døllen. 
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Indenfor periode IV forekommer der to andre listeformer i 
forhold til de tidligere beskrevne. I den ene listeform forlø-
ber en smal men skarp liste parallelt med æggen langs bun-
den af døllen. I det andet tilfælde består listen af en kort li-
ste i midten af bredsiden ved bunden af døllen. I en stor del 
af økserne fraperiode IV mangler disse lister på døllens in-
derside helt, og i tidligere økser fra periode II og III er døllen 
helt uden lister. 
 
 
Som nævnt inddeler Baudou celtene i fem hovedgrupper. 
 

A) Celte med fordybninger langs siderne. 
B) Celte med forlænget hals. 
C) Simple celte med glat overflade (uden eller med kun lidt ornamentik). 
D) Celte med bueformede randlister. 
E) Celte med opsvulmet øvre del. 

 
Baudou giver af hver enkelt type meget detaljeret beskrivelse, men i det følgende 
har jeg valgt kun at fremhæve de mest udprægede kendetegn for den enkelte økse-
gruppe. Der er ingen tvivl om at en typebestemmelse af den enkelte økse kan være 
vanskelig set i lyset af, at det ofte kun er ganske få variationer i økserne, som place-
rer dem i den ene eller den anden gruppe. Er man interesseret i at læse mere om, 
hvor de enkelte grupper oftest forekommer, henvises læseren til Baudou’s værk 
(Baudou, 1960). Hvor der indgår områdenavne i typens navn, er dette en indikation 
af, hvor hovedparten af den navngivne type kommer fra.  
  

 
Ovenstående tegnin-

ger fra (Baudou, 
1960). 
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Hovedtype VII A: Celte med fordybninger langs siderne. 
 
Gruppe A: 
 
Gruppe VII A 1: Celte med lige fordybninger 
 
Type: VII A 1a Navn: Hovedtype Datering: Periode IV 
 
Beskrivelse: På den øvre del af øksen er der smalle, 
rektangulære og fordybede felter. Oftest er der tre til 
fire felter, men der findes også eksempler med fra to 
til fem eller seks felter. Siderne på felterne forløber 
lige eller er kun ganske let svungne. Bredden på æggen 
er tit tydeligt smallere end mundingen på øksen. I ca. 
halvdelen af økserne er der lister på indersiden af døl-
len. Listerne består enten af en liste parallelt med øk-
sens æg langs bunden af døllen (type ”A”), eller en lille 
liste i midten, i bunden af døllen (type ”B”). Øksernes 
længde er typisk mellem 60 og 90 mm. 
 
 
Type: VII A 1b Navn: Sen type Datering: Periode V 
 
Beskrivelse: En mindre gruppe af økser, hvor orna-
menteringen af økserne er dårligt og ujævnt udført i 
forhold til hovedtypen. Øksen er desuden lidt mindre 
end hovedtypen. Siderne svinger ved de fleste økser 
noget, ud og æggen er også udsvunget. Næsten alle 
økserne har vertikale støttelister (type ”C”) på indersi-
den af døllen. Enkelte har type ”F” lister på indersiden. 
Øksernes længde er typisk mellem 50 og 70 mm. 
 
 
 
Type: VII A 1c Navn: Gotlandsk type Datering: Peri. V (sene del) - VI 
 
Beskrivelse: Økserne har mellem fire og seks smalle rib-
ber med mellemliggende felter. Langs snitfladernes 
grænser løber en smal rejfning. På de fleste økser bøjer 
disse afgrænsningslinjer i den øvre del af øksen ud mod 
siderne. De fleste økser har vertikale støttelister (type 
”C”) på indersiden af døllen. Enkelte har tre lister (type 
”E”). 
 
 
  

Tegn. fra (Baudou, 1960)  

Tegn. fra (Baudou, 1960)  

   
Tegn. fra (Baudou, 1960) 
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Gruppe VII A 2: Celte med Y-formede forgrenede fordybninger 
 
Type: VII A 2a Navn: Hovedtype Datering: Periode IV 
 
Beskrivelse: Ornamenteringen er fint udført og be-
står af felter, der forgrener sig i en mere eller mindre 
udpræget Y-form mod toppen af øksen. Oftest er der 
tre eller fire felter, men der forekommer også fem til 
seks. Tit er det midterste felt pyntet med en knop el-
ler ring øverst oppe. Siderne forløber lige, og æggen 
er lige eller ganske let svungen. Cirka halvdelen af de 
kendte økser har en type ”A” liste i bunden af døllen. 
Enkelte har listetype ”B” i bunden af døllen og resten 
har ingen lister på døllens inderside. Øksernes 
længde er typisk mellem 60 og 80 mm. 
 
 
 
Type: VII A 2b Navn: Variant af hovedtype   Datering: Periode IV? 
 
Beskrivelse: I denne variant af hovedgruppen er den 
midterste af de tre Y-formede forgrenede felter kor-
tere end de to ydre. De fleste har støttelister på døl-
lens inderside. Øksetypen forekommer hyppigst i det 
nordøstlige Sjælland. 
 
 
 
 
 
 
 
Type: VII A 2c Navn: Sen type Datering: Periode V 
 
Beskrivelse: En mindre gruppe af økser, hvor orna-
menteringen på økserne er dårligt og ujævnt udført, 
set i forhold til hovedtypen. Øksen er også lidt min-
dre end hovedtypen. Næsten alle økserne har verti-
kale støttelister på indersiden af døllen. Øksernes 
længde er typisk mellem 50 og 60 mm. 
 
 
 
 
 
 
 

Tegn. fra (Baudou, 1960)  

Tegn. fra (Baudou, 1960)  

Tegn. fra (Baudou, 1960)  
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Hovedtype VII B: Celte med forlænget hals. 
 
Gruppe VII B: 
 
Gruppe VII B 1: Mälaren type 
 
Type: VII B 1a Navn: Midtsvensk type Datering: Periode IV-VI?  

Dateringen er usikker. 
 
Beskrivelse: Økserne er slanke med øskenen siddende 
20-40 mm under mundingen. Ved øret forløber der fire 
eller fem smalle ribber, som krydses af en tynd lodret 
linje langs snitfladerne. De fleste har svagt udsvingende 
sider og en let svunget æg. Tværsnittet af halsen over 
øskenen er rundt. Et fåtal af økserne er udført med li-
ster på indersiden af døllen. Øksernes længde er typisk 
mellem 90og 130 mm. 
 
 
 
Type: VII B 1b Navn: Norsk type Datering: Periode V-VI? 

Dateringen er usikker. 
 
Beskrivelse: Denne norske variant af Mälaren typen er 
kendetegnet ved tre tværgående omløbende ribber 
med bredere mellemrum placeret på højde med øske-
nen. Disse ribber krydses af tre lodrette ribber. 
 
 
 
 
 
Gruppe VII B 2: Skånske type 
 
Type: VII B 2a Navn: Hovedtype Datering: Periode V-VI? 

Dateringen er usikker. 
 
Beskrivelse: I forhold til den slankere Mälaren type, vir-
ker denne celttype mere grov og tyk. I modsætning til 
de fine ribber på de førnævnte celte, har denne celt en 
tyk vulst, der løber lige over øskenen.  Æggen er typisk 
svunget. Halsdelens profil er kileformet og adskiller sig 
derved fra type B1 a, som har en lige øvre del.  I ca. 80 
% af tilfældene har øksen støttelister. Øksernes længde 
er typisk mellem 100 og 120 mm. 
 
 

 
Tegn. fra (Baudou, 1960)  

 
Tegn. fra (Baudou, 1960)  

 
Tegn. fra (Baudou, 1960)  
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Type: VII B 2b Navn: Ornamenteret type 
 
Datering: Periode V-VI? Dateringen er usikker. 
 
Beskrivelse: I enkelte tilfælde er den skånske type 
også ornamenteret med lodrette striber på den øvre 
del af øksen. I nogle få af økserne er der støttelister. 
De fleste er dog uden støttelister. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Type: VII B 2c Navn: Uornamenteret mellemform mellem B 1a og B 2a 
 
Datering: Periode ikke angivet, men muligvis som de andre i gruppe B2, V-VI?  
 
Beskrivelse: Denne gruppe har den slanke form 
som B 1a, men den mangler ornamenteringen, 
hvorved den mere minder om B 2a typen. I ca. 65% 
af tilfældene er øksen udført med støttelister. 
 
 
 
 
 
 
 
Type: VII B 2d Navn: Ornamenteret mellemform mellem B 1a og B 2a 
 
Datering: Periode ikke angivet, men muligvis som de andre i gruppe B2, V-VI?  
 
Beskrivelse: Denne lille gruppe har samme lod-
rette ribbe som type B 1a samt den i højde med 
øskenen omløbende vulst, som ses på type B 2a. 
De fleste økser har den slanke form som B 1a. I 
omtrent halvdelen af tilfældene er øksen udført 
med støttelister. 
 
 
 
 
 

 
Tegn. fra (Baudou, 1960)  

 
Tegn. fra (Baudou, 1960)  

 
Tegn. fra (Baudou, 1960)  
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Hovedtype VII C: Simple celte med glat overflade (uden eller med kun lidt ornamen-
tik). 
Den største gruppe af celte fra yngre bronzealder, er enten udført helt uden orna-
mentering, eller har enten en eller flere smalle ribber lige under mundingsvulsten. 
Øskenen sidder ved den ovale munding, eller mangler helt. 
 
 
Gruppe VII C: Simple celte med glat dølle 
 
Gruppe VII C 1: Celte med mundingsribber 
 
Type: VII C 1a Navn: Celte med 2-4 mundingsribber 
 
Datering: Periode IV og rækkende ind i periode V. 
 
Beskrivelse: Denne øksetype har to, til tider op til 
fire smalle ribber, som er omløbende lige under 
mundingsvulsten. Snitfladen er oftest triangulær. 
Siderne er næsten lige. Æggen er enten lige eller 
kun svagt svunget. I de fleste tilfælde er æggen 
smallere end mundingen. Nogle enkelte har støtte-
lister af typen A, eller med støttelister af typen C. I 
størstedelen af økserne er den ingen støttelister. 
Økserne med lodrette støttelister (type C), er de 
mindste af økserne.  
 
Type: VII C 1b Navn: Celte med 1 mundingsribbe 
 
Datering: Periode V 
 
Beskrivelse: Denne store øksetype har kun en smal 
ribber, som er omløbende lige under mundingsvul-
sten. Kun få eksemplarer har rette sider og æg, 
som den ovenstående variant C1a, mens  de fleste 
har svungne sider og buet æg, hvilket er kendeteg-
nende for periode V økserne. Størstedelen har tri-
angulære snitflader. Næsten alle er udført med 
lodrette støttelister.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tegn. fra (Baudou, 1960)  

 
Tegn. fra (Baudou, 1960)  
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Type: VII C 1b variant Navn: Celte med et lille hesteskoformet tegn 
 
Datering: Periode V? 
 
Beskrivelse: En variant af C1b har et lille hestesko-
formet tegn på den øvre del af bredsiden af øksen. 
Ved enkelte af disse økser, mangler mundingsrib-
ben.  
 
 
 
 
 
Gruppe VII C 2: Celte uden mundingsribber 
 
Type: VII C 2a Navn: Celte med øsken 
 
Datering: Periode V (forekommer også i periode VI fund. Desuden er der en under-
type, som syntes at forekomme i Jylland og på Fyn allerede i periode IV, hvorefter 
den senere spredes til resten af landet). 
 
Beskrivelse: Disse særdeles små økser findes i deres mindste form i Sverige, Norge 
og Finland, hvor de kun er mellem 40 og60 mm lange og vejer mellem 50 og 100 g. I 
Danmark og Tyskland er økserne større og med længder på mellem 60 og 80 mm 
samt en vægt på mellem 100 og150 g. Øskenen sidder direkte ved mundingen, som 
er omkranset af en kraftig vulst. Snitfladerne er enten triangulære eller også trækker 
afgrænsningslinjerne sig helt til mundingsvulsten.  
 
 

 
Forskellige varianter af type C 2a. Tegninger fra (Baudou, 1960) 
 
  

 
Tegn. fra (Baudou, 1960)  
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Type: VII C 2b Navn: Celte uden øsken, vestnorske type 
 
Datering: Periode V-VI. 
 
Beskrivelse: En stor gruppe økser, som ligner den foregående type C 2a fuldstændig, 
dog med den undtagelse at øksen er uden øsken.  Næsten alle har vertikale støtteli-
ster.  
 

 
Forskellige varianter af type C 2b. Tegninger fra (Baudou, 1960) 
 
 
Voldtofte-typen: (variant af VII C 2b) 
 
Datering: Periode V. 
 
Beskrivelse: Voldtofte-typen er en variant til Bardou’s type VII C 2b. Denne under-
type tilhører en eksklusiv gruppe af økser, der i modsætning til de typisk u-ornamen-
terede C 2b grundtyper adskiller sig ved at være rigt ornamenterede. Typen er nær-
mere beskrevet i (Thrane H. , 2013) og i (Henriksen M. B., 2018). Voldtofte-typen ad-
skiller sig fra de u-ornamenterede økser samt de andre ornamenterede økser ved at 
der ved døllens inderside er placeret en afsats. Af denne type er der så vidt vides kun 
fundet to eksemplarer, nemlig den midterste af de nedenstående viste økser samt 
en tilsvarende økse fundet i Lusehøj. I tilfældet med de på guldhøjen fundne økser er 
de to mindste af disse ornamenteret på smalsiderne med et sammenfoldet skib, hvis 
linjer midtskibs mødes i en skarp vinkel ved øksens æg. Det, der karakteriserer Vold-
tofte-typen, er som nævnt at der findes en afsats langs indersiden af døllen. Under 
døllen findes der horisontale rille- og ribbebånd, hvilket er et fælles træk for de tre 
økser fra Guldhøjen. Derudover er der langs undersiden af det nederste rille-ribbe-
bånd, placeret et omkringløbende bælte af S-formede og tætsiddende figurer. Dette 
er et træk som øksen har tilfælles med en række af de såkaldte Seddiner-økser (se 
længere nede). Seddiner-økserne findes også med de omtalte sammenfoldende 
skibsafbildninger (her er afbildningerne dog placeret på de større og mere jævne 
bredsider) (Henriksen M. B., 2018, s. 219). De mange fællestræk ved de tre økser fra 
Guldhøjen gør, at disse opfattes som en samlet gruppe, og det antages, at de stam-
mer fra samme værksted. 
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Tre celte fundet på Guldhøjen syd for Buskehøj og Lusehøj ved Voldtofte. Den midter-
ste og længste af celtene er 108 mm lang. Det er den, der sammen med en tilsva-
rende celt fra Lusehøj, er døbt Voldtofte-typen. Bemærk den bevarede del af træskaf-
tet i alle tre af øksernes dølle. Foto: Odense Bys Museer. 
 
Gruppe VII C 3: Mellemform mellem C 2 (økser uden mundingsribber) og B 2 (skån-
ske type med forlænget hals). I en variant findes der to vulster omkring randen af øk-
sen. 
 
Datering: Periode VI (forekommer muligvis også i periode V) 
 
Beskrivelse: Ved en del af de simple celte uden mundingsribber fortsætter døllen et 
stykke forbi selve vulsten. 

 
Forskellige varianter af type C 3. Tegninger fra (Baudou, 1960) 
 
  



 Celte (dølleøkser) 64 

Gruppe VII D: 
 
Hovedtype VII D: Celte med bueformede randlister. 
 
Gruppe VII D 1: Gotlandsk form Datering: Periode V (senere del?) -VI 
 
Beskrivelse: Begrænsningslinjerne på snitfladerne 
bøjer ved disse økser ved den øvre del af øksen ud 
til siderne.  En del af økserne er udsmykket med 
en mundingsribbe, de fleste er dog uden. Ca. 1/3 
del af økserne er uden støttelister, mens resten 
har vertikale støttelister. 
 
 
 
 
Gruppe VII D 2: Uplandsk form Datering: Periode V-VI 
 
Beskrivelse: Denne type minder om den Gotland-
ske form, men den er ornamenteret med to, ofte 
fire langsgående ribber langs bredsiderne. Enkelte 
er også ornamenteret med en lille vorte eller med 
en lille reliefagtig punktkreds. 
 
 
 
 
 
 
Hovedtype VII E: Celte med opsvulmet øvre del. 
 
Gruppe VII E: (Seddiner celt) 
 
Datering: Periode V 
 
Beskrivelse: Den øvre del af celten er opsvulmet og glat på to af siderne, således 
disse fremstår som kugleformet glatte flader. Halsen er kort og ofte ornamenteret 
med omløbende ribber. Æggen er en smule svunget. I modsætning til de nordtyske 
økser mangler øskenen ved de danske og svenske udgaver af øksen. Øksetype beteg-
nes som Seddinertype, fordi en sådan økse blev fundet i en gravhøj ved Seddin i år 
1899, 50 km sydvest for Berlin. 
 

 
Tegn. fra (Baudou, 1960)  

 
Tegn. fra (Baudou, 1960)  
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Tegning fra (Baudou, 1960) Eksempel på gruppe E celt (Seddiner-
celt) fra Tåruplunde på Østfyn. Foto fra 
blog.museum.odense.dk 

 
  

http://blog.museum.odense.dk/mogens-bo-henriksen/et-skaft-er-vel-bare-et-skaft-eller-er-det/fig-3a-002/
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Lansespidser og lancetter 
 
I bronzealderen var spyddet eller nok rettere lansen, et vigtigt våben der sandsynlig-
vis har været benyttet i nærkamp. I den ældre del af bronzealderen, er det spyddet 
der er langt det mest almindelige våben, frem for det mere kostbare sværd. Sværdet 
syntes dog at blive hovedvåbenet fra midten af 2. årtusinde f.Kr. og indtil slutningen 
af den ældre bronzealder (1100. f.Kr.). 
 
Mod slutningen af den ældre bronzealder omkring det 1. årtusinde f.Kr., fremstilles 
spyddet i mange forskellige udformninger. Udformningerne afspejlede impulser fra 
det sydøstlige og det sydvestlige Centraleuropa. Om end der blev produceret mange 
forskellige slags spyd, syntes sværdet dog at have været mandes foretrukne våben. 
Dette forhold kan dog skyldes at spyddene, i modsætning til sværdet, næsten aldrig 
blev brugt som gravgave, hvilket kan være med til at fortegne det reelle forhold mel-
lem brugen af sværd og spyd. 
 
Omkring 800 f.Kr. bliver fordelingen mellem sværd og spyd dog mere lige, hvilket ty-
der på at der sker en vis standardisering af elitens våben. (Jensen J. , 2006 b, s. 216 
og 403.) 
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Typologisk gruppering: 
 
Ældre bronzealder 
 
For grupperingen af lansespidserne fra den ældre bronzealder tages der udgangs-
punkt i den tyske arkæolog Gernot Jacob-Frisen’s (Jacob-Friesen, 1967) gennemgang 
af disse. 
 
Bagterp type – Kort kompakt lansespids: Disse lansespidser er kendetegnet ved de-
res korte kompakte form. Det ofte konvekst formede blad, udgør mellem ca. 60-75% 
af den samlede længde af lansen.  I de fleste tilfælde har døllen indenfor bladets om-
råde et rundt tværsnit.  Dølletværsnittet er dog i enkelte tilfælde også fladt-ovalt el-
ler spidsovalt eller tagformet. Ved de flest lanser har den frie del af døllen, specielt 
mod mundingsåbningen, et svagt rundt-ovalt tværsnit. Der forefindes altid nittehul-
ler ca. midt på den frie længde af døllen, men kan også i enkelte tilfælde være rykket 
længere væk fra den frie ende af døllen. Disse huller er oftest runde, med en ret stor 
diameter på mellem 5-8 mm. Et andet kendetegn ved Bagterp typen er at der ofte i 
forlængelse af bladets afslutning, fortsætter kraftige grater ned langs den frie del af 
døllen helt ned til nittehullerne eller også forbi disse og ned til den frie ende af døl-
len. Types findes både som ornamenteret og u-ornamenteret. De ornamenterede 
udgaver findes overvejende i Danmark og Sverige. I ca. 2/3 dele af tilfældene indgår 
der på selve bladet prikornamentik langs med overgangen til døllen. Disse prikker 
fortsætter ofte forbi selve bladet og ned af de førnævnte grater. Selve døllens orna-
mentering består af horisontale indpunslede streggrupper af 3 til 12 linjer. Disse 
kombineres med varierende mønstre, bestående af hængende, eller mod hinanden 
rettede trekantmotiver i forskellige udformninger. Skraveringer i sildemønster, 
punktrækker eller rækker af bue-formede punsler. 
 
Længden varierer mellem 100-152mm, med de fleste lansespidserne liggende i inter-
vallet 105-130 mm lange. Bredden af intakte eksemplarer ligger typisk i området 
mellem 32-41 mm. Bladet udgør mellem 60-75% af den samlede længde af lanse-
spidsen. Bredde/længde forholdet ligger typisk mellem 0.26-0.34. Typen har typisk 
været dateret til den tidlige del af periode I (ca. 1700-1500 f.Kr.), men (Vandkilde, 
1996, s. 229) påpeger at der er en række kronologiske markører der helt entydigt pe-
ger på en datering til den senere del af periode I, nemlig IB (1600-1500 f.Kr.). Bag-
terp-typen er ret almindelig for perioden, med et samlet registreret antal på 62 ek-
semplarer (Vandkilde, 1996, s. 229).  
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Eksempel på uornamenteret Bagterp type, længde ca. 104 mm. Fra Kærby mark, As-
perup Sogn, Fyn. Foto Odense Bys Museer  OBM. 
  

 
Eksempel på ornamenteret Bagterp type, længde ca. 104 mm. Fra Harritslev, Skovby 
Herred, Fyn. Tegning fra (Aner & Kersten, 1977). 
 
Valsømagle type – længere og slankere udformede lansespidser: Disse lansespidser 
er kendetegnede ved at æggen er trinvis reduceret i tykkelse ved udhamring af 
denne. I øvrigt et kendetegn som er gældende for de fleste samtidige sværd og 
dolke. Ved velbevarede udgaver af type er æggen ofte kraftigt skærpet eller ifm. 
støbningen tydeligt reduceret i tykkelse (Jacob-Friesen, 1967, s. 120). Til tider er der 
også indlagt fordybninger eller riller langs æggen.  
 
I visse tilfælde, men ikke altid, er æggen mod spidsen indsvunget. Dølletværsnittet 
inden for selve bladets område har generelt et skarpkantet tagformet udseende som 
i visse tilfælde kan gå over i et mere ovalt tværsnit. Også den frie del af døllen er i 

https://flic.kr/p/JZFXU1
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mange tilfælde let kantet udformet, til tider tilnærmet firkantet, til tider spidsoval. 
Mange Valsømagle lansespidser har store nittehuller med diameter på 5 mm eller 
mere (undtagelsen er dog selve Valsømaglefundet hvor nittehullerne kun er 3 mm i 
diameter). Hullerne kan også være firkantet eller anormale i udformning.  
 
Den samlede længde på lansespidserne ligger i de fleste tilfælde mellem 120-270 
mm med ydere grænser på mellem 104-440 mm. Bladet udgør ofte mellem 66-78% 
af den samlede længde. Bredde/længde forholdet ligger typisk mellem 0.17-0.30. 
Bladets bredde udgør i mange tilfælde 25% af den samlede længde, hvorfor typen 
også kan være relativ kompakt. Typen får dog alligevel et ret slankt udtryk, da den 
største bredde på bladet ligger i den nedre 1/3-del eller ¼-del af bladet, samtidig 
med at bladet mod spidsen af lansen reduceres kraftigt.  
 
Ornamentikken på typen udgøres ofte af tre (sjældent flere eller færre) grupper af 
riller på den frie del af døllen. Til tider findes der mere eller mindre kraftigt udfor-
mede riller eller forhøjede rande ved døllemundingen. I enkelte tilfælde kan hele 
den frie del af døllen være dækket af tværgående riller. Mellemrummet imellem ril-
legrupperne kan være udfyld med forskellige motiver så som spiraler eller imiterede 
spiraler. Ornamentikken kan også bestå af trekanter der enten er placeret over rille-
gruppen tæt på overgangen fra den frie dølle og til hvor bladet starter, eller imellem 
rillegrupperne. 
 
 

 
Lansespids fundet ved Valsømagle. Foto: Arnold Mikkelsen - Samlinger.Natmus.dk 
 

 
 
Valsømagle lansespids – længde ca. 435 mm. Tegning fra (Aner & Kersten, 1976). 
 

https://samlinger.natmus.dk/DO/asset/13920
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Eksempel på ornamenteret lansespids af Valsømagle typen. Tegning (Aner & Kersten, 
1976). 
 

 
Eksempel på ornamenteret lansespids af Valsømagle typen med kraftigt reduceret 
tykkelse af æggen – ca. 193 mm lang. Fra Voldtofte – Fyn. Tegning (Aner & Kersten, 
1977). 
 

 
Eksempel på u-ornamenteret lansespids af Valsømagletypen – ca. 145 mm lang 
(Aner & Kersten, 1977) 
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Eksempel på lansespids af Valsømagle typen – samlet længde ca. 172 mm. Lanse-
spids fra Haga, Gothem, Gotland, Sverige. Foto: mis.historiska.se. Fotograf: Sara 
Kusmin SHM 2006-07-03. 
 

 
 
Eksempel på lansespids af Valsømagle typen – samlet længde ca. 143 mm. Lanse-
spids fra Haga, Gothem, Gotland, Sverige. Foto: mis.historiska.se. Fotograf: Sara 
Kusmin SHM 2006-07-03. 
 
Af Valsømagle lansespidstypen, er der ifølge (Vandkilde, 1996, s. 232) registreret 34 i 
Danmark. Typen dateres til den senere del af periode I, nemlig IB (1600-1500 f.Kr.). 
 
Smørumovre type: Smørumovre lansespidstypen er en videreudvikling af Valsømagle 
typen. Begge typer deler mange ligheder. Overgangen fra den ældre Valsømagle 
type til den yngre Smørumovre type er dog ret flydende og i tilfælde hvor lansen ikke 
er ornamenteret, kan det være svært at adskille den ene type fra den anden. Læng-
den på Smørumovre typen svarer til Valsømagletypen, dog er den maksimale længde 
på denne type, med undtagelse af et enkelt eksempel, dog begrænset til 255 mm. 
Hvor Valsømagletypen til tider har riller langs æggen, ses dette ikke ved Smørumovre 
typen. Kraftigt reducerede tykkelse af æggen som det ses ved Valsømagletypen, ses 
kun ved Smørumovre typen på de tidligste af udgaver af typen. 
 
Ved Smørumovre typen er døllen indenfor klingens område enten rund eller rund-
oval til spidsoval udformet, aldrig så udpræget tagformet som er tilfældet ved flertal-
let af Valsømagletypen. Den frie dølleende er altid rund, aldrig firkantet eller spids-
oval. Nittehullernes diameter er også mindre på Smørumovretypen end på Valsø-
magletypen.  
 
Også ved Smørumovretypen er det vandrette grupper af linjer omkring den frie den 
af døllen, der danner grundlaget for ornamentikken. I de fleste tilfælde er de yderste 
linjepar udfyldt med tværgående streger, i visse tilfælde gælder det også for de in-
dre. Ornamentik med rækker af modstående trekanter indesluttet imellem linjegrup-
perne, som danner siksak mønstre, forekommer også.  
 
Ved døllemundingen findes oftere en eller to kraftige riller eller furer. 

http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=96760
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=240610
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Imellem linjegrupperne er der typisk ingen ornamentik. En undtagelse er nogle af 
Smørumovre lansespidserne, hvor der forekommer spiralornamentik imellem linje-
grupperne. 
 
Øverst over linjegruppen tættest på bladet, forefindes der forskelligartede udfyldte 
ligesidede eller indsvungne trekantformer, der til dels forlænges med en ret linje der 
udløber fra trekantens spids og parallelt med lansen længderetning. 
 
Smørumovretypen dateres til periode II (1500-1300 f.Kr.). (Jacob-Friesen, 1967, s. 
136). 
 
 

 
Eksempel på ornamenteret lansespids af Smørumovre typen fra Vognserup – Holbæk 
Amt – ca. 206 mm. Tegning (Aner & Kersten, 1976). 
 
 

 
Eksempel på u-ornamenteret lansespids af Smørumovre typen – ca. 145 mm lang 
(Aner & Kersten, 1977) 
 
 

 
 
Eksempel på lansespids af Smørumovre typen – samlet længde ca. 148 mm. Lanse-
spids fra Storvreta, Ärentuna, Uppland, Sverige. Foto: mis.historiska.se. Fotograf: 
Sara Kusmin SHM 2006-10-24. 

http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=301480
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Kirke Såby type: Kirke Såby lansespidstypen forefindes i samme tidsperiode som 
Smørumovretypen (se ovenstående) og Ullerslevtypen (se nedenstående). Kirke Såby 
typen er grundlæggende meget ens med Smørumovre typen, dog er typen grund-
læggende længere end Smørumovretypen. Det karakteristiske ved Kirke Såby typen 
er dens slankere udtryk i forhold til Smørumovretypen. Selve bladet er længere og da 
den frie døllelængde (fra 24 mm, dog typisk mindst 30 mm eller betydeligt højere) er 
den samme som Smørumovretypen, betyder dette typisk en samlet større længde på 
lansespidsen. Udsmykningen på døllen består som ved Smørumovretypen ofte af tre 
horisontale omløbende rillegrupper. Længden på Kirke Såby lansespidserne ligger i 
intervallet mellem 164 – 275 mm Langt de fleste eksemplarer ligger dog i intervallet 
mellem 190-260 mm. Bladets bredde ligger i intervallet mellem 30-43 mm. 
Bredde/længdeforholdet ligger i intervallet 0.142 til 0.226, med de fleste beliggende 
inden for intervallet 0.15-0.20. Selve bladets længde udgør typisk mellem 78-88% af 
den samlede længde. 
 
Kirke Såbytypen dateres til periode II (1500-1300 f.Kr.). (Jacob-Friesen, 1967, s. 142). 
 

 
Eksempel på lansespids af Kirke Såby typen fra Saltofte – Odense Amt – ca. 202 mm. 
Tegning (Aner & Kersten, 1977). 
 

 
Eksempel på lansespids af Kirke Såby typen fra Hersnap – Odense Amt – ca. 198 mm. 
Tegning (Aner & Kersten, 1977). 
 
 

 
Eksempel på formodet Kirke Såby type fra Dalsgårds mark, Hårby Sogn på Fyn. Foto 
Odense Bys Museer  OBM. 

https://flic.kr/p/JbsTUr
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Eksempel på lansespids af Kirke Såby typen – samlet længde ca. 239 mm. Lansespids 
fra Långaröd, Skåne, Sverige. Foto: mis.historiska.se. Fotograf: Sara Kusmin SHM 
2006-08-10. 
 
 
Ullerslev type: Ullerslevtypen som er opkaldt efter et depotfund fra Fyn, afskiller sig 
fra Kirke Såby lansespidstypen ved et endnu slankere udtryk. Både den samlede 
længde (de fleste er mellem 240-350 mm, med enkelte op til 439 mm) er større ved 
Ullerslevtypen samtidig med at bredde/længdeforholdet (typisk mellem 0.10 til 0.16) 
er minde og den frie døllelængde er mindre end ved Kirke Såbytypen. Bladlængden 
udgør typisk 89% eller mere af den samlede længde. Bladbredden ligger for de fleste 
eksemplarer mellem 32-45 mm med enkelte op til 55 mm. Ved dølleenden er oftest 
anbragt to ret små nittehuller med en diameter på mellem 2-4mm. Kun i ganske få 
tilfælde mangler nittehullerne. 
 
Bladet starter næsten altid lige over døllemundingen og udviser i de fleste tilfælde et 
svagt konvekst forløb frem til spidsen. Bladet er ofte kendetegnet ved et kraftigt 
tværsnit ind mod selve døllen.  
 
Et andet kendetegn der adskiller Ullerslevtypen fra Kirke Såbytypen er udsmykningen 
af den frie dølleende. Hvor der på Kirke Såbytypen ofte er tre adskilte ornamente-
rede zoner, så findes der aldrig tre og sjældent to adskilte ornamenterede zoner på 
Ullerslevtypen. Oftest består ornamenteringen af en sammenhængende ornamente-
ret zone. Ved 25-30% af Ullerslevtypen findes der ornamentering langs bladet bestå-
ende af to eller flere riller. Dette findes sjældent på Kirke Såby- og Smørumovrety-
pen. Som ved Kirke Såbytypen og også til dels ved Smørumovretypen, forekommer 
der ofte en afsluttede ornamentik langs randen af den ornamenterede zone, typisk 
bestående af vinkelmotiver med indsvungne sider, der kan være dobbelt, trefoldigt 
eller flere gange gentaget inden i hinanden. Vinkelmotiverne kan dog også være ud-
fyldt med skå-, kors- eller horisontalskravering. 
 

 
Eksempel på lansespids af Ullerslevtypen fra Trunderup – Svendborg Amt – ca. 338 
mm. Tegning (Aner & Kersten, 1977). 
 
 

http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=241163


 Lansespidser og lancetter 75 

 
 
Eksempel på lansespids af Ullerslevtypen fra Ullerslev – Svendborg Amt – ca. 243 
mm. Tegning (Aner & Kersten, 1977). 
 

 
Eksempel på lansespids af Ullerslevtypen – samlet længde ca. 305 mm. Lansespids fra 
Solberga, Köping, Öland, Sverige. Foto: mis.historiska.se. Fotograf: Sara Kusmin SHM 
2006-10-26. 
 
Ullerslevtypen dateres til periode II (1500-1300 f.Kr.). (Jacob-Friesen, 1967, s. 149). 
 
Gundslev type: Gundslevtypen er opkaldt efter et depotfund fra Falster. Typen er en 
videreudvikling af den ovenfor beskrevne Ullerslevtype. Dog adskiller de to typer sig 
bl.a. ved det på Gundslev typen stærkere indsvungne blad fra dettes nederste start 
meget tæt ved døllemundingen og til hvor bladet er bredest. En udformning som kun 
ses ved få af Ullerslevtypen og i de tilfælde udført mindre markant.  
 
En videre forskel er ornamentikken ved dølleenden. På Gundslevtype består orna-
mentikken i de fleste tilfælde af et ret smalt og sammenpresset linjebånd som ofte 
er udfyldt med korte lodret forløbende streger imellem båndlinjerne. Kun i få til-
fælde er der også udført trekantformede mønstre ved båndlinjernes afsluttede rand, 
som det elles så ofte ses på Ullerslevtypen. En anden forskel imellem Gundslevtypen 
og Ullerslevtypen er at mange af Gundslevtype ikke har nittehuller, i modsætning til 
Ullerslevtypen hvor nittehuller altid er tilstede.   
 
Bladet er altid ornamenteret med en eller flere linjer der forløber parallelt med æg-
gen. Ofte har bladet en forøget tværsnitstykkelse ind mod midten. 
 
Længden for Gundslevtypen ligger mellem 159 mm til 349 mm, med de flest belig-
gende i intervallen 170-300 mm. Bredden på bladet svinger imellem 35-43 mm.  
Bredde/længdeforholdet ligger imellem 0.12-0.226.  
 
 

 
Eksempel på lansespids af Gundslevtypen fra Gundslev – Maribo Amt – ca. 300 mm. 
Tegning (Aner & Kersten, 1977) - 1578. 

http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=301585
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Eksempel på lansespids af Gundslevtypen fra Gundslev – Maribo Amt – ca. 213 mm. 
Tegning (Aner & Kersten, 1977) - 1578. 
 
 

 
 
Eksempel på lansespids af Gundslevtypen fra Gundslev – Maribo Amt – ca. 269 mm. 
Tegning (Aner & Kersten, 1977) - 1578. 
 
Gundslevtypen dateres til overgangen mellem periode II og III og periode III (1300-
1100 f.Kr.). (Jacob-Friesen, 1967, s. 156). 
 
 
Hulterstad type: Hulterstad typen er opkaldte efter et gravfund fra Öland. Typen er 
en videreudvikling af Gundslevtypen. Dog adskiller de to typer sig bl.a. ved at Hulter-
stad typen generelt er kortere end Gundslevtypen, om end der dog er et overlap i 
størrelserne de to typer imellem, der gør at man ikke altid alene ud fra længden af 
det enkelte fund kan afgøre om lansespidsen hører til den ene eller den anden type. 
En anden forskel imellem de to typer er de langs æggen parallelt forløbende streger 
på Gundslevtypen som ikke findes på Hulterstad typen.  
 
Ornamentikken ved døllemundingen er på Hulterstad typen består ofte af en kraftig 
omløbende rille (ca. 75% af tilfældene i Skandinavien), hvilket den har til fælles med 
mange af Gundslevtyperne. Nogle lansespidser har i stedet for den omtalte omløb-
ende lille i stedet en omløbende vulst ved døllemundingen. Meget korte udgaver 
lansespidser med denne ornamentering ved døllemundingen syntes at være en sen-
form der muligvis rækker ind i periode IV. Ud over ovenstående beskrevne er orna-
mentering på lansespidserne af Hulterstad typen yderst sjælden.  
 
Bladet er som ved Ullerslevtypen og Gundslevtypen trukket langt ned langs døllen og 
går i visse tilfælde helt til døllemundingen. Bladets bredeste punkt ligger typisk ca. 
midt på lansespidsen eller en smule i retning af døllemundingen. Overordnet set er 
den øvre del af bladet let indtrukket og den nedre del af bladet stærkere indtrukket. 
Kun i få tilfælde forløber æggen tilnærmelsesvist retlinjet mod begge ender af 
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bladet. Som også set på Gundslevtypen, er der mange eksemplarer af Hulterstad ty-
pen hvor bladets tykkelse øges kraftigt ind mod døllen. Ofte kan der konstateres en 
blød overgang mellem bladet og døllen. 
 
På mange af eksemplarerne starter bladet 10 til 15 mm over dølleenden. Den frie 
døllelængde kan dog også i visse tilfælde være op til 30 mm. I ca. 2/3-del af tilfæl-
dene er eksemplarerne med nittehuller. 
 
Længden for Hulterstad typen ligger mellem 108 mm til 208 mm, med de flest belig-
gende i intervallen 130-195 mm. Bredden på bladet svinger imellem 30-39 mm.  
Bredde/længdeforholdet ligger imellem 0.155-0.306 med koncentrationen omkring 
0.18-0.25.  
 
 

 
Eksempel på lansespids af Hulterstad typen – samlet længde ca. 140 mm. Lansespids 
fra Hulterstad, Öland, Sverige. Foto: mis.historiska.se. Fotograf: Jenny Nyberg SHM 
2007-01-17. 
 

 
Eksempel på lansespids af Hulterstad typen – samlet længde ca. 157 mm. Lansespids 
fra Nykvarn, Turinge, Södermanland, Sverige. Foto: mis.historiska.se. Fotograf: Jenny 
Nyberg SHM 2007-01-17. 
 
 
 
Hulterstad typen dateres til periode III (1300-1100 f.Kr.). (Jacob-Friesen, 1967, s. 
164). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=309058
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=309038
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Yngre bronzealder 
 
Den svenske arkæolog Evert Baudou (Baudou, 1960)  inddeler lansespidserne fra 
yngre bronzealder i typologiske grupperinger med tilhørende dateringer. 
 
Type IV A - Lansespidser med hult blad: Disse lansespidser er kendetegnet ved det 
tykke hule blad, som uden synlig grænse går over i døllen. Tværsnittet af bladet er 
tagformet eller med indsvungne tagformede sider. Bladet er ofte udsmykket med 
langs løbende smalle ribber. I visse tilfælde er der i selve bladet udformet to eller fire 
huller. Døllen er altid kort og uden sømhuller. På de fleste lansespidser er døllen ud-
smykket med to eller tre smalle omløbende ribber. De fleste lansespidser af denne 
type er mellem 180-220 mm lange. Formen er en ledetype for periode IV (ca. 1100-
900 f.Kr.) og den udgør en sidste udvikling af de ældre lansespidser.  
 

 
Tegning fra (Baudou, 1960) 
 

 
Eksempel på type IV A, længde ca. 197 mm. Fra Rue, Vigerslev Sogn – Fyn. Foto 
Odense Bys Museer  OBM. 
 
 
Type IV B - Lansespidser med facetteret dølle: Lansespidserne med facetterede 
dølle forekommer i forskellige former rundt om i Europa. Overgangen mellem dølle 
og blad er skarp. Den frie del af døllen har et rundt tværsnit og er nederst udsmykket 
med to, tre eller flere omløbende riller eller ribber. Længden af lansespidser af 
denne type varierer mellem 120-180 mm. Lanserne hører til i periode IV (ca. 1100-
900 f.Kr.). 
 

https://flic.kr/p/JdrNJX
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Tegning fra (Baudou, 1960) 
 
 
Type IV C - Lansespidser af ”Pfahlbautyp (nordvest-alpine form?)”: Lansespidserne 
er ved dølleenden udsmykket med omløbende bundter af linjer. Enkelte uornamen-
terede eksemplarer syntes dog også af forekomme. Størstedelen af lansespidserne 
er ret store, for det meste 250-400 mm lange. Forholdet mellem dølle og blad er 
mellem 1:2 og 2:3. Fra daterbare fund er typen dateret til periode V og VI (900-500 
e.Kr.).  
 

 
Tegning fra (Baudou, 1960) 
 
 
Type IV D – Uornamenterede lansespidser med konvekst blad: De fleste lansespid-
ser fra yngre bronzealder er udekorerede og svære at karakterisere. I denne gruppe 
hører de udførelsesmæssige ”jævne” lansespidser med konvekst eller tilnærmelses-
vist konvekst blad. Forholdet mellem dølle og blad varierer mellem 1:2 og 1:3. Læng-
den er typisk imellem 120-200 mm. Daterbare fundkomplekser daterer denne type i 
periode V og VI (900-500 e.Kr.). Det konvekse blad forekommer også i den ældre 
bronzealder. Disse ældre typer adskiller sig dog fra den her beskrevne yngre type, 
ved at tværsnittet af bladet er tyndere og mere ensartet i tykkelsen.  
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Tegning fra (Baudou, 1960) 
 
 
Type – Vestbaltisk type: I tiden omkring 800 f.Kr. fremstilles i stort tal en type af 
spydspidser som ofte er ornamenteret med omløbende streger for enden af døllen, 
den såkaldt vestbaltiske type. Døllen er uden nittehuller og med en relativ lang fri 
dølledel. Bladets omrids er næsten altid konvekst udformet og bladets tykkelse stiger 
stødt ind mod døllen. Udformningen kan også variere en del hvorfor (Jacob-Friesen, 
1967, s. 251) har forsøgt at opdele typen i en række varianter.  
 

1) Der findes lange og meget smalle eksemplarer, hvor længde uden videre kan 
være mere end 320 mm og hvor bredde-længdeforholdet ligger imellem 
0.077 og 0.12.  

 
2) Der findes mellemlange smalle stykker med længder på mellem 200-320 mm 

og en største bredde på under 50 mm. Bredde-længdeforholdet ligger mel-
lem 0.12 og 0.19. 

 
3) Der findes lange og bredde eksempler med længder på mere end 250 mm. 

Bredden er større end 50 mm og bredde-længdeforholdet ligger mellem 0.14 
og 0.19. 

 
4) Der findes korte til mellemlange bredde eksemplarer, med længder mindre 

end 250 mm og et bredde-længdeforhold på over 0.19. 
  
Af de ovennævnte varianter optager bladet typisk mellem 70-80% af den samlede 
længde af lansen. Der findes dog også typer hvor bladet udgør indre end 70% af den 
samlede længde af lansen, hvilke dermed kan skelnes fra ovenstående varianter. 
 

5) Lange lanser med kort blad, hvor længden er større end 250 mm og blad-
længden udgør mindre end 70% af den samlede længde. 
 

6) Korte og mellemlange eksemplarer med kort blad, hvor længden er mindre 
end 250 mm og bladlængde udgør mindre end 70% af den samlede længde. 

 
Fremstillingsstedet er Sydskandinavien-Nordtyskland. Men da typen optræder helt 
uden lokale forudsætninger, er der heller ikke tvivl om, at forbillederne skal søges 
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mod sydvest, i de vestlige dele af Centraleuropa, som netop på den tid øvede så 
stærk en indflydelse på Sydskandinavien. Kilde: Denstoredanske.dk 
 

 
 
Eksempel på vestbaltisk type, længde ca. 140 mm. Fra Lykkenshåb, Hasmark, Norup 
Sogn – Fyn. Foto Odense Bys Museer  OBM. 
 
Type V A – Små uornamenterede lancetter: Disse typisk 60-100 mm lange, dobbelt-
æggede spidser i bronze besidder en kraftig grebangel med firkantet tværsnit. Bladet 
har enten på begge sider en grat eller er flad på den ene side, således at bladets 
tværsnit fremstår trekantformet. Skuldrene på bladet kan være stærkt afviklede eller 
kan også være tilnærmelsesvise retlinjet. Generelt er spidsen ikke ornamentet, der 
kan dog forekomme ornamentering på selve bladet i form af langsløbende linjer. 
Denne type lancetter forekommer i et stort antal grave fra periode IV (1100-900 
f.Kr.), men forekommer også i enkelte tilfælde i periode V grave (900-700 f.Kr.). 
Anvendelsen af disse lancetter er usikker. Der er tegn på at disse kan have været 
brugt som knive hvor et organisk skaft ikke længere er bevaret. De kan dog også 
have tjent som pilespidser eller måske som miniature-sværd. 

 
Tegning fra (Baudou, 1960) 
 

 
Eksempel på uornamenteret lancet, længde ca. 95 mm. Fra Hjulhøj, Uggerslev sogn – 
Fyn. Foto Odense Bys Museer  OBM. 
 
Type V B – Små ornamenterede lancetter: Disse typisk 80-100 mm lange, dobbelt-
æggede spidser ligner den foregående beskrevne type. Grebanglen er dog på denne 
type ornamenteret. Ornamenteringen dækker hele grebanglen med undtagelse af 
den yderste ende. Ornamenteringen består næsten altid af tværstregsgrupper, imel-
lem hvilke to linjer krydser hinanden. Nederst på selve bladet er ofte placeret to 
grupper af skråstreger der peger mod hinanden.  På smalsiderne af grebanglen og på 
den øverste del af bladet kan der forekomme indpunslede trekanter. Disse lancetter 
findes i fåtal i danske gravfund fra periode IV (1100-900 f.Kr.). 

http://denstoredanske.dk/Danmarks_Oldtid/Bronzealder/De_rige_sl%C3%A6gter_1100-700_f.Kr/M%C3%A6ndene
https://flic.kr/p/K1DmLC
https://flic.kr/p/JSo2b3
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Tegning fra (Baudou, 1960) 
 

  

Type V C – Store ornamenterede lancetter: Disse dobbeltæggede spidser er typisk 
120-200 mm lange. I det fleste tilfælde fortsætter den kraftigt markerede grebangel 
over hele bladets længde.  Grebanglen og dens forlængelse langs bladet, er rigt orna-
menteret. Ornamenteringen af grebanglen består af grupper af skråtstillede streger, 
der indbyrdes danner et zik-zak mønster. Ornamenteringen kan også bestå af kon-
centriske halvbuer eller indpunslede trekanter. Også bladets midterparti kan være 
ornamenteret med halvcirkler eller korte streger. Disse store rigt ornamenterede 
lancetter forekommer alene i gravfund fra periode V (900-700 f.K.r). Formen er for-
holdsvis almindelig i Danmark men forekommer mindre hyppigt i Nordtyskland. 
 

 
Tegning fra (Baudou, 1960) 
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Hals-, arm-, ankel- og fingerringe 
 
Armringe af bronze og guld findes i stort antal og i mange forskellige udformninger 
fra hele bronzealderen, i ældre bronzealder mest fra gravene og i yngre bronzealder 
hovedsagelig fra offerfundene. Generelt er armringene fra ældre bronzealder mere 
spinkle end dem fra yngre bronzealder. I den ældre del af perioden kan armringene 
bestå af en tynd spiraloprullet tråd, en stang, der i nogle tilfælde er vredet, eller et 
metalbånd, som i reglen er pyntet med riller eller rækker af diskrete mønstre. På 
både de stang- og båndformede armringe kan enderne være rullet op som spiraler. 
Manchetformede bronzearmringe af varierende bredde forekommer i den senere del 
af ældre bronzealder (periode III) samt i yngre bronzealder (periode IV-V). Sædvanlig-
vis er de dekoreret med vandrette ribber og i yngre bronzealder undertiden forsynet 
med vedhæng i form af rasleblik, ringe eller "hamre". De fleste manchetarmringe fra 
yngre bronzealder må have været lukket ved hjælp af en snor igennem de trekantede 
(eller runde) huller, som findes ved enderne. I samme tidsrum (periode III-V) er det 
også almindeligt med brede, kraftige spiralarmringe af bronzebånd. Fra yngre bron-
zealder kendes der dog samtidig mere enkle armringe dannet af et metalbånd, en -
stang eller en spiraloprullet tråd. De såkaldte "edsringe" er en særlig type armringe 
fra yngre bronzealder. I ældre bronzealder optræder armringe især i kvindegrave og 
ofte parvis, dvs. én på hver arm, men de kendes også fra mandsgrave og da navnlig 
af guld. For yngre bronzealders vedkommende er langt de fleste armringe fundet i 
moser eller tilsvarende steder, enten alene, flere stykker sammen eller i kombination 
med andre smykker, og man ved derfor ikke meget om, hvordan de har været båret. 
Tekst fra www.guderoggrave.dk. 
 
Noppenringe 
 
Spiralformede ringe, der har været brugt som fingerringe, armringe, øreringe, eller 
har siddet i håret. Ringene findes i guld og bronze. Disse ringe kommer i begyndelsen 
af den 2. årtusinde f.Kr. (2000- f.Kr.) til Danmark fra kontinentet mod syd. Otte af 
denne slags ringe er fundet i Danmark. (Jensen J. , 2006 b, s. 33). Noppenringene fra 
SN II er fundet i det østlige Jylland og på Sjælland. 
 
Datering: Dateres til SN II (1950-1700 f.Kr.) (Vandkilde, 1996, s. 200). 

  
Eksempel på noppenringe i guld der blev fundet i den bikubeformede dåse fra Skeldal 
skov. samlinger.natmus.dk. Fotograf: Lennart Larsen 

http://www.guderoggrave.dk/cgi-bin/kultnet.exe?Function=GetHyperLink&ReferenceID=3
http://samlinger.natmus.dk/DO/10045
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Lunula (halssmykke) 
 
Lunulae er halvmåneformede halssmykker af tyndt guld. Lunulae blev fremstillet i 
den tidligste bronzealder i Irland, hvor den største mængde og de fineste ornamen-
terede eksemplarer er fundet. De kendes endvidere fra De Britiske Øer og det øvrige 
Vesteuropa. Det er uvist, om alle denne type smykker stammer fra Irland, eller om 
nogle er lokale efterligninger. denstoredanske.dk De tre lunuae som er fundet i Dan-
mark, er teknisk og stilistisk delvist forskellige fra andre lunulae, hvorfor det er mu-
ligt at de i Danmark fundne også kan være fremstillet lokalt. (Vandkilde, 1996, s. 
184).  
 
Datering: Dateres til SN I (2350-1950 f.Kr.) (Vandkilde, 1996, s. 184). 
 
 

  
Lunula i guld fra Skovshøjrup på Fyn. 
(Aner & Kersten, 1977) – 1850 

Lunula i guld fra Grevinge i Odsherred. 
(Aner & Kersten, 1976) –  819 

 

 
Lunula i guld Grevinge i Odsherred. samlinger.natmus.dk. Fotograf: Lennart Larsen 
(Baggrund fjernet og billedet beskåret). 
 
 

http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Ark%C3%A6ologi/Ark%C3%A6ologi_og_forhistorie/lunula
http://samlinger.natmus.dk/DO/660
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Halskraver. 
 

  
Bronzehalskrave fra Snertingegård, 
Sværdborg S, Præstø Amt. Foto fra sam-
linger.natmus.dk. Fotograf: Lennart Lar-
sen (Baggrund fjernet).  

Bronzehalskrave fra Holbæk egen. Teg-
ning fra (Aner & Kersten, 1976) – Tavle 
19 - 701 

 
De brede bronzehalskraver er dannet af en nærmest hesteskoformet bronzeplade. 
Pladen er dekoreret enten med spiralmønster eller langsgående riller, sommetider 
kombineret med et felt af spiral- eller cirkelmønster ved hver ende. www.guderog-
grave.dk. 
 
Datering: Ifølge (Aner & Kersten, 1976) dateres halskraverne til periode II (1500-
1300 f.Kr.). 
  

http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/742
http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/742
http://www.guderoggrave.dk/cgi-bin/kultnet.exe?Function=GetHyperLink&ReferenceID=22
http://www.guderoggrave.dk/cgi-bin/kultnet.exe?Function=GetHyperLink&ReferenceID=22
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Arm- og halsringe med åreformede afslutninger i enderne. 
 

 
Armring med åreformede afslutninger i enderne (Aner & Kersten, 1986) – 4048. 
 
Denne smykketype består af en lang tynd og smal guldplade eller stang, hvor en-
derne afslutter i åreformede flade ender. Denne ”åreende” varierer i størrelse og ud-
formning. Enkelte er uden ornamentik på årefladerne. De fleste er dog ornamenteret 
med en til fire linjer, der løber parallelt med siderne. Ringtypen kendes kun i Norden 
og er formentlig fremstillet i dette område (Jørgensen & Petersen, 1998, s. 33). 
 
Denne smykketype findes både som større hals- og armringe og som mindre finger- 
eller øreringe. 
 
Datering: Dateres til SN I (2350-1950 f.Kr.) (Vandkilde, 1996, s. 184). 
 
Spiralringe. 
 
Spiralringe bestående af en oprullet smal tråd eller stang forekommer i den ældre så-
vel som den yngre del af bronzealderen. Der findes spiraler, som er fremstillet af 
smalle trådformede stænger og spiraler, der er fremstillet af bånd med en bred blik-
agtig form. Kun den førstnævnte har været almindeligt brugt i Norden. Af sidst-
nævnte gruppe kendes der kun enkelte importstykker. 
 

  

Periode II spiralarmring. (Aner & 
Kersten, 1976)– 1160 

Periode III spiralarmring. (Broholm H. , 
1952 a) Denne spiraltype skal dog iht. 
nedenstående placeres i periode IV. 

Datering: Overordnet dateres spiralarmringe til periode II-V (1500-700 f.Kr.) 



 Hals-, arm-, ankel- og fingerringe 87 

Det er ud fra tværsnittet af spiraltråden og størrelsen af armringen ikke umiddelbart 
muligt at skelne spiralarmringe fra den ældre del af bronzealderen fra dem fra den 
yngre del. Der er dog undtagelser i de tilfælde, hvor de oprindelige ender af spira-
lerne er bevaret. Se nedenstående gennemgang af de to typer med forskellige ende-
udformning. 
 

 
Spiralfingerring i bronze fra kvindegrav ved Kratholmgård, Bellinge, Fyn. Foto fra 
Odense Bys Museer 
 
Datering: Ovenstående spiralfingerring stammer fra en kvindegrav fra periode II 
(1500-1300 f.Kr). (Aner & Kersten, 1977, s. 126). 
 
 
- Trådformede spiralarmringe med flade ender 
 

 
Trådformet spiralring med flade ender. Tegning fra (Baudou, 1960). 
 
Ved denne spiralarmring er spiralerne ret lange og består til tider af mere end 25 vin-
dinger. Tråden har et trekantet tværsnit, ofte med lidt konkave overflader. Graten 
kan være dekoreret med korte tværgående streger. Enderne er udfladet med en oval 
form. Enderne er ofte ornamenteret med korte tværstreger, punktlinjer eller linjer, 
der forløber parallelt med kanterne. Spiralerne kan sidde tæt samme eller være truk-
ket væk fra hinanden.   
 
Datering: Dateres til periode IV (1100-900 f.Kr.) (Baudou, 1960). 
 
 
- Trådformede spiralarmringe med tilbagebøjede spiralender 

https://flic.kr/p/JboSv2
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Trådformet spiralring med tilbagebøjede spiralender. Tegning fra (Baudou, 1960) og 
(Jeg ser på Oldsager, 1973). 
 
Ved denne spiralarmring er spiralerne ret lange og består til tider af op til 16 vindin-
ger. Vindingerne er altid trukket væk fra hinanden. Spiralerne er uden ornamentik. 
Trådens tværsnit er enten trekantet eller har flade sider og en vulstformet ryg.  En-
derne løber ud i en tynd tråd, som er tilbagebøjet og rullet op i en lille spiral. Samme 
lille spiral ses i øvrigt også på de samtidige rageknive.   
 
Datering: Dateres til periode V (900-700 f.Kr.) (Baudou, 1960). 
 

 
Periode IV spiralarmring. Et eksempel på import af de bredere båndformede spiral-
armringe? Foto fra (Broholm H. , 1952 b). 
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Vredne armringe og halsringe i bronze og guld. 
 
- Armringe, hvor enderne afsluttes med spiraler 
 

 
Arm- og halsringe bestående af vredne stænger med endeafslutninger. Fotos fra 
(Broholm H. , 1952 a). 
 
 
Denne type af ringe består af en vreden kantet bronze- eller guldstang. Stangen spid-
ser til mod enderne. Enderne kan være oprullet i en eller flere spiraler eller enderne 
kan være ombøjet i kroge, der former et simpelt lukke.  
 
Datering: Dateres til periode II-III (1500-1100 f.Kr.).  
 
- Ringe der afsluttes med glatte afrundede eller lige afskårne ender 
 

 
Vreden ring afsluttet i glatte ender. (Aner & Kersten, 1976) – 1269 
 
En type af de vredne ringe afsluttes i glatte afrundede eller lige afskårne ender uden 
anden afslutning. 
 
Datering: Dateres til periode III (1300-1100 f.Kr.).  
 
 
 
  



 Hals-, arm-, ankel- og fingerringe 90 

Arm- og ankelringe (manchet-ringe) af brede eller smalle støbte, hvælvede eller 
tagformet tværsnit med liste langs midten. 
 

 
Armring med hvælvet tværsnit og med liste langs midten. Foto Odense Bys Museer. 
 
Arm- eller ankelring dannet af et 25til 120 mm bredt, støbt bronzebånd, hvælvet el-
ler med en kant gennem midten. Ved de lige afskårne ender findes to eller fire gen-
nembrydninger. Langs alle kanterne findes fremstående lister, der også forekommer 
gennem midten, hvor de ved enderne bøjer udad. Ringene er lidet elastiske og har 
derfor undertiden været knækket i oldtiden og bundet sammen med en snor trukken 
gennem huller ved brudrandene. Beskrivelse fra (Broholm H. , 1952 b). 
 
Der findes en bred og en smal udgave af denne type af manchet-ringe.  
 
Den smalle variant har en bredde på mellem 25 og 40 mm, men kan være op til 60 
mm bred. Diameteren er mellem 60og 80 mm. 
 
Datering: Dateres til periode IV (1100-900 f.Kr.) (Broholm H. , 1952 b) og (Baudou, 
1960, s. 61). Ifølge (Guder og Grave, 1998), findes de dog også i periode III (1300-
1100 f.Kr.) og V (900-700 f.Kr.). 
 
Arm- og ankelringe (manchet-ringe) af bredde eller smalle støbte korrugerede 
tværsnit. 
 

 
Armringe med korrugeret profil (bølge-profil). Foto samlinger.natmus.dk (Baggrund 
fjernet og billedet beskåret). Fotograf: Lennart Larsen. 
 
Der findes en bred og en smal udgave af denne type af manchet-ringe.  
 

https://flic.kr/p/J8inNb
http://samlinger.natmus.dk/DO/1989
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Den bredde varianter har en bredde på mellem 50 og110 mm. Diameteren er mel-
lem 60-80 mm. Ved enderne er der typisk placeret fra fire til otte trekantede huller 
til sammensnøring af manchetten. 
 
Den smalle variant har en bredde på mellem 20 og 40 mm, men kan være op til 60 
mm bred. Diameteren er mellem 60 og 80 mm. Ved enderne er der typisk placeret to 
trekantede huller til sammensnøring af manchetten. 
 
Datering: Dateres til periode V (900-700 f.Kr.) (Baudou, 1960, s. 62). 
 
 
Armringe af smalle eller brede bronze– og guldbånd, som ved enderne tilspidser og 
ender i simple kroglukker eller spiraler. 
 

 
Armringe af bånd der ender i kroglukker eller spiraler. Fotos og tegninger fra 
(Broholm H. , 1952 a). 
 
Denne gruppe af armringe består af smalle eller brede bronzebånd og guldbånd. 
Båndene er glatte på indersiden. Ydersiden kan være dekoreret med lister og perle-
snore. Båndet kan også være udført med en hævet langsgående midterribbe.  
 
Datering: Dateres til periode III (1300-1100 f.Kr.) (Broholm H. , 1952 a). 
 
 
Båndformede armringe med lige afskårne ender. 
 

 
Båndformede armringe med lige afskårne ender. Fotos fra (Broholm H. , 1952 a). 
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Disse båndformede armringe har lige afskårne ender. Indersiden er glat. Ydersiden er 
dekoreret med langsgående ribber, snore eller punktrækker. Findes typisk i bronze. 
Sjældne udgaver i guld forekommer også. 
 
Datering: Dateres til periode III (1300-1100 f.Kr.) (Broholm H. , 1952 a). 
 
 
Armringe af brede svære bånd med lige afskårne ender. 
 
 

 
Armringe af brede svære bånd med lige afskårne ender. Fotos fra (Broholm H. , 1952 
a). 
 
Disse armringe er udført i brede svære bronze- eller guldbånd med lige afskårne en-
der. Ved enderne kan der forekomme fremspringende kanter.  Ydersiden er dekore-
ret med langsgående ribber. 
 
Datering: Dateres til periode III (1300-1100 f.Kr.) (Broholm H. , 1952 a). 
 
Lukket armring af bredt svært bånd. 
 

 
Stor lukket 392 g tung ring fra Nors, Thy. Foto: samlinger.natmus.dk. Fotograf: Ro-
berto Fortuna og Kira Ursem. 
 
Datering: Dateres til periode II-III (1500-1100 f.Kr.) (Jørgensen & Petersen, 1998, s. 
71). 
 

http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/4679


 Hals-, arm-, ankel- og fingerringe 93 

 
Diverse arm- og ankelringe. 
 

 
Diverse armringe fra periode III (1300-1100 f.Kr.). Tegninger fra (Broholm H. , 1952 
a). 
 
Disse arm- og ankelringe forekommer hyppigt parvis i grave.  Tværsnittet af stangen, 
som ringen er fremstillet af, kan være tenformet (291), kantet på inderside og skarp 
ryg på yderside (292), flad inderside og kantet yderside (293-295), flad eller let buet 
inderside med bred midterribbe mellem ydersiden længderibber (296). 
 
Datering: Dateres til periode III (1300-1100 f.Kr.) (Broholm H. , 1952 a). Bemærk vari-
ationer af typerne 293, 295, og 296 forekommer også i Aner & Kersten, hvor de ofte 
dateres til periode II (1500-1300 f.Kr).  
 
Halsringe af bronze fra kvindegrave. 
 

 
Forholdsvis simple halsringe af bronze. Tegninger fra (Broholm H. , 1952 a). 
 
Disse halsringe i bronze forekommer almindeligvis i kvindegrave og er i de fleste til-
fælde ganske simple i udformningen. (Broholm H. , 1952 a).  
 
Eksempel 306 er formet af en tynd vreden bronzestang, der spidser let til mod en-
derne, som er opbøjet til kroge eller lige afskårne. 
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Eksempel 307 er formet af en tynd bronzestang, der spidser til mod de krogformede 
ender. Ornamenteringen dannes af tværrifler med skiftevis glatte og punktede rifler. 
Eksempel 308 består af en tenformet (aflang, tykkest på midten og med tilspidsede 
ender) bronzestang med lige afskårne ender. Ornamenteringen er punslede linjer, 
der er slynget som et bånd om ringens midtparti. I sjældnere tilfælde består orna-
menteringen af stregfyldte trekanter. 
 
Eksempel 309 består af en trind (tyk og rund) riflet bronzestang. Enderne er orna-
menteret med flerstregede bånd. 
 
Datering: Dateres til periode III (1300-1100 f.Kr.) (Broholm H. , 1952 a). 
 
Riflet halsringe med flad bagside (Baudou type XVI A). 
 

 
Halsring med ribbet yderflade og flad bagside. (Baudou, 1960) – XVI A. 
 
Halsring med ovalt eller spidsovalt tværsnit med glat bagside, hvor oversiden er or-
namenteret med skrå riflinger og ribber.  
 
Datering: Dateres til periode IV (1100-900 f.Kr.) (Baudou, 1960, s. 54). 
 
Periode IV armringe af den jyske type (Baudou type XIX A). 
 

 
Armring af jysk type. (Baudou, 1960) – XIX A. 
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Massiv armring med spidsoval eller let rombiske tværsnit. Enderne er lige afskårne. 
Ringen er ornamenteret med grupper af tværstreger. Imellem disse grupper ser man 
andre krydsende streger. Denne type findes overvejende i Jylland (1960). 
 
Datering: Dateres til periode IV (1100-900 f.Kr.) (Baudou, 1960, s. 63). 
 
Armring af Oldesloe typen (Baudou type XIX B). 
 

 

 
Armring af Oldesloe typen. (Baudou, 1960) – XIX B. 
 
Denne armring består af bronzeblik, hvor tværsnittet er tagformet. Enderne er lige 
afskårne. Ringen er rigt ornamenteret med geometriske motiver, så som koncentri-
ske cirkler, koncentriske halvcirkler og skraverede trekanter eller rombiske former. 
Denne type findes overvejende i Nordtyskland (1960). 
 
Datering: Dateres til periode IV (1100-900 f.Kr.) (Baudou, 1960, s. 63). 
 
Armring med simple spiralender (Baudou type XIX C 1). 
 

 
 
Armring med simple spiralender. (Baudou, 1960) – XIX C 1. 
 
Disse små armringe består af et smalt bronzebånd med fladt eller nærmest trekantet 
tværsnit. Enderne ender i små modsat rullede spiralender. Diameteren er mellem 40 
og 50 mm 
 
Datering: Dateres til periode IV (1100-900 f.Kr.) (Baudou, 1960, s. 64). 
 
Armring med dobbbeltspiralender (Baudou type XIX C 2). 
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Armring med simple spiralender. (Baudou, 1960) – XIX C 2. 
Ved denne guldarmring løber enderne ud i dobbeltspiraler. Størstedelen af ringene 
er udført i tyndt sammenbukket blik. Diameteren er omkring 80 mm.  
 
Datering: Dateres til periode V (900-700 f.Kr.) (Baudou, 1960, s. 64). 
 
Halsringe med hul bagside og skråt riflet forside (Baudou type XVI B). 

 
Halsringe med hul bagside og skråt riflet forside.  Fotos OBM/FS9832 - Odense Bys 
Museer [1] og Odense Bys Museer [2] 
 

https://flic.kr/p/JCSchY
https://flic.kr/p/JCSchY
https://flic.kr/p/JWMaZa
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Nakkestykke (brudt i to dele), der benyttes til at samle de tre halsringe. Foto 
OBM/FS9832 - Odense Bys Museer 

 
Eksempel på samling af tre halsringe med nakkestykket som vist ovenfor. Tegning fra 
(Müller, Ordning af Danmarks Oldsager - Bronzealderen, 1891). 
 
Denne halsring består af en ribbet ring med hul bagside. Halsringene lukkes i visse til-
fælde vha. krogender. I disse tilfælde er den ene krogende aftagelig. I færre tilfælde 
(hvor der kun er tale om en ring) består lukkemekanismen af et løst lukkestykke. 
Grunden til den aftagelige lukkemekanisme er at ringene ikke er fleksible nok til at 
kunne åbnes og lukkes som andre halsringe med kroglukke, hvor man blot trækker 
enderne fra hinanden. 
 
Ofte er to eller flere halsringe båret samtidig. I de tilfælde er der forskel på størrelse 
på de enkelte halsringe, således at disse passer ind i hinanden (se ovenstående illu-
stration). I de tilfælde hvor der er båret flere ringe, kan disse enten have haft hver 
deres aftagelige krogende, eller de er alle samlet med et løst nakkestykke, som sam-
ler ringene med bronzestifter (se ovenstående billeder). 

 
Eksempel på halsring med løs krogende. Tegning fra (Baudou, 1960). 
  
Datering: Dateres til periode IV (1100-900 f.Kr.) (Baudou, 1960, s. 55). 
 

https://flic.kr/p/J8idTh
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Vredne halsringe med ovale endeplader og kroglukke (Baudou type XVI C 1). 
 

 
Vreden halsring med ovale dekorerede plader og kroglukke. Tegning fra (Baudou, 
1960) – XVI C 1. 
Halsringen består af en vreden ring med ovale dekorerede plader i enderne, som for-
længes med kroglukke eller simple spiraler i enderne. De ovale plader kan være 
smalle eller bredde. De smalle plader hører til de ældste af typen. Plader er enten 
uden ornamentik eller kun udformet med en vandret forløbende ornamenteret ribbe 
langs midten. De kan også have simpel kantornamentik, der løber langs randen. Or-
namentikken kan også bestå af koncentriske halvcirkler, trekanter, punkter eller 
korte streger. Bredden af pladerne ligger i intervallet 10 til 20 mm og ringens diame-
ter er mellem 150 og190 mm. Selve stangens diameter er mellem 4og 10 mm. 
 
Datering: Dateres til periode V (900-700 f.Kr.) (Baudou, 1960, s. 55). 
 
 
Vredne halsringe med ovale endeplader og spiralkroglukke (Baudou type XVI C 2). 
 

 
Vreden halsring med ovale dekorerede plader. Odense Bys Museer 
 
De fleste halsringe med ovale plader har spiralender og rigt ornamenterede plader. 
Ringens diameter er ca. 200 mm og diameteren af stangen er til tider over 15 mm. 
De ovale plader er større end ved ovenstående type med kroglukke. Bredden af pla-
derne er typisk mellem 20 og 40 mm. Den meget karakteristiske ornamentik består 
typisk af to skibsfigurer med køl mod køl langs midten af pladen. Langs kanterne er 
der også skibsfigurer, der følger kanten af pladen. Der findes også enkelte ringe, hvor 
ornamentikken på pladerne er mere simpel og består af langsgående linjer, trekanter 
og andre ornamenter. 
 
Datering: Dateres til periode V (900-700 f.Kr.) (Baudou, 1960, s. 56). 

 

https://flic.kr/p/J8hj9Z
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Vredne halsringe med store ovale endeplader og spiralkroglukke (Baudou type XVI 
C 3). 
 

 
Vreden halsring med store ovale endeplader og spirallukke. (Baudou, 1960) – XVI C 3. 
De vredne halsringe med ornamenterede ovale endeplader fra periode V fortsætter 
også ind i periode VI, dog med ændret form og størrelse. Ringene er meget større, og 
kan være helt op til 250 mm i diameter. De ovale plader er også betydeligt større end 
i periode V. Bredden er op til 70 mm. Til tider er pladerne uden ornamentik, men for 
det meste består ornamentikken af groft udformede skibsbilleder. Spiralerne er altid 
meget store og er rullet af en kraftig tråd med firkantet tværsnit. Det er værd at be-
mærke, at den overdimensionerede lukkeanordning formodentlig sad i nakken, hvor-
for smykket må have været noget ubekvemt at bære. 
 
Datering: Dateres til periode VI (700-500 f.Kr.) (Baudou, 1960, s. 56). 
 
Tynde Wendelringe med kroglukke (Baudou type XVI D 1). 
 

 
Tynd Wendelring med kroglukke fra Esterbølle, Nørre-Sandager, Fyn. Odense Bys Mu-
seer. 
 
Denne type halsringe er fremstillet af en tynd, firkantet eller afrundet firkantet bron-
zestav med en diameter på ca. 3-4 mm. Vridningsretningen er ændret en eller flere 
gange (1, 3 eller 5 gange og i enkelte tilfælde 7 eller 9 gange). Derved opstår det ka-
rakteristiske skift i ornamentikken, som Wendelringene er kendt for. Enderne er nor-
malt tilspidsede og ombøjede til et simpelt kroglukke. 
 

https://flic.kr/p/JHTZMu
https://flic.kr/p/JHTZMu


 Hals-, arm-, ankel- og fingerringe 100 

Typen er mest hyppig i Sverige (specielt i Gotland). I Danmark findes den også, men i 
noget mindre antal.   
 
Datering: Dateres til slutningen af periode V og periode VI (700-500 f.Kr.) (Baudou, 
1960, s. 56). 
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Brede Wendelringe med skarpe lameller (Baudou type XVI D 2). 
 

  
Bred Wendelring i bronze med skarpe 
lameller. Fra. Kindstrup Mose, Gelsted 
Sogn, Fyn. Foto samlinger.natmus.dk 
(Baggrunden fjernet og billedet beskå-
ret). Fotograf: Arnold Mikkelsen. 

Bred Wendelring i bronze med skarpe 
lameller. Fra Røgerup Mose, Frederiks-
borg Amt. Foto samlinger.natmus.dk 
(Baggrunden fjernet og billedet beskå-
ret). Fotograf: Lennart Larsen. 

 
Denne ring består af brede skarpe lameller. Den massive kerne i ringen er meget lille. 
Derved fremstår lamellerne meget skarpe. Enderne er ofte afrundede og ombøjet så-
ledes at der formes to simple kroge, som lukker ringen. 
 
 Datering: Dateres til slutningen af periode VI (ca. 500 f.Kr.) (Jensen J. , 1997, s. 66). 
 
Wendelringe med bredde lameller (Baudou type XVI D 3). 
 

  
Wendelring med bredde lameller. 
Odense Bys Museer 

Wendelring med bredde lameller. 
Odense Bys Museer 

 
Denne variant af Wendelringe har bredde skarpkantede lameller, der er tydeligt ad-
skilte via mellemliggende dybe riller. Ringtypen findes i to varianter, en åben og en 
tæt snoet. Den åbne har et kroglukke med rundt tværsnit og langsgående fuger og 
stregornamentik. Den tæt snoede har et kroglukke med kvadratisk tværsnit. Denne 
type halsringe blev båret parvis og findes derfor ofte også parvis. 
 
Datering: Dateres til slutningen af periode VI og ind i den tidligliste del af førromersk 
jernalder. (600-500 f.Kr.) (Jensen J. , 1997, s. 69). 

http://samlinger.natmus.dk/DO/13927
http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/2456
https://flic.kr/p/JHycY3
https://flic.kr/p/K8gyVt
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Sene varianter af Wendelringe. 
 

 

 

Eksempel på Wendelringe med imite-
rede snoninger. samlinger.natmus.dk 
(Baggrunden fjernet og billedet beskå-
ret). Fotograf: Arnold Mikkelsen 

To halsringe fundet ved Biskopstorp ved 
Nyborg. museum.odense.dk 

 
Denne gruppe består af tre forskellige hovedtyper. 1) Wendelringe med fjederkraft, 
2) Wendelringe med fjederkraft og imiteret snoning og 3) ringe med imiteret snoning 
og uden fjederkraft. Ved sidstnævnte type er der ikke tale om en ægte Wendelring.  
 
Ringene er typologisk set en fortsættelse af Wendelringene med brede lameller. 
 
Alle disse typer syntes altid at være fremstillet i par og båret i par. Dette beskrives 
indgående i (Thrane H. , 1981), hvor slidspor samt ornamentikken langs siderne på 
ringens ender viser, at det har været den samme ring, som altid blev båret øverst. 
Ornamentikken på enderne af den øvre ring findes både på oversiden og ydersiden, 
hvorimod den nedre ring kun har ornamentik på ydersiden. Oversiden af den nedre 
ring dækkes af den øvre ring, hvorfor ornamentik her ikke ville kunne ses, og man 
derfor har sparet ornamentikken væk. 
 
Ifølge (Thrane H. , 1981, s. 22) markerer disse sene udgaver af Wendelringe afslut-
ningen på den ældgamle bronzealderhåndværkstradition, hvor Wendelringene kan 
følges helt fra midten af yngre bronzealder og frem til måske slutningen af den førro-
merske jernalders periode I ved overgangen til periode II (omkring 350 f.Kr.). Disse 
halsringe afløses af nye typer af halsringe i form af kronehalsringene, som produce-
res ud fra nye bronzestøbertraditioner og nye teknikker. 
 
Datering: Dateres i Danmark til den tidlige del af førromersk jernalder periode I. 
(500-400 f.Kr.) (Jensen J. , 1997, s. 71). Understøttes af (Thrane H. , 1981, s. 22). 
 
 
 
 
 
 

http://samlinger.natmus.dk/DO/7945
http://museum.odense.dk/viden/arkaeologi/de-arkaeologiske-perioder/foerromersk-jernalder
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Kuglehalsringe. 
 

 
Kuglehalsringe af bronze. Den øvre er fra Gammelborg, Keldby sogn, den nedre er fra 
Eggeslevmagle sogn. Foto fra samlinger.natmus.dk (Baggrund fjernet). Fotograf: Len-
nart Larsen. 
 
 

  
Kuglehalsring af bronze fra Tømmerup 
sogn. Foto fra samlinger.natmus.dk 
(Baggrund fjernet). Fotograf: Lennart 
Larsen 

Nærbillede af kugler på kuglehalsring 
fra Gammelborg, Keldby sogn. Foto fra 
samlinger.natmus.dk Fotograf: Lennart 
Larsen 

 

 
To forskellige kuglehalsringe i bronze. Tegninger fra (Müller, 1895) – 62 og 63. 
 
Kuglehalsringene findes i forskellige udformninger. Selve ringen kan være udformet 
af et 5 til20 mm bredt solidt bånd, som indadtil er fladt og udadtil er hvælvet og or-
namenteret. Båndet kan også være skråtstillet og næsten fladt. Ringen kan også 

http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/2071
http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/2200
http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/2099
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bestå af et trindt og hult bånd. Enderne afsluttes i større eller mindre endeknopper, 
der kan være kugleformede eller toppede. Knopperne kan også være hule. 
 
(Müller, 1895, s. 10) foreslår, at den ældste type af kuglehalsringene er typen [62] 
vist i ovenstående figur. Denne skal ses som en efterfølger til de sene og meget sim-
ple Wendelringe. Som det er tilfældet for kronehalsringene, gælder det også for kug-
lehalsringene, at de gennemgår en kronologisk udvikling, hvor de går fra det mode-
rate til det anseelige. 
 
Hvor kronehalsringene overvejende er et vestdansk fænomen, så er kuglehalsrin-
gene et østdansk fænomen. 
 
Datering: Kuglehalsringene skal ifølge (Jeg ser på Oldsager, 1973, s. 218) dateres til 
midten af førromersk jernalder (250 f.Kr.). (Brøndsted, 1966, s. 44) foreslår, at de 
yngre typer kan have vedvaret til sent i periode II og måske længere. (ca. 300-100 
f.Kr.). 
 
Bronzehalsring med rundt tværsnit og cirkulære eller ovale endeknopper (Baudou 
type XVI E). 
 

 
Bronzehalsring med rundt tværsnit og ovale endeknopper. (Jensen J. , 1997, s. 158). 
 
 
Tunge, groft støbte bronzehalsringe med ovale eller cirkulære endeknopper og rundt 
tværsnit. Endeknopperne (pladerne) kan undertiden være forsynet med en forhøj-
ning midt på endeknoppen. 
 

 
Bronzehalsring (hybridform) dannet af flad halsring med skråtstillet ringlegeme, og 
påloddede runde endeknopper. (Jensen J. , 1997, s. 61). Præcis datering er ikke kendt. 
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Denne type halsring kendes ifølge (Jensen J. , 1997, s. 61) fra 15 fund i Danmark. 
Ifølge (Baudou, 1960, s. 58) er disse ringe en jysk gruppe (af den 15 kendte eksem-
plarer er de 11 fra Jylland, en fra Fyn, en fra Norge samt to uden fundlokalitetsoplys-
ninger).  
 
Datering: Dateres til slutningen af periode VI (600-500 f.Kr.) (Jensen J. , 1997, s. 61). 
 
 
Bronzehalsring med polygonalt tværsnit. 
 

 
Halsring med polygonalt tværsnit. (Jensen J. , 1997, s. 64). 
 
Halsring af massiv ring med polygonalt tværsnit. Overfladen er dekoreret med veks-
lende zoner af fiskebensmønstre og cirkler. 
 
Denne type af halsring findes kun i to eksemplarer i Danmark (Jensen J. , 1997, s. 63). 
Typen er dog ret almindelig i områderne langs den polske Østersøkyst og videre mod 
syd. 
 
Datering: Dateres til overgangen mellem bronzealder periode VI og førromersk jern-
alder periode I (omkring 500 f.Kr.) (Jensen J. , 1997, s. 63). 
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Vulstringe. 
 

 
Eksempel på vulstring fra Magtenbølle, Vissenbjerg S. Fotos: Odense Bys Museer 
 
Vulstringen er en svær hulstøbt bronzering. Ringens tværsnit kan undertiden være 0-
formet. I det fleste tilfælde er tværsnittet dog D-formet. Ringene er oftest dekoreret 
med plastiske lister ved enderne. Ringenes overflade er normalt udekorerede, men 
forekommer dog også med overfladedekorationer bestående af stregbundter. 
 
Typen findes udbredt i det nordtysk-polske lavlandsområde og også i Sydskandina-
vien i overgangstiden mellem bronze- og jernalder (ca. 500 f.Kr.). Formodentligt er 
vulstringene anvendt som ankelringe. 
    
Datering: Dateres til overgangen mellem bronzealder periode VI og førromersk jern-
alder periode I (omkring 500 f.Kr.) (Jensen J. , 1997, s. 63). 
 
 
Edsringe. 
 

 

 

Edsring i guld. Fra Buskebanke - Vold-
tofte, Fyn. samlinger.natmus.dk. Foto-
graf: Arnold Mikkelsen 

Bronze edsring. Fra Hjadstrup, Fyn. 
Foto: Odense Bys Museer 

 
Edsringene udgør en stor del af armringene i den yngre bronzealder. De forekommer 
både som åbne og lukkede ringe og optræder generelt i talrige variationsformer i 
Danmark. Ifølge (Broholm H. , 1952 b, s. 40) er det de typologisk yngste typer, som er 

https://flic.kr/p/JdkHek
http://samlinger.natmus.dk/DO/13854
https://flic.kr/p/JHX87U
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sammenstøbte. Klare typedefinitioner er vanskelige at opstille, og det må formodes, 
at ringene stammer fra forskellige produktionssteder (Jensen J. , 1997, s. 76). Ifølge 
(Henriksen & Petersen, 2011, s. 7) hører ringene til i yngre bronzealder, hvor de har 
deres glansperiode omkring 800 f.Kr. 
 
I det følgende er de typeinddelinger, som Baudou (Baudou, 1960) opstiller, dog 
gennemgået. 
 
Baudou opdeler de hyppigst repræsenterede ringe i tre hovedtyper: 
 

• Massive edsringe med hager ved enderne. Næste udelukkende udført i 
bronze. 

• Massive edsringe med runde, skålformede ender. Denne type er fortrinsvist 
udført i guld. 

• Smalle båndformede edsringe med runde, skålformende ender. Overvejende 
udført i guld. 

 
Hovedtype XIX D1: Massive edsringe. 
 
Gruppe 1a: Massive edsringe med hager ved enderne 
 

 
 

Massiv edsring med hager ved enderne. 
(Baudou, 1960) 

Massiv edsring i bronze med hager ved 
enderne.  guderoggrave.dk. Fotograf: 
Arnold Mikkelsen eller Lennart Larsen. 

 
Datering: Periode IV-V (1100-700 f.Kr.), muligvis overvejende periode IV. 
 
Beskrivelse: Disse små armringe har et D-formet, og til tider meget smalt D-formet 
tværsnit. De stempelagtige ender er på indersiden af ringen flade og udvides på 
ydersiden af ringen som halvcirkler eller ovalt formede.  De kan være uden ornamen-
tik, eller der kan være dekoreret med et par korte streger. Ringens diameter er ty-
pisk i omegnen af 50 mm. Er næsten udelukkende udført i bronze. 
 
  

http://guderoggrave.dk/images/10/26-27/1026067.jpg
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Gruppe 1b: Massive edsringe med runde, flade afslutninger ved enderne 
 

 

 

Massiv edsring med runde, flade afslut-
ninger ved enderne. (Baudou, 1960). 

Massiv edsring med runde, flade afslut-
ninger ved enderne. Periode V. guderog-
grave.dk. Fotograf: Arnold Mikkelsen el-
ler Lennart Larsen. 

 
Datering: Periode IV-VI (1100-500 f.Kr.). 
 
Beskrivelse: Disse armringe har et D-formet eller rundt tværsnit. De stempelagtige 
ender er runde.  Der forekommer ofte stregornamentik nær enderne. Ringens dia-
meter varierer en del. En del ligger på ca. 50 mm; men der findes eksemplarer, som 
er helt op til 90 mm i diameter. Findes kun i bronze (1960). 
 
 
Gruppe 1c: Massive edsringe med halvskåleformede afslutninger ved enderne. 
 

 
Massiv edsring med halvskåleformede afslutninger ved enderne. (Baudou, 1960) 
 
 
Datering: Periode IV-V (1100-700 f.Kr.). 
 
Beskrivelse: Disse armringe har et D-formet eller rundt tværsnit. Afslutningerne ved 
enderne minder om dem, som findes ved type 1a. Enderne her er dog udhulede og 
danner en halv, mod indersiden åben skål. Der forekommer ofte stregornamentik 

http://guderoggrave.dk/images/10/26-27/1027166.jpg
http://guderoggrave.dk/images/10/26-27/1027166.jpg
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nær enderne. Ringens diameter ligger på ca. 50 til 60 mm. Findes kun i bronze 
(1960). 
 
Gruppe 1d: Massive edsringe med ovale, skålformede afslutninger ved enderne. 
 

  

Massiv edsring med ovale skåleformede 
afslutninger ved enderne. (Baudou, 
1960) 

Massiv edsring med ovale skåleformede 
afslutninger ved enderne. Periode V. gu-
deroggrave.dk. Fotograf: Arnold Mikkel-
sen eller Lennart Larsen. 

 
 

Datering: Periode IV-V (1100-700 f.Kr.). 
 
Beskrivelse: Disse armringe har et D-formet tværsnit. Afslutningerne ved enderne er 
ovale og let udhulede. Der forekommer undertiden stregornamentik nær enderne. 
Ringens diameter ligger på ca. 60 til70 mm. Findes i bronze og guld. 
 
 
Gruppe 1e: Massive edsringe med runde, skålformede afslutninger ved enderne. 
 

  
Massiv edsring med runde, skålformede 
afslutninger ved enderne. (Baudou, 
1960). 

Massiv edsring med runde, skålformede 
afslutninger ved enderne. samlin-
ger.natmus.dk. Fotograf: Roberto For-
tuna og Kira Ursem 

 

http://guderoggrave.dk/images/10/24-25/1025972.jpg
http://guderoggrave.dk/images/10/24-25/1025972.jpg
http://samlinger.natmus.dk/DO/4691
http://samlinger.natmus.dk/DO/4691
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Massiv svær edsring med skålformede afslutninger ved enderne. Ydre breddemål ca. 
107 mm. Foto: Odense Bys Museer 
 
Datering: Periode IV-V (1100-700 f.Kr.). 
 
Beskrivelse: Disse armringe har et D-formet eller rundt tværsnit. Ved enkelte ringe 
kan ses en svag fure langs indersiden. Afslutningerne ved enderne er cirkulære og 
udhulede, ofte med en tragtformet fordybning. Endeafslutningerne og den nærme-
ste del af ringen er oftest rigt ornamenteret med streger. Ringens diameter ligger i 
reglen på ca. 70 til 90 mm. Størstedelen af ringene er støbt i guld. 
 
Hovedtype XIX D2: Smalle båndformede edsringe. 
 
Gruppe 2a: Smalle båndformede edsringe med ovale, skålformede afslutninger ved 
enderne. 
 

 
 

Smal båndformet edsring med ovale, 
skålformede afslutninger ved enderne. 
(Baudou, 1960). 

Smal båndformet edsring med ovale(?), 
skålformede afslutninger ved enderne. 
samlinger.natmus.dk. Fotograf: Arnold 
Mikkelsen. 

 
 
Datering: Periode V (900-700 f.Kr.). 
 
Beskrivelse: Disse armringe er formet af et tyndt sammenbukket guld- eller bronze-
blik. Typen er sjælden. Afslutningerne ved enderne er ovale og skålformede. Ring-
enes diameter ligger i reglen på ca. 60 til 80 mm.  
 

http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/13854
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Gruppe 2b: Smalle båndformede edsringe med runde skålformede afslutninger ved 
enderne. 

 
Smal båndformet edsring med runde, skålformede afslutninger ved enderne. 
(Baudou, 1960). 
 
Datering: Periode V (900-700 f.Kr.). 
 
Beskrivelse: Denne type tilhører en større gruppe af guldringe og en mindre andel 
bronzeringe. Guldringene er formet af et tyndt sammenbukket guldblik. Undertiden 
er ringene båndformede eller bukkede til et C-formet tværsnit. Bronzeringene er tyk-
kere, men dog tydeligt hule. Afslutningerne ved enderne er runde og skålformede. 
Ringenes diameter ligger i reglen på ca. 60 til90 mm.  
 
 
Gruppe 3: Bredde, båndformede edsringe. 
 

 
Bred, båndformet edsring. (Baudou, 1960). 
 
Datering: Periode V-VI (900-500 f.Kr.), måske mere mod periode VI end V (Baudou, 
1960, s. 67). Ifølge (Jensen J. , 1997, s. 76), syntes det dog mere sandsynligt, at de 
skal placeres i periode VI (700-500 f.Kr.) og måske endda sent i denne periode.  
 
Beskrivelse: Denne type tilhører en lille gruppe af guld- og bronzeringe. Ringene er 
formet af et tyndt bukket blik. Afslutningerne kan være forskelligt udformede. De 
vigtigste ringe er dem med store runde skålformede afslutninger. De største kendte 
ringe har en diameter på 130 mm og en bredde på 60 mm.  
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Armringe af tyndt guldblik med lige afskårne ender. 
 
Hovedtype XIX E: Armringe af tyndt guldblik med lige afskårne ender. 
 

  
Armring af tyndt guldblik med lige af-
skårne ender. (Baudou, 1960) 

En af tre guldblikbelagte bronzearm-
ringe fra Gislinge, Tuse Herred. samlin-
ger.natmus.dk Fotograf: Lennart Larsen 

 
Datering: Periode V (900-700 f.Kr.). 
 
Beskrivelse: Disse armringe er udført i tyndt guldblik. Tit har de en bronzekerne. 
Bronzekernen er dog ofte nedbrudt, således at der kun er spor tilbage af bronzen. 
Guldblikket har et C-formet tværsnit eller også stærkt omrullede kanter. Enderne er 
lige afskåret, og ringen er ornamenteret med simple tværstreger. Ringen har en dia-
meter på mellem 70 og 100 mm. Typen kendes over hele landet, særligt hyppigt fo-
rekommer den på Sjælland. (Jørgensen M. S., 1975, s. 49). 
 

 
Eksempel på samling af edsringe i jern, fundet i Røgerup Mose i Ferslev sogn, Frede-
riksborg Amt. Dateres til slutningen af bronzealderen/begyndelsen af jernalderen 
(omring 500 f.Kr.). Foto: guderoggrave.dk. Fotograf: Arnold Mikkelsen eller Lennart 
Larsen. 
 

http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/883
http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/883
http://guderoggrave.dk/images/10/26-27/1026723.jpg
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Armringe med ringformede udvidelser. 
 
Hovedtype F: Armringe med ringformede udvidelser. 
 

  
Armring med ringformet udvidelse. 
(Baudou, 1960) 

Armring med flere ringformede udvi-
delser. (Broholm H. , 1952 b) – 181. 

 
Datering: Periode V (900-700 f.Kr.). 
 
Beskrivelse: Disse lukkede armringe er ofte udført i mere eller mindre tyndt bronze-
blik med C-formet tværsnit. De forekommer dog også som simple båndformede eller 
vredne ringe (se ovenstående billede).  Ringene er forsynet med en eller to ringfor-
mede udvidelser på armringen. Ringen har en diameter på mellem 80 og 110 mm. 
 
Kronehalsringe. 
 

  
Kronehalsring (ældre variant) fra Gåskær, Bjolderup sogn. Venstre billede viser den 
lukkede ring, højre billede viser ringen åbnet. Foto fra samlinger.natmus.dk [1] og 
[2]. Fotograf: Lennart Larsen. 

 
Kronehalsring (ældre variant) fra Bro Mark, Brenderup sogn. Foto fra samlinger.nat-
mus.dk. Fotograf: Roberto Fortuna og Kira Ursem. 
 

http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/2136
http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/2230
http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/3058
http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/3058
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Eksempler på ældre varianter af kronehalsringe med lave ribber. Tegninger fra 
(Müller, 1895), 56 -59. 
 
Ringen ø.tv. [Mü. 56] er dannet af et ca. 10 mm tykt rør af ombukket udbanket bron-
zebånd. Enderne er lige afskåret, således at disse mødes. Oversiden af ringen er pry-
det med ophøjede tvær- eller skråbånd. Undersiden (den side, der hviler på halsen) 
er glat. Den indvendige diameter er ca. 120 til 130 mm. (Müller, 1895, s. 10) påpeger, 
at nært beslægtede typer af denne ring forekommer i den ældre jernalder i Mellem-
europa. 
 
Ringen ø.th. [Mü. 57] er formet af en ca. 3.5 til 6.5 mm tyk, trind stang, hvis ender er 
afsluttet i en krog, der griber ind i en ved den anden ende anbragt øsken eller i en 
lille, gennemboret plade, eller en større skive (som vist på ovenstående eksempel). 
På ringens overside findes der hvælvede tværbånd. Indre diameter ca. 134 mm. 
 
Ringen n.tv. [Mü. 58] er formet af en ca. 6.5 til 13 mm tyk og trind, men oftest flad 
stang, afbrudt af en rund udvidelse. Ringen åbnes og samles, som vist på halsringen 
fra Gåskær (se ovenfor), ved at en del af ringen kan fjernes og samles med resten af 
ringen, via en lille tap i den ene ende som passer i en, i den anden del af ringen an-
bragt fordybning. Således er det muligt at få ringen hængt om halsen. Indre diameter 
ca. 120 mm. 
 
Ringen n.th. [Mü. 59] svarer til [Mü. 58], men er sværere og op til 15 mm tyk, med 
lave takker på oversiden og med en højere, dekoreret midterknop ved hængslet. In-
dre diameter ca. 115 mm. 
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Del af formodet kronehalsring fra Als. 
Ringen lukkes vha. samme løse mellem-
stykke, som for ringen fra Gåskær og rin-
gen [Mü. 58] beskrevet ovenfor. Yderdi-
ameter ca. 120 mm. Foto: Benny von 
Hessen. 

Kronehalsring fra Lisbjerg, Grindløse 
sogn, Fyn. Foto af Mogens Bo Henrik-
sen. 

 

 

Kronehalsring (yngre variant) fra Rød-
mose, Skals sogn, Viborg Amt. Foto fra 
samlinger.natmus.dk. Fotograf: John Lee 

Kronehalsring (yngre variant) fra Væth 
Enge, Ørum sogn, Viborg Amt. Foto fra 
samlinger.natmus.dk (Baggrunden fjer-
net og billedet beskåret). Fotograf: Len-
nart Larsen 

 

 
Den venstre kronhalsring [Mü. 60] (yngre variant) med store takker. Det højre eksem-
pel er en type fundet på Bornholm (kun et kendt eksemplar er angivet i (Müller, 1895, 
s. 10). 
 

http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/13899
http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/620
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Ringen til venstre [Mü. 60] med store takker kan være massivt støbt eller den kan 
være hulstøbt. Nedenfor viste ring fra Veflinge er et eksempel på en sådan hulstøbt 
ring. 
  

  

Kronehalsring af sen type fra Veflinge, 
Fyn. OBM FSM 5143. Ydre diameter ca. 
155 mm. Foto: Odense Bys Museer. 

Kronehalsring fra Fogensegård, Bogense, 
Fyn. OBM 1338. Ydre diameter af lukket 
ring ca. 134 mm. Foto: Odense Bys Mu-
seer. 

 
Kronehalsring (yngre variant) fra Illemose - Rynkeby, Fyn. OBM 1101 FSB722. Ydre di-
ameter af lukket ring ca. 148 mm. Foto: Odense Bys Museer. 
 
Som det fremgår af ovenstående eksempler på kronhalsringe, findes disse i varie-
rende udformninger. De kan være massivt støbt eller hule. De spinkleste ringe (se 
[Mü. 56] og [Mü.57]) er så elastiske, at de kan åbnes og hænges om halsen. De krafti-
gere er todelt med hængsel og lukkemekanisme. 
 
Kronehalsringene findes typisk i vådområder, hvilket skal ses som en fortsættelse af 
de traditioner, der opstod i den yngre del af bronzealderen, hvor man ofrede gen-
stande i moser og vandløb. 
 

https://flic.kr/p/JZrtGs
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Der er fundet omkring 100 kronehalsringe. De fleste koncentrerer sig omkring det 
vestlige Danmark (Jylland og Fyn) samt Nordtyskland. Der findes dog også et mindre 
antal uden for dette område, nemlig ni i Polen, to fra Rumænien, en fra Kaliningrad 
og 10 fra det nordøstlige Ukraine. (Kristiansen & Jensen, 2005 - Nr. 3) nævner, at 
denne udbredelse formodentlig har at gøre med ustabile forhold i det nordvesteuro-
pæiske område i det tredje og andet århundrede før Kristus. Forskellige regionale be-
folkningsgrupper bevæger sig fra nordvest mod sydøst. 
 

 
Spredningskort over registrerede kronehalsringe. Baseret på kort fra (Kristiansen & 
Jensen, 2005 - Nr. 3, s. 11). 
 
På nogle af kronehalsringene vidner slidspor om, at de har været båret, andre (navn-
lig de store) er muligvis fremstillet alene til offerbrug. 
 
Datering: Ifølge (Kristiansen & Jensen, 2005 - Nr. 3) har ringene gennemgået en stili-
stisk udvikling, hvor de ældste typer formentlig er dem, hvor ribberne er lave. Med 
tiden bliver ribberne til egentlige takker, og ringene kommer til at ligne det, som de 
er opkaldt efter, nemlig en krone. Samme kronologiske udvikling understøttes også 
af (Brøndsted, 1966, s. 43). Ifølge (Kristiansen & Jensen, 2005 - Nr. 3) dateres ringene 
generelt til keltisk jernalder (500-0 f.Kr.). Ifølge (Jensen J. , 2006, s. 193) hører de 
svære og barokt udformede udgaver af kronehalsringene hjemme i de sidste par år-
hundrede f.Kr. (200-0 f.Kr.). Dette understreges i (Jensen J. , 1997, s. 172), hvor de 
tidlige former (ældre varianter) dateres til den tidlige del af yngre førromersk jernal-
der (ca. 250-150 f.Kr.?), hvorimod de svære støbte yngre varianter dateres til den 
mere fremskredne del af den yngre førromerske jernalder (ca. 150-0 f.Kr.).  
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Halsringe, armringe og fingerringe fra tiden efter bronzealderens afslutning 
 

 
Spiralarmring af tyndt bronzebånd, flad på indersiden og hvælvet på ydersiden. Kan 
også være formet som halsring. Ornamenteringen består af tværlinjer eller bredere 
og smallere tværbånd, ofte anbragt alene ved enderne. Tegning fra (Müller, 1895) - 
64. 
 
Datering: Førromersk jernalder (500-0 f.Kr.).  
 
Efter en nedgang i antallet af rige gravgaver i Danmark i slutningen af bronzealderen, 
sker der i slutningen af den førromerske jernalder op imod Kristi fødsel igen en stig-
ning i guldfundene herhjemme, primært som offergaver i moser og engjord. Denne 
stigning når sit højdepunkt i folkevandringstiden i det 5. århundrede. 
 

 
Guldhalsring fra Hjerup på Fyn. Halsringens midterparti består af syv sammensnoede 
tråde sammenloddede i enderne. Enderne afsluttes med fire pyramidestillede kugler. 
Tegning fra (Müller, 1895) – 5. 
 
Ifølge (Albrectsen, Fynske Guldfund, 1960, s. 23) skal ovenstående halsring dateres 
til omkring 100 f.Kr. altså førromersk jernalder. Tilsvarende datering gælder for ne-
denstående ring fra Løgtved Mose. I (Jørgensen & Petersen, 1998, s. 117) dateres de 
nedenstående halsringe til 100-1 f.Kr. 
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Halsringe i guld fra Løgtved Mose nær Kalundborg (t.v.) og fra Hjerup på Fyn (t.h. – 
samme ring, som vist ovenfor). samlinger.natmus.dk. Fotograf: Lennart Larsen. 
 

 
To spiralfingerringe af guld fra vogngrav ved Langå, Fyn. Den ene fingerrings afslut-
ninger med fire pyramidestillede kugler svarer helt til halsringen fra Hjerup. Foto fra 
samlinger.natmus.dk (Baggrund fjernet). Fotograf: Lennart Larsen. 
 

 
Samme spiralfingerring som den venstre af de ovenfor viste fra Langå på Fyn. Teg-
ning fra (Müller, 1895) – 7. 
 
Ifølge (Albrectsen, Fynske Guldfund, 1960, s. 23) skal ovenstående fingerringe date-
res til omkring 100 f.Kr. altså førromersk jernalder. Fingerringe af ovenstående type 
er de ældste fingerringe, der kendes i norden. Disse ringe optræder i slutningen af 
førromersk jernalder som statussymboler i rige mandsgrave, f.eks. ovenstående 

http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/723
http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/695
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ringe fra Langå. I romersk jernalder blev guldfingerringe meget populære, og i de før-
ste 4. århundrede af vores tidsregning er fingerringen det oftest forekommende 
guldsmykke i overklassens grave. (Jørgensen & Petersen, 1998, s. 146). 
 

 
Guldhalsring fra Lavindsgårde, Rønninge sogn, Fyn, bestående af 2 snoede trinde 
tråde som udmunder i langagtige hoveder ombøjet i et kroglukke. Foto fra 
(Albrectsen, Fynske Guldfund, 1960). 
 
Ovenstående snoede guldhalsring skal ifølge (Albrectsen, Fynske Guldfund, 1960, s. 
21) dateres til årene omkring 100 f.Kr. 
 

 
Den største (eller en af de største) guldringe fundet ved Hellested i Stevns. Ringen er 
lukket og måler med sin nuværende form 230 x 310 mm. Foto fra samlinger.nat-
mus.dk (Baggrund fjernet). Fotograf: Roberto Fortuna og Kira Ursem. 
 
Ifølge (Jensen J. , 2006 d) ”En nordisk guldalder” - note 56, henregnes ovenstående 
ring ofte til halsringene fra germansk jernalder, men den er formodentlig fremstillet i 
ældre romersk jernalder. Samme datering understøttes også i (Albris, 2017, s. 154). I 
(Jørgensen & Petersen, 1998, s. 120) dateres den ligeledes til ældre romersk jernal-
der. Ringens store størrelse samt manglen på slidspor kan indikere, at ringen aldrig 
har været tænkt som en halsring, men kan måske have været fremstillet som offer-
gave. Ringen er unik i Danmark, men to lignende ringe er fundet på en formodet of-
ferplads i Västergötland i Sverige (Jørgensen & Petersen, 1998, s. 120). 

http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/4127
http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/4127
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Ormehovedarmring type C af guld fra 
Varpelev, hvor hovederne består af pro-
filerede knopper. Ringen består af en 
trind stang, som mod enderne er ud-
hamret til aflange plader med en skarp 
midtkam. Foto fra samlinger.natmus.dk 
(Baggrund fjernet). Fotograf: John Lee. 

Ormehovedarmring type C af guld fra 
Himlingøje, hvor hovederne består af 
profilerede knopper. samlinger.nat-
mus.dk. (Baggrund fjernet). Fotograf: 
John Lee. 

 
I (Andersson, Romartida Guldsmide i Norden - I - Katalog, 1993, s. 10) gengiver han 
de tre hovedtyper A, B og C af ormehovedringene, som blev foreslået af Hildebrandt 
i 1874.  
 

 

 

 
Type A ormehovedring fra 
Finland. Foto fra mis.hi-
storiska.se © Ulf Bruxe 
SHM 1993-08-19 

Type B ormehovedring fra 
Öland, Sverige. Foto fra 
mis.historiska.se © Ulf 
Bruxe SHM 1993-08-12 

Type C ormehovedring fra 
Skåne, Sverige. Foto fra 
mis.historiska.se © Ulf 
Bruxe SHM 1993-08-02 

 
Oprindeligt var tanken, at de ormehovede ringe udviklede sig kronologisk fra type A 
over B til C. Der har også igennem tiden været en del dateringsforslag, som det bl.a. 
fremgår af (Andersson, 1995, s. 77-80). Sammenfatningen af de relativt få daterbare 
fund af de ovennævnte typer viser, at de ældste af ormehovedringene optræder i 
fase C1b i yngre romersk jernalder (210/220 – 250/260 e.Kr.). Her er det de naturali-
stisk udformede type B ringe samt stærk stiliserede type C som forekommer. I fase 
C2 (250/260 – 310/320) er det type C som dominerer den beskedne daterbare fund-
mængde, der lægges til grund for dateringen i (Andersson, 1995, s. 77-80). I 
(Jørgensen & Petersen, 1998, s. 164) dateres ovenstående ormehovedarmring af 
type C til 300 e.Kr. hvilket stemmer overens med Anderssons datering. 
(Albrectsen, Fynske Guldfund, 1960, s. 31) angiver, at ormehovedringene udvikler sig 
fra de spidse hoveder i det 3. århundrede til at have profilerede knopper i det 4. 

http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/1744
http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/1821
http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/1821
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=13839
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=13839
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=13328
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=13484
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århundrede, altså den sene del af yngre romersk jernalder (300- 400 e.Kr.). Denne 
datering passer også i grove træk med ovenstående datering af Anderssons. 
 
I (Andersson, 1993) inddeles guldfingerringene fra romersk jernalder i typer efter 
(Beckmann, 1969), med egne underinddelinger af Andersson. Her gennemgår og 
samler Andersson de til tider sparsomme daterbare fund, der er med til at tidsfæste 
de nedenstående ringtyper. Af den ret udførlige liste, vist i Anderssons værk, er her 
udtaget et udvalg af ringe, som er gengivet nedenfor. De dateringsrammer, der er 
angivet for de forskellige ringtyper, skal tages med forbehold, netop pga. den før-
nævnte mangel på daterbare fund, der er gældende for nogle af typerne.   
 

 

 

 

Type 1 ring fra Stenåsa 
sogn, Öland, Sverige. 
Foto: mis.historiska.se. 
Fotograf: Ulf Bruxe SHM 
1993-08-12. 

Type 2 ring fra Litslena 
sogn, Uppland, Sverige. 
Foto: mis.historiska.se. 
Fotograf: Ulf Bruxe SHM 
1993-07-28. 

Type 4 ring fra Hejnum 
sogn, Gotland, Sverige. 
Foto: mis.historiska.se. Fo-
tograf: Ulf Bruxe SHM 
1993-08-23. 

 
Type 1: Lukket ring bestående af rund ten. Datering: B1a-C1 (0-250/260 e.Kr.). 
Type 2: Lukket ring af ten med plan inderside og konkav (rund) yderside. Datering: 
C1b-C3 (210/220-400 e.Kr.). 
Type 4: Lukke ring med konveks inderside og konkav yderside. Datering: B1a-C1 (0-
250/260 e.Kr.). 

  

 
Type 8b ring fra Köping 
sogn, Öland, Sverige. 
Foto: mis.historiska.se. 
Fotograf: Ulf Bruxe SHM 
1993-08-16. 

Type 10 Ia ring fra Horn-
borga sogn, Västergöt-
land, Sverige. Foto: 
mis.historiska.se. Foto-
graf: Ulf Bruxe SHM 1993-
07-14. 

Type 10 IIa ring fra Kristi-
anstad sogn, Skåne, Sve-
rige. Foto: mis.histori-
ska.se. Fotograf: Ulf 
Bruxe SHM 1993-07-30. 

 
Type 8b: Ring med dekoration langs randen. Datering: C (310/320-400 e.Kr.) 
Type 10 Ia: Båndformet to-rygget ring med filigrantrådsimitation langs fordybningen. 
Datering: C1a-C3 (150/160-400 e.Kr). 
Type 10 IIa: Båndformet to-rygget ring med filigrantrådsimitation langs midten og 
langs randene. Datering: C1 (150/160-250/260 e.Kr.). 

http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=13351
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=14450
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=13230
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=12896
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=14219
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=14006
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=14006
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Type 11 Ia ring fra Eskel-
hem sogn, Gotland, Sve-
rige. Foto: mis.histori-
ska.se. Fotograf: Ulf 
Bruxe SHM 1993-08-23. 

Type 11 Ic ring fra Kville 
sogn, Bohuslän, Sverige. 
Foto: mis.historiska.se. 
Fotograf: Jan Eve Olsson 
SHM 1996-08-30. 

Type 12 b ring fra Eksta 
sogn, Gotland, Sverige. 
Foto: mis.historiska.se. 
Fotograf: Ulf Bruxe SHM 
1993-08-23. 

 
Type 11 Ia: Båndformet tre-rygget ring med filigranimitation langs de to mellemlig-
gende fordybninger. Datering: B1a-C2 (0-310/320 e.Kr.). 
Type 11 Ic: Båndformet tre-rygget ring med glatte mellemliggende fordybninger. Da-
tering: C3 (310/320-400 e.Kr.). 
Type 12 b: Båndformet tre-rygget ring med mellemliggende fordybninger, ornamen-
teret med glatte riller. Datering: C3 (310/320-400 e.Kr.). 
 
 
 

 
  

Type 13 b guldfingerring 
fra Tommerup, Fyn. Foto 
fra Odense Bys Museer. 

Type 14 a ring fra Mön-
sterås sogn, Småland, 
Sverige. Foto:  mis.histori-
ska.se. Fotograf: Ulf 
Bruxe SHM 1993-08-02. 

Type 15 guldring fra Års-
lev, Fyn. Foto:  samlin-
ger.natmus.dk. Fotograf: 
John Lee. 

 
Type 13 b: Båndformet fem-rygget ring med mellemliggende fordybninger ornamen-
teret med glatte lave riller. Datering: C3 (310/320-400 e.Kr.). 
Type 14 a: Båndformet seks-rygget ring med mellemliggende fordybninger ornamen-
teret med glatte lave riller. Datering: C2-C3? (250/260-400 e.Kr.) 
Type 15: Ring med tynd rund ten med enkelt omviklede ender. Datering: C3 
(310/320-400 e.Kr). 
 

http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=13232
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=13232
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=19238
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=13249
https://flic.kr/p/K9SU6r
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=13561
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=13561
http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/1541
http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/1541
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Type 17 b I ring fra Ystad 
sogn, Skåne, Sverige. 
Foto: mis.historiska.se. 
Fotograf: Ulf Bruxe SHM 
1993-07-30. 

Type 17 b III guldring fra 
Årslev, Fyn. Foto:  samlin-
ger.natmus.dk. Fotograf: 
John Lee. 

Type 18 I ring fra Atlingbo 
sogn, Gotland, Sverige. 
Foto: mis.historiska.se. 
Fotograf: Ulf Bruxe SHM 
1993-08-23. 

 
Type 17 b I: Ring med indfatning af halvældesten eller imitation af glas. Datering: C2 
(250/260-310/320 e.Kr.). 
Type 17 b III: Ring med tre indfatninger. Datering: C1b-C3 (210/220-400 e.Kr.). 
Type 18 I: ”Skjoldformet” ring. Datering: C1a-C2 (150/160-310/320 e.Kr.). 
 
 
 

   
Type 30 ring fra Bredaryd 
sogn, Småland, Sverige. 
Foto: mis.historiska.se. 
Fotograf: Ulf Bruxe SHM 
1993-08-02. 

Type 33 ring fra Nevishög 
sogn, Skåne, Sverige. Foto:  
mis.historiska.se. Foto-
graf: Ulf Bruxe SHM 1993-
07-30. 

Type 34 ring fra Dalhem 
sogn, Gotland, Sverige. 
Foto: mis.historiska.se. 
Fotograf: Ulf Bruxe SHM 
1993-09-01. 

 
Type 30: Spiralring rullet af rundt ten-tværsnit. Datering: Primært omkring C1b 
(210/220-250/260 e.Kr.). Findes dog i et beskedent antal allerede i slutningen af før-
romersk jernalder (omkring år 0). 
Type 33: Spiralring bestående af fladt ten-tværsnit. Datering: C1b-C3 (210/220-400 
e.Kr.). 
Type 34: Spiralring bestående af plankonkavt ten-tværsnit. Datering: B2-C1a (70-
210/220 e.Kr.). 
 

http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=14022
http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/1541
http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/1541
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=13197
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=13540
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=14009
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=13787
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Type 39 a ring fra Sandby 
sogn, Öland, Sverige. 
Foto: mis.historiska.se. 
Fotograf: Ulf Bruxe SHM 
1994-03-02. 

Type 39 b guldfingerring 
med spidse ormehoveder. 
Tegning fra (Müller, 
1895) – 240. 

Type 39 c ring fra Byarum 
sogn, Småland, Sverige. 
Foto: mis.historiska.se. 
Fotograf: Ulf Bruxe SHM 
1993-08-02. 

 
Type 39 a: Ring med tre spiralvindinger bestående af pladeender, der afsluttes med 
naturalistiske eller næsten naturalistiske ormehoveder. Pladerne er forbundet af en 
ten der enten kan være udført med perlerække-ornamentering eller tværstreger (el-
ler snoet!). Datering: C1b-C2 (210/220-310/320 e.Kr.). 
Type 39 b: Ring bestående af tre vindinger med tre plader med hver et par naturali-
stiske eller næsten naturalistiske ormehoveder ved pladeenderne. Datering: C1b 
(210/220-250/260 e.Kr.). 
Type 39 c:  Ring bestående af tre vindinger med tre plader med hver et par naturali-
stiske eller næsten naturalistiske ormehoveder ved pladeenderne. Pladerne er sam-
mensvejste, således der opstår et samlet ringskjold. Datering: C2 (250/260-310/320 
e.Kr.). 
 

 

 

 

Type 40 ring fra Hulter-
stad sogn, Öland, Sverige. 
Foto: mis.historiska.se. 
Fotograf: Ulf Bruxe SHM 
1993-08-12. 

Type 41 a guldfingerring 
dannet af en til tre stæn-
ger, hvis frie ender er ud-
formet som stiliserede 
dyrehoveder. Tegning fra 
(Müller, 1895) - 92 

Type 42 guldfingerring 
med spidse ormehoveder 
fra Kirkebakkegård, Ugge-
løse sogn. Foto fra samlin-
ger.natmus.dk (Baggrund 
fjernet). Fotograf: Lennart 
Larsen. 

 
Type 40: Ringe med stiliserede ormehoveder for enden af pladerne. Pladernes afslut-
ning består af udtrukket ende, der slutter i en kugle (i ovenstående eksempel er 

http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=15484
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=13536
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=13360
http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/10877
http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/10877
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kuglen dog ikke med; men man antager alligevel, at ringen skal indordnes under 
denne type). Datering: C1-C2 (150/160-310/320 e.Kr.). 
Type 41a: Ring af ”Schildkopf”-typen bestående af to eller tre ringe, der kombineres 
sammen til en ring. Datering: B2-C1 overgangen (omkring 150/160 e.Kr.). 
Type 42: Ringe med individuelt udformede hoveder. Datering: C1 (150/160-250/260 
e.Kr.).  
 
Ovenstående fingerring af type 41 a dateres ifølge (Albrectsen, Fynske Guldfund, 
1960, s. 24) til ældre romersk jernalder (0-150 e.Kr.). Albrectsen skriver at disse bre-
dere hovedringe stilistisk udvikler sig over tid og ender som ringene med spidse ho-
veder. 
 
Fingerringene og armringene med spidse ormehoveder dateres ifølge (Albrectsen, 
Fynske Guldfund, 1960, s. 31) til det 3. århundrede, altså den ældre del af yngre ro-
mersk jernalder (200-300 e.Kr.). Ovenstående type 42 ring dateres til fase C1a 
(150/160 – 210/220 e.Kr.) iht. (Andersson, 1993, s. 87). 
 

 
Type 42 fingerringe fra Møllegårdsmarkens grav 525 og 682 ( (Henriksen M. B., 2009, 
s. 330). Foto. Allan Larsen.   
 

 
Ormehovedguldfingerring med spidse ormehoveder med profilerede knopper (type 
40(?)) ved enderne. Fra Himlingøje. Foto fra samlinger.natmus.dk (Baggrund fjernet). 
Fotograf: Roberto Fortuna og Kira Ursem. 
 
Fingerringen ovenfor syntes at være en overgangstype mellem de spidshovede ringe 
og ringene med profilerede knopper ved enderne. Datering yngre romersk jernal-
der(?) (ca. 300 e.Kr.). 
 

http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/5109
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Spiralfingerring af guld (type 39a uden naturalistiske hoveder?). Midten er trind, 
tværriflet, enderne er flade med et ophøjet parti på midten, der udformes som let an-
tydede dyrehoveder. Tegning fra (Müller, 1895) – 239. 
 
Ovenstående ring dateres til 200-tallet e.Kr. (Jeg ser på Oldsager, 1973). 
 

 
To guldfingerringe (venstre type 1, højre type 11 Ia) fra Hobygraven. Foto fra samlin-
ger.natmus.dk (Baggrund fjernet). Fotograf: Roberto Fortuna og Kira Ursem. 
 
Ovenstående fingerringe stammer fra den rige Hoby-grav, som er fra 1. århundrede 
efter Kristi fødsel, altså ældre romersk jernalder. 
 
 

 

 

Fingerringe af guld fra Varpelev. Venstre 
ring af type 30, højre ring af type 10 Ib el-
ler 10 Id. samlinger.natmus.dk. Fotograf: 
John Lee. 

Type 10 Ia guldfingerring fra Kirke-
bakkegård, Uggeløse sogn. Foto fra 
samlinger.natmus.dk(Baggrund fjer-
net). Fotograf: Lennart Larsen. 

 
Ovenstående guldfingerringe dateres til yngre romersk jernalder. 
 
 

http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/2377
http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/2377
http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/1744
http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/2143
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Ormehovedfingerring af type 39 c i 
guld fra Himlingøje. samlinger.nat-
mus.dk (Baggrund fjernet). Fotograf: 
Lennart Larsen. 

Ormehovedfingerring i guld fra Himlin-
gøje. samlinger.natmus.dk (Baggrund 
fjernet og billede beskåret). Fotograf: 
Lennart Larsen. 

 
Ormehovedfingerringene dateres til yngre romersk jernalder. 
 

 
Guldfingerring med indsatte ædelsten. Fundet ved Sejerskov på Fyn. Ringen dateres 
til 4.-5. århundrede e.Kr. (300-500 e.Kr.). museum.odense.dk. Foto: Odense Bys Mu-
seer. 
 

 
Eksempel på to guldringe fra hhv. Houlbjerg sogn (venstre) og Ryslinge (højre). Fotos: 
samlinger.natmus.dk 
 
De to ovenstående rudeformede ringe sammensat af hver fire mindre tilsvarende 
felter, er nogle af de sidste guldsmykker der findes i Danmark i slutningen af 500-tal-
let. Herefter bliver forgyldning næste egenrådig, pga. manglen på guld. De rudefor-
mede fingerringe kendes bl.a. fra langobardiske gravfund i det sydlige Europa. De da-
teres til 550-600 e.Kr. (Jørgensen & Petersen, 1998, s. 279) 
 

http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/895
http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/895
http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/758
http://museum.odense.dk/viden/arkaeologi/arkaeologiske-fortaellinger/fortaellinger-fra-fortiden/jernalder/den-fynske-landsby-arkaeologisk-set
http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/1397
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Guldhalsring fra Strårup, Store Dalby. 200 mm diameter. På bagsiden af ringen er 
med runer indridset navnet ”Leþro”. Foto fra samlinger.natmus.dk (Baggrund fjer-
net). Fotograf: Roberto Fortuna og Kira Ursem. 
 
Ovenstående halsring dateres ifølge runer.ku.dk til yngre romersk jernalder. Ifølge 
(Andersen & Nielsen, 2010, s. 128) skal ringen dateres til omkring år 400 e.Kr. eller 
måske lidt tidligere. I (Jørgensen & Petersen, 1998, s. 123) dateres ringen til yngre 
romersk jernalder (173-375 e.Kr.). 
 

 
Hannenov-ringen er en todelt halsring, rigt ornamenteret med bl.a. dyreornamentik. 
Ringen er fremstillet af næste et halvt kg guld. Foto fra samlinger.natmus.dk (Bag-
grund fjernet). Fotograf: Lennart Larsen. 
 
Hannenovringen er fremstillet i slutningen af 400-tallet e.Kr. (museumlollandfalster). 
I (Jørgensen & Petersen, 1998, s. 191) dateres ringen til 450-500 e.Kr. 
 

 
Armringe fra Svindinge på Fyn. Foto fra samlinger.natmus.dk. Fotograf: Roberto For-
tuna og Kira Ursem. 
 
De to guldarmringe fra Svindinge på Fyn er typiske nordiske arbejder, og de minder i 
deres teknik meget om halsringen fra Hannenovringen. Ringene dateres til samme 
periode omkring 450-500 e.Kr. (Jørgensen & Petersen, 1998, s. 194). 

http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/4137
http://runer.ku.dk/VisGenstand.aspx?Titel=Str%C3%A5rup-halsring
http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/10029
http://www.aabne-samlinger.dk/museumlollandfalster/udforsk/vild-med-arkaeologi/oldtiden-i-landskabet/virket/hannenovringen/
http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/4124


 Hals-, arm-, ankel- og fingerringe 130 

 

  

Kolbearmring af guld fra Himlingøje- 
Foto fra samlinger.natmus.dk. Fotograf: 
John Lee 

Kolbearmringe af guld fra Holbæk Amt- 
Foto fra samlinger.natmus.dk. Fotograf: 
Lennart Larsen 

 

 
Kolbearmring i sølv fra Kongebroskoven ved Middelfart, Fyn. Dateres til vikingetid. 
Foto: (Henriksen M. B., 2015). 
 
Kolbearmringene udmærker sig ved de fortykkede ender. Disse ringe var forbeholdt 
eliten i samfundet (Jensen J. , 2006, s. 433). Ifølge (Henriksen M. B., Brudager Mark - 
en romertidsgravplads nær Gudme på Sydøstfyn - Bind 1, 2009, s. 335) skal disse 
ringe dateres bredt til perioden, der strækker sig fra den første del af yngre romersk 
jernalder og frem til slutningen af den ældre germanske jernalder (ca. 200-550 e.Kr.). 
Formen kendes også fra fingerringe. Ringene fra denne periode er af guld eller for-
gyldt bronze (sidstnævnte er sjældne). I vikingetiden dukker denne type ringe op 
igen i sølv. Se ovenstående eksempel fra Kongebroskoven. 
 
  

http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/1620
http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/856
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Halsring af guld med overfaldende ender 
 

 
Guldhalsring fra Øland, Limfjorden, Øland Sogn. Foto fra samlinger.natmus.dk. Foto-
graf: Roberto Fortuna og Kira Ursem. 

 
Toleddet guldhalsring. Foto fra samlinger.natmus.dk (Baggrund fjernet, billede be-
skåret). Fotograf: Lennart Larsen. 
 
Halsringene med overfaldende ender består enten af en trind stang eller af to trinde 
stænger, der hager ind i hinanden (to-leddet). Enderne er næsten altid profilerede, 
og ringen kan være ornamenteret med halvmåneformede stempler. 
 
Datering: 400-600 e.Kr. (Jeg ser på Oldsager, 1973, s. 261). Tilsvarende ringe er i 
(Jørgensen & Petersen, 1998) dateret til ca. 500 e.Kr. 
 
Båndformet halsring 

 
Halsring af guld fra Agerholm, Vester Vandet sogn samlinger.natmus.dk. Fotograf: 
Roberto Fortuna og Kira Ursem 
 
Datering: periode C1b-C2 (200-300 e.Kr.) efter Reallexikon der germanischen Alter-
tumskunde, Bind 12. Samme datering er angivet i (Jørgensen & Petersen, 1998, s. 
121). 

http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/4138
http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/2287
http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/4824
https://books.google.dk/books?id=bcwfZW_soyMC&pg=PA350&lpg=PA350&dq=Halsring+fra+Agerholm&source=bl&ots=6X6M2pZt3L&sig=GToRowXNXc8ciFFj2huPlXtt2is&hl=da&sa=X&ved=0ahUKEwjbuKLb_P7XAhUF6KQKHWGRCKwQ6AEIQTAH#v=onepage&q=Halsring%20fra%20Agerholm&f=false
https://books.google.dk/books?id=bcwfZW_soyMC&pg=PA350&lpg=PA350&dq=Halsring+fra+Agerholm&source=bl&ots=6X6M2pZt3L&sig=GToRowXNXc8ciFFj2huPlXtt2is&hl=da&sa=X&ved=0ahUKEwjbuKLb_P7XAhUF6KQKHWGRCKwQ6AEIQTAH#v=onepage&q=Halsring%20fra%20Agerholm&f=false
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Armringe med halvmåneformede ornamenter. 
 

  
Armring med halvmåneformede orna-
menter (Rygh, 1885)-719. 

Armring med halvmåneformede orna-
menter. (Müller, 1895)– 542. 

 

 
Kolbformet bronzearmring med U-formede indstemplinger, fundet under grubehus 
på Fyn. Tegning fra (Henriksen M. B., 1997, s. 42).  
 
Datering: 750-800 e.Kr. (Petersen, Vikingetidens smykker, 1928, s. 151) skriver, at ty-
pen 719 i Norge tilhører jernalderens periode 7 - med ganske få eksemplarer, der 
rækker ind i vikingetiden (som jeg her går ud fra er sat til at starte omkring år 800!). 
Ifølge (Nielsen, 1986, s. 61) skal armringtypen 719 på Bornholm placeres i perioden 
2A til 2B-C (730-775 e.Kr.(?)). Den ovenstående kolbeformede armring fra Fyn date-
res ifølge (Henriksen M. B., 1997, s. 43) til yngre germansk jernalder eller tidlig vikin-
getid (sidste del af 700-årene). 
  
Beskrivelse: Disse armringe af formet af en oval sammenbøjet, snart trind, snart ind-
vendig flad og udvendig hvælvet, snart både ind- og udvendig flad stang. Stangen er 
smallere ved midten og bredere mod de lige afskårne ender (kolbeformede). Stan-
gen er ornamenteret med indpunslede, halvmåneformede felter, der er udfyldte 
med punkter, forbundne linjer og anbragt således, at de danner et bugtet ornament 
tværs over ringen. Denne ringtype er blandt andet beskrevet i (Petersen, 
Vikingetidens smykker, 1928, s. 151). Ifølge Petersen er de ældste af denne type 
armringe dem med tykke ender.  
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Armringe med dybe zigzag eller bølgeformede ornamenter. 
 

 
 

Armring med dybe zigzag ornamenter 
(Rygh, 1885)-721. 

Armring med dybe zigzag ornamenter. 
(Müller, 1895)– 612. 

 

  
Armring med bølgeformet ornamenter. 
Fra Hadsle, Nordland, Norge unimus.no. 
©2018 Arkeologisk museum. 

Armring med bølgeformet ornamenter. 
Fra Fjaler, Sogn og Fjordane, Norge uni-
mus.no. ©2018 Universitetsmuseet i 
Bergen. 

 

  

Guldarmring fra Ksp. Etelhem på Got-
land. Fra (Stenberger, 1947) – ab. 77 

Bronzearmring med bølgeformede orna-
menter. Foto: Odense Bys Museer 

 
Datering: ca. 800-850 e.Kr. Typen 612 ovenfor skal ifølge (Nielsen, 1986, s. 61) på 
Bornholm dateres til jernalderens perioderne 2A til ind i vikingetiden (725 e.Kr. – 850 
(?)) 
 
Beskrivelse: Denne type armringe findes både i sølv og bronze. På indersiden er de 
flade, medens ydersiden er hvælvet. Dybe zigzag-ornamenter er deres mest karakte-
ristiske ornamentik, men på enkelte af samme hovedform kan der sidde to rækker 
stiliserede dyrehoveder overfor hver anden. Denne ringtype er i Norge den mest al-
mindelige af vikingetidens armringe (Petersen, Vikingetidens smykker, 1928, s. 153). 
Ifølge Petersen skal denne type overvejende placeres i den første halvdel af 800-tal-
let. Der er dog enkelte eksempler på ringe, der muligvis er lidt ældre. Denne armring 
er en videreudvikling af den foregående type med halvmåneformede ornamenter. 
Nu er de tykke ender blot ”smeltet samlet”, og den tynde del af ringen er der, hvor 
bruddet er placeret. 
 

http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=12626407&type=jpeg
http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=13034897&type=jpeg
http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=13034897&type=jpeg
https://flic.kr/p/K6Sccw
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En mere markant og større udgave af disse ringe udviklede sig på Gotland. Denne 
type er nærmere beskrevet i (Stenberger, 1958, s. 109-114) (benævnt type 3).  
 

 
Type 3 armring fra Gotland. Tegning fra (Stenberger, 1958, s. 109) 
 
Typen består af et massivt sølvarmbånd med flad inderside og buet yderside. Væg-
ten af disse ringe er betydelig.  De tungeste vejer ca. 200 g, men vægten ligger typisk 
på mellem 100 og 150 g. Ornamenteringen er meget karakteristisk. Det domine-
rende element består af de store og forholdsmæssigt dybe vertikale, bølgeformede 
eller zigzag-formede render. På midten er et bånd af tværstillede sildebensmønster. 
 
Denne type anses ifølge (Stenberger, 1958, s. 109) som værende en gotlandsk lokal-
form. 
 
Ringene skal ifølge (Stenberger, 1958, s. 110) dateres til tidsrummet mellem år 950 
og1100.  Denne datering understøttes ligeledes af (Munksgaard, 1962, s. 105). 
 

 
Massiv støbt sølvarmring med dybe reliefornamentik. Ydersiden konveks, indersiden 
let konkav. Fra Orupgård, Idestrup sogn, Maribo Amt. samlinger.natmus.dk. Foto-
graf: Lennart Larsen. 
 
En præcise datering af ovenstående ring fra Orupgård har jeg ikke kunnet finde, men 
mon ikke den skal placeres i 900-tallet, hvis den sammenlignes med de beslægtede 
ringe fra Gotland. 
 
  

http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/676
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Åbne armringe med indstemplede ornamenter bestående af firkanter, trekanter 
eller cirkelfigurer og andre beslægtede udgaver af armringe. 
 

  
Armring med indstemplede ornamenter 
(Petersen, Vikingetidens smykker, 
1928)-185. 

Armring med indstemplede ornamenter 
(Petersen, Vikingetidens smykker, 
1928)-186. 

 

  
Armring med ornamenter beslægtet 
med ovenstående typer. Svarer til 
(Petersen, Vikingetidens smykker, 
1928)-188  www.unimus.no, ©Kulturhi-
storisk museum 

Armring med ornamenter beslægtet 
med ovenstående typer. 
(Petersen, Vikingetidens smykker, 
1928)-187. 

 
Guldarmring fra Ornum, Holbæk Amt. samlinger.natmus.dk. Fotograf: Lennart Lar-
sen. 
 
Datering: ca. 800-850 e.Kr. (Jørgensen & Petersen, 1998, s. 287). 
 
Beskrivelse: Denne type armring er i sin ydre form beslægtet med armringen med 
zigzag-ornamentering med dens fladere eller stærkere hvælvet tværsnit og et tvær-
snit, der smaller til mod enderne. På ringens midte kan være placeret et tværbånd. 
Det stærkt afrundede tværsnit er dog her mere almindeligt, ligesom tværsnittet kan 
blive ganske firkantet eller endog helt cirkelformet. Af og til er armbåndene konkave 
på undersiden. De forskellige ornamenter er stillet i rækker i en bestemt orden. Or-
namentikken består af indstemplede firkanter, trekanter eller cirkelfigurer eller en 
kombination af disse. Det er firkanter og trekanter, som er den mest almindelige 
form for ornamentik. Som fremhævet af (Petersen, Vikingetidens smykker, 1928, s. 
154), er ornamentikken en arv fra folkevandringstiden, hvor tilsvarende mønstre 
bl.a. kendes fra guldhalsringe med halvmåneformede, indstemplede ornamenter. De 
ses også på lerkar fra denne tid. Se (Müller, 1895) - fig. 514. De to armringe 188 og 
187 er armringe, der må anses som beslægtede med armringene 185 og 186. 

http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=12378704&type=jpeg
http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/774
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På Gotland er der i de talrige skattefund på øen fundet en række forskellige arm-
ringstyper, hvoraf mange stort set kun forekommer på Gotland. Det drejer sig om ty-
per, der er fremstillet på Gotland. (Stenberger, 1958) gennemgår disse skattefund og 
har fremhævet en række armringstyper. Her er et par af disse ganske kort beskrevet 
nedenfor.  
 

  
Type 1 Armring. Tegning fra 
(Stenberger, 1958, s. 105) 

Type 2 Armring. Tegning fra 
(Stenberger, 1958, s. 105) 

 

 
Type 5 armring. Tegning fra (Stenberger, 1958, s. 115) 
 
Type 1 armringene består af en massiv sølvstang, typisk med ottekantet tværsnit. 
Stangen er tykkest mod midten og bliver tyndere mod de mere eller mindre stumpe 
ender. Ringene er åbne og næsten hesteskoformet. De tre ydre felter er ornamente-
ret med stempelornamentik bestående af timeglas-stillede trekanter, undertiden er 
trekanterne placeret side om side med skiftende retning, således at der opstår en 
vinkelbånd.  
 
Dateringen er ifølge (Stenberger, 1958, s. 106) ca. år 900-975. 
 
Type 2 armringene skal ses som en videreudvikling af type 1 armringen. Det er 
svære, kraftige bøjler, der vejer op til 100 g. Ud fra de ret bestemte vægte på disse 
ringe, er det meget sandsynligt, at disse ikke kun skal tolkes som smykker, men også 
som en slags værdienhed. Type 2 armringen genfindes også i skattefund længere 
vestpå (heriblandt Danmark). Her er det dog ofte i form af brudstykker.   
 
Dateringen er ifølge (Stenberger, 1958, s. 106) ca. år 950-1050. 
 
Type 5 armringene består af et massiv og relativ smal sølvbånd, som smaller til ved 
enderne. Ligesom ved type 2 kan enderne være udformet som stiliserede dyrehove-
der. Ornamenteringen består af et langsgående bånd på midten af ydersiden. På 
begge sider af denne linje er der indpunslet en række ornamenter, hvilket kan ses på 
ovenstående billede. Spidserne på de indpunslede figurer peger udad. 
 
Dateringen er ifølge (Stenberger, 1958, s. 116) 1000-tallet. 
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Halsringe bestående af to eller flere snoede eller flettede stænger. 
 
Den flettede del af ringen består ofte af to eller flere stænger, der er snoet omkring 
hinanden. Man ser ofte par af snoede stænger, der så igen er snoet sammen med 
flere andre par af snoede stænger. Stængerne kan også være flettet sammen. 
 
Der syntes at være overvejende enighed om, at de snoede og flettede ringe kommer 
sydøst fra, sandsynligvis det byzantinske område og Sortehavsegnene.  Der hersker 
dog heller ikke meget tvivl om, at der også er foregået en hjemlig produktion her i 
landet. Dette ses bl.a. i det store antal ringe, der er fundet i Danmark samt den ens-
artethed, man ser i ringene. (Jensen, Bendixen, Liebgott, & Lindahl, 1992, s. 55) 
 
De store snoede eller flettede sølvringe fremstilles overvejende fra omkring år 900 
og frem. Analyser af ringene viser, at disse er lavet af sølv fra omsmeltede dirhemer. 
Stigningen i produktionen af ringene skal ses som et resultat af den øgede import af 
dirhemer, der tager til omkring slutningen af 800-tallet og topper omkring år 950. 
Herefter aftager strømmen af dirhemer langsomt for omkring år 1010-1020 helt at 
ophøre. Her skal ringene sandsynligvis ses som en måde at konsolidere ens sølv i 
større sølvgenstande/vægtenheder. 
 
Birgitta Hårdh (Hårdh, Silver in the Vking Age - A regional-Economic Study, 1996) har 
inddelt de snoede og flettede ringe, der kan åbnes og lukkes, i seks forskellige grup-
per baseret på udformningen af afslutningerne på ringens ender.  

 
                                1                 2               3                 4             5              6 
 
Type 1: Ring med ovale endeplader, type 2: Ring med rombeformede endeplader, 
type 3: Ring med trekantede endeplader, type 4: Ring med endeplader med paral-
lelle langsider, type 5: Ring med endeplader der spidser til mod enden, type 6: Ring 
med simpel krogstang ved enderne. 
 
Der er klare regionale variationer i de typer af ringe, som findes. I Danmark (ekskl. 
Bornholm) er det type 2 og 6, som er dominerende. Type 6 er overvejende en dansk 
og sydsvensk variant. 
 
De enkelte typer er forsøgt dateret ud fra bl.a. skattefund, hvor andre daterbare 
genstande, så som mønter og andre smykker, indgår i fundkonteksten sammen med 
halsringene. En præcis datering af halsringene er vanskelig. En stor andel af ringene 
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er fundet alene eller sammen med andre smykker, men uden daterende mønter. I de 
daterbare møntskatte indgår ringene ofte som brudsølvfragmenter, og det er svært 
at fastslå, hvor længe disse brudstykker har været i omløb. Derfor skal nedenstående 
datering ses som et bud på en datering. 
 
Type 1 dateres til midten af 900-tallet. 
Type 2 dateres overvejende til 1000-tallet, men enkelte kan dog også forekomme lidt 
tidligere. 
Type 3 syntes at skulle dateres til 950-1000-tallet (muligvis ind i 1000 tallet).  
Type 4 skal dateres til 900-tallet (muligvis første halvdel). 
Type 5 dateres til 900-tallet (datering usikker pga. få daterbare fundomstændighe-
der) 
Type 6 dateres til ca. 950-1000-tallet. 
 

 
Type 1 ring med ovale endeplader. (Müller, 1895) 
 

 
Type 2 ring med rombeformede endeplader. Fra Hordaland, Kvinnherad, Hattaberg, 
Norge. Foto fra www.unimus.no, Universitetsmuseenes fotoportal, ©Universitetsmu-
seet i Bergen. 
 

 
Type 3 ring med trekantede endeplader. Fra Vulu, Malvik, Norge. Foto fra www.uni-
mus.no, Universitetsmuseenes fotoportal, ©Kulturhistorisk museum. 
 

http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=13045244&type=jpeg
http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=12719629&type=jpeg
http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=12719629&type=jpeg


 Hals-, arm-, ankel- og fingerringe 139 

 
Type 4 ring med endeplader med parallelle sider. Fra Nordland, Hamarøy, Skottestad, 
Norge Foto fra www.unimus.no, Universitetsmuseenes fotoportal, ©Kulturhistorisk 
museum. 
 

 
Type 5 ring med endeplader, der spidser til mod enderne. Fra Björkö, Svarta jorden, 
Uppland – Sverige. Foto fra mis.historiska.se, ©Gabriel Hildebrand SHMM 2015-03-
18 
 

 
Type 6 ring med simpel krogstang ved enderne. Fra Birkende, Fyn. Foto fra Odense 
Bys Museer, Protokol nr: FS3063 

http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=12667480&type=jpeg
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=395154
https://flic.kr/p/K6QqEY
https://flic.kr/p/K6QqEY
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Snoede og flettede lukkede armringe 
 
De snoede og flettede armringe findes også som lukkede ringe. De er udført på 
samme måde, som de snoede eller flettede halsringe, bort set fra at enderne er ud-
hamret til tynde stænger, der er viklet omkring hinanden. 
 

  

Lukket snoet sølvarmring. Fra Rogaland, 
Suldal, Herabakka, Norge Foto fra 
www.unimus.no, Universitetsmuseenes 
fotoportal, ©Universitetsmuseet i Ber-
gen. 

Lukket snoet guldarmring. Fra Horda-
land, Kvinnherad, Hattaberg, Norge 
Foto fra www.unimus.no, Universitets-
museenes fotoportal, ©Universitetsmu-
seet i Bergen. 

 

 
Lukket flettet guldarmring fra Lunding. samlinger.natmus.dk. Fotograf: Arnold Mik-
kelsen. 
 
De lukkede snoede eller flettede armringen skal ifølge (Jensen, Bendixen, Liebgott, & 
Lindahl, 1992, s. 55) dateres til 900-tallet og 1000-tallet, ligesom de snoede eller flet-
tede halsringe, der kan åbnes. Denne datering understøttes af (Else Roesdahl, 2014, 
s. 337-338), som tilføjer, at der kendes til eksemplarer, som er nedlagt i anden halv-
del af 800-tallet. 
 
  

http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=13046951&type=jpeg
http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=12746438&type=jpeg
http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/13816
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Trinde armringe 
 

 

 

Guldarmringe fra Kragerupgård, Sjælland, 
fremstillet af trinde stænger. samlin-
ger.natmus.dk. Fotograf: Lennart Larsen. 

Trind sølvring fra Luster, Sogn og Fjor-
dane, Norge. unimus.no. ©2018 Arke-
ologisk museum. 

 
Ovenstående ringe dateres til 900-tallet ifølge (Roesdahl, Viking og Hvidekrist - 
Norden og Europa 800-1200, 1993, s. 264). Denne datering understøttes af ovenstå-
ende sølvring fra Norge, som af (Petersen, 1955, s. 26) også dateres til 900-tallet. Til-
svarende datering er angivet i (Jørgensen & Petersen, 1998, s. 291-292). 
 
 
Permiske ringe. 
De permiske ringe er, som navnet antyder, ikke af skandinavisk oprindelse, men er 
ringe, der er importeret fra det permiske område i Rusland, vest for Ural bjergene i 
Kamaflodens opland. De permiske ringe er karakteristiske ved at være fremstillet af 
en tyk stang med indlagte furer. I den ene ende af ringen er der ofte anbragt en fa-
cetteret knop. I den anden ende af ringen er der anbragt en loop eller krog.  Denne 
udformning af de to ender af ringen gør, at ringen kan lukkes, og ringene er sandsyn-
ligvis blevet brugt som halsringe. De ringe, der findes i Skandinavien, er dog ofte rul-
let op i flere mindre vindinger. Dette er muligvis gjort for nemmere at kunne trans-
portere ringene, eller muligvis for at bruge dem som armringe.  
 
Et interessant forhold ved de permiske ringe er, at de er fremstillet i faste vægtstør-
relser på 100g, 200g og 400g. De i Skandinavien fundne ringe vejer dog typisk 100g 
eller 200g. Denne præcise vægtinddeling peger i retning af, at ringene har indgået i 
handel som faste valutaenheder af større mængder sølv. 
 

http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/730
http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/730
http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=12626389&type=jpeg
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Permisk armring med facetteret ende og krog. Fra Eritssø.samlinger.natmus.dk Foto-
graf: John Lee. 
 
Der findes også udgaver af ringe, der efterligner de permiske ringe og som sandsyn-
ligvis er fremstillet i det sydlige Skandinavien. Disse er også udformet med omløb-
ende furer ligesom de østlige udgaver, men er mindre og lettere og vejer typisk 50 g 
eller 100 g, og så er de udformet med en simpel krog i begge ender af ringen. 
(Kershaw, 2013). De ofte større permiske ringe vejer hhv. 100 og 200 g (med enkelte 
andre vægte inden for intervallet) 
 
At disse mindre ringe ikke skulle være af skandinavisk herkomst, argumenterer bl.a. 
(Munksgaard, 1962) for med henvisning til (Stenberger, 1958, s. 129). Stenberger be-
grunder sin antagelse med, at disse spiralringe viser sig samtidig med de permiske 
ringe, og forsvinder igen med de permiske ringe. Dertil kommer, at spiralringe er en 
fremmed form i det nordiske smykkesortiment. At disse spiralringe ejendommeligt 
nok ikke har efterladt sig spor i de formodende østlige egne, hvor de skulle være 
kommet fra, forklares med, at ringene måske kun har været fremstillet i en kort tid 
og inden for et begrænset område. 
 
Den meget klare inddeling af ringene i vægtenheder, som spiralringene har tilfælles 
med de permiske ringe, kunne måske benyttes til at bestemme, hvor disse ringe op-
rindeligt stammer fra. Problemet er, at den persiske vægt, drachmen (4,25 g), som 
de permiske ringe er baseret på, er meget tæt på det halve af den nordiske ørtug på 
8,16 g. Pga. de to vægtsystemers tætte vægtforhold, er det ikke muligt at afgøre, om 
spiralringene hører til det ene eller andet system, hvilket gør det umuligt at fastslå 
proveniensen ud fra vægten alene. 
 

http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/1935
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Efterligninger(?) af permisk armring fremstillet i Skandinavien med simpel krog i hver 
ende. Fra Eritssø. samlinger.natmus.dk. Fotograf: John Lee. 
 
De ovenstående spiralringe er oftest udført efter et fast skema, hvor ringen er ind-
delt i tre eller fem sektioner, der veksler imellem ornamentik bestående af rifling el-
ler stempelornamentik fra sektion til sektion (se f.eks. ringen foroven til højre).  
 
Ornamentikken er anbragt symmetrisk om stangens midte og er næsten altid udført 
med et riflet felt i midten. Stempelornamentikken er ensformig og består oftest af 
trekanter sat sammen i timeglasform og udfyldt med et vekslende antal punkter – 
oftest tre. Ringene kan også være udført kun med rifling og afsluttet ved ringenderne 
med en sektion uden ornamentik (se f.eks. ringen foroven til venstre). (Munksgaard, 
1962, s. 99). 
 
Ornamentikken på spiralringene har disse til fælles med de permiske ringe. De per-
miske ringe er næsten alle prydet med skrå spirallignende rifling og kan også have et 
flerdelt ornamentikskema, hvor stempler, svarende til dem på spiralringene, kun 
dækker ringens ydersider (se den permiske ring fra Eritssø på foregående side).  
 

 
Del af permisk ring fra Kærbyholm-skatten fra Nordvestfyn. Nedlagt i 900-tallet. 
Foto: Odense Bys Museer. 
 
Datering:  Ifølge (Hårdh, 2007, s. 144-145) skal både de importerede permiske ringe 
og de mulige skandinaviske efterligninger placeres fra slutningen af 700-tallet og op 

http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/1935
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igennem 800-tallet. Dette hænger sammen med importen af abbasidiske dirhems i 
samme tidsrum. Fra år 900 og frem er det dét udprægede skandinaviske ringdesign, 
så som de snoede og flettede ringe, der tager over. Dette er sammenfaldende med 
den store stigning i import af de føromtalte arabiske dirhems, overvejende samanidi-
ske, der starter i begyndelsen af 900-tallet, og som danner basis for produktionen af 
store sølvsmykker. (Gareth Williams, 2013, s. 61)  
 
Båndformede ringe 
 

 
Tre armringe fra sølvskat fra Hole, Buskerud, Norge. Foto fra www.unimus.no, Uni-
versitetsmuseenes fotoportal ©Kulturhistorisk museum. 
 
Ovenstående ringe er ifølge (Hårdh, Silver in the Vking Age - A regional-Economic 
Study, 1996, s. 100) nedlagt omkring 1065. Ornamentikken peger i retning af at rin-
gene meget vel kan have været fremstillet i 900-tallet. 
 

 
Båndformet armring med striber af indslåede trekanter med en prik i hver trekant. 
(Rygh, 1885) – 711. 
 
Med afsæt i en næsten identisk armring (armring er dog lukket vha. en knude af 
sammenbundet sølvtråde i enderne) fra sølvskatten ved Enegård, Nylarsker Sogn, 
Bornholm, hvor (Jensen, Bendixen, Liebgott, & Lindahl, 1992, s. 55) daterer denne 
type armringe fra slutningen af 900 årene og til slutningen af vikingetiden, er det an-
taget, at ovenstående armring også skal dateres inden for samme periode. 
 

http://www.unimus.no/foto/#/search?q=hole,%20buskerud,%20helgelandsmoen
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Åben armring i bronze med glat inderside og udvendig tætstillede tværrifler. Fra Ro-
galand, Vindafjord, Sørhus, Norge.  Foto fra www.unimus.no, Universitetsmuseenes 
fotoportal ©Arkeologisk museum. 
 
Dateres ifølge (Petersen, Vikingetidens smykker, 1928, s. 155) til 800-tallet og nok 
primært første halvdel. 
 

 
Båndformet armring af sølv med indstemplede ornamenter og fast lukke bagtil. 
(Müller, 1895) – 648. 
 
Datering ifølge (Jeg ser på Oldsager, 1973) formodentlig 900-tallet. Ifølge (Skovmand, 
1942, s. 246) findes disse ringe i skattefund fra ca. 950-1000. 
 
 

 
Oval armring med flad inderside og yderside profileret med længdestriber. Fra 
(Müller, Ordning af Danmarks Oldsager - II Jernalderen, 1895) – 646. 
 
Ovenstående ring type findes ifølge (Skovmand, 1942, s. 246) i skattefund fra ca. år 
950-1000. 
 
 
  

http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=12637279&type=jpeg
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Massive tværriflede båndformede ringe 
 

 
Fra Hørdum, Hassing Herred, Thy. Foto fra (Skovmand, 1942, s. 29). 
 

  
Fra Rogaland, Suldal, Vela, Norge.  Foto 
fra www.unimus.no, Universitetsmuseenes 
fotoportal ©Universitetsmuseet i Bergen. 

Brudstykke af armring fundet i Norge. Teg-
ning fra (Rygh, 1885) fig. 717 

 

 
Del af Kærbyholm-skatten fra Nordvestfyn, nedgravet i 900-tallet. Dele af denne skat 
består bl.a. af de massive og tværriflede båndformede ringe. Foto: Odense Bys Mu-
seer. 
 

 
To tværriflede båndformede armringe fra Kærbyholm-skatten fra Nordvestfyn. Fotos: 
Odense Bys Museer. 

http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=13046943&type=jpeg
https://historiskatlas.dk/K%C3%A6rbyholm_(907)
https://historiskatlas.dk/K%C3%A6rbyholm_(907)
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De massive tværriflede båndformede ringe er kendt i Danmark og i vores nabolande. 
Ifølge (Skovmand, 1942, s. 30) hører disse ringe til i 800-tallet og op til midten af 900-
tallet, hvorefter de ikke længere findes i skattefund herhjemme. I Norge træffes 
denne type ring dog helt op i midten af 1000-tallet. De i Norge forekommende ringe 
er ofte yderligere ornamenteret med indpunslede cirkler mellem riflerne.   
 
 
Båndfomet spiralarmring med stempelornamentik  
 

 

 
Tegning fra (Müller, 1895) - 639 Båndformet spiralsnoet armring med 

tætstillet, enkelt stempelornamentik 
samt med krogformet endestykke. Fra 
Illebølle, Langeland. Foto fra 
(Skovmand, 1942, s. 33). 

 
Disse båndformede spiralringe består af en ved midten flad og ca. 10 mm bred, mod 
enderne smallere og trind stang. Den indre diameter er ca. 60 til70 mm. Ornamente-
ringen kan bestå af simple punkteringsmønstre eller tværrifler og trekanter. 
 
Denne type af ringe hører ifølge (Müller, 1895, s. 69) til de ”ældre former”. Disse 
”ældre former” skal ifølge (Skovmand, 1942, s. 40) placeres i 800-tallet. Dette svarer 
også til angivelsen i (Roesdahl, Viking og Hvidekrist - Norden og Europa 800-1200, 
1993, s. 265). 
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Båndformet ring med rudeformet udvidelse på midten 
 

 

 
Båndformet armring af en sølvplade 
med rudeformet udvidelse på midte og 
med indstemplede ornamenter. Lig-
nende findes i bronze og guld. Tegning 
fra (Müller, 1895) – 640. 
 

Båndformet armring fra Råbylille, Elme-
lunde Sogn, af en guldplade med rude-
formet udvidelse på midte og med ind-
stemplede ornamenter i form af træer, 
og kors som symboliserer korsfæstelsen 
på Golgata. Foto samlinger.natmus.dk. 
Fotograf: Roberto Fortuna og Kira Ur-
sem. 

 

 
Guldarmring med rudeformet udvidet midtparti og lukke bagtil via to sammensnoede 
trådender. Fra Nab Kildegård, Åstrup sogn,Fyn. Foto fra (Henriksen M. B., 2015). 
 

 

 
Fragmenteret guldfingerring fra Othem sogn, 
Gotland. Diameter 24 mm. Foto fra mis.histori-
ska.se ©Ulf Bruxe SHM 1994-02-25 

Sølvfingerring fra Birka. Foto fra 
(Arbman, 1940) - Tafel 111. 

 

http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/4733
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=15342
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=15342
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Guldfingerring fra Havsmarken-komplekset på Ærø. Foto: Poul Andersen (Baggrund 
fjernet). 
 
Dateringen af ovenstående armringe er ifølge (Jeg ser på Oldsager, 1973) 800-tallet. 
Denne datering understøttes af (Skovmand, 1942, s. 34), som også nævner, at for-
men allerede er kendt i germansk jernalder. Ringen fra Råbylille er i (Gareth 
Williams, 2013, s. 189) dateret til 800-tallet eller det tidlige 900-tal. Denne datering 
understøttes af (Jørgensen & Petersen, 1998, s. 296), hvor ringen dateres til 850-900. 
Ringe med rudeformet udvidet midtparti dateres i (Albrectsen, 1969, s. 8) fra ca. 850 
til lidt ind i 900-tallet. I alle de ovennævnte kilder er der tale om armringe eller 
”ringe”. Om denne datering også gælder for de ovenfor viste fingerringe af samme 
form, har jeg ikke umiddelbart kunnet finde svar på i litteraturen. I (Hammond, 2013, 
s. 58-60) dateres lignende fingerringe til det 9. til 11. århundrede. 
 
Båndformede fingerringe, der bliver smallere mod enderne, og hvor enderne er 
forbundet med en snoet lukning.  
 
 

  

 
Sølvring fra Fyrkat. Foto 
fra (Roesdahl, 1977, s. 
34). Største bredde af 
bånd 14 mm. 

Sølvfingerring fra Othem 
sogn, Gotland. Diameter 
24 mm. Foto fra mis.hi-
storiska.se © Björn 
Wickman SHM 2002-05-
21 

Sølvfingerring fra Birka. Foto 
fra (Arbman, 1940) - Tafel 
111. 

 
Ovenstående fingerringe er eksempler på ringe, der er fremstillet af et bånd, som 
smaller til mod enderne, hvor disse samles ved snoning af ringenderne med hinan-
den. Blandt ovenstående ringtyper  kendes også eksempler, hvor enderne blot over-
lapper hinanden. Man er gået ud fra, at disse ringe også kan grupperes sammen med 
de sammensnoede ringe, når det gælder datering. Ifølge (Roesdahl, 1977, s. 34) 

http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=1237
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=1237
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kendes småringe fra både skattefund og grave.  Der kendes kun få gravfundne ringe 
kun i Danmark. Ringene findes både som dekorerede og udekorerede og skal dateres 
til 900-årene og tiden omkring år 1000. 
 
Trinde glatte fingerringe 

  
Sølvfingerring fra Hågerupskatten Fingerring i sølv fra Rone Sogn, Gotland. 

Foto fra mis.historiska.se ©Gabriel Hil-
debrand SHMM 2013-06-26 

 
Ovenstående fingerringe er et eksempel på de såkaldt ”Schläfenringe”, således be-
nævnt, fordi ringene oprindelig ikke var fingerringe, men øreringe af forskellig stør-
relse, som i gravene er fundet ved de afdødes tindinger. Disse trinde ringe findes i 
sølv, guld og bronze og kan være massive eller dannet af en tynd plade. De er uden 
ornamentik, er tykkest på midten og spidser til ved enderne. Enderne kan som i 
ovenstående eksempel ligge lidt hen over hinanden eller de kan støde sammen. Ved 
nogle ringe er enderne helt lukkede, hvorfor ringen udelukkende kan have været 
brugt som fingerring. Ringenes indre diameter ligger typisk mellem 18og 20 mm. 
 
Ifølge (Lindahl, 2003) skal disse ringe dateres til 1000-1100 årene. 
 
Snoede fingerringe 

 

  
Snoet sølvfingerring. Fra 
Nordland, Røst, Skau, 
Norge.  Foto fra www.uni-
mus.no, Universitetsmuse-
enes fotoportal ©Tromsø 
Museum. 
 

Snoet guldfingerring. Fra 
Rogaland, Strand, Hidle, 
Norge.  Foto fra 
www.unimus.no, Univer-
sitetsmuseenes fotopor-
tal ©Arkeologisk mu-
seum. 
 

Flettet guldfingerring. 
Fra Nordland, Røst, Skau, 
Norge.  Foto fra 
www.unimus.no, Univer-
sitetsmuseenes fotopor-
tal © Tromsø Museum. 
 

http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=350403
http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=12819628&type=small
http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=12819628&type=small
http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=12722709&type=jpeg
http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=12819628&type=small
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De snoede fingerringe er sammentvunget af to tykke og to tynde glatte eller snoede 
evt. riflede metaltråde. Ringen er tykkest på midten og smallest ved enderne, der 
kan være loddet, stødt sammen og hamret flade bagtil eller stå åbne. De er efter-
kommere af vikingetidens snoede hals- og armringe og benyttes, ligesom andre for-
mer for fingerringe, samtidig med kristendommens indførelse. (Lindahl, 2003, s. 11) . 
 
Datering ifølge (Lindahl, 2003) skal disse ringe dateres til 1000-tallet og op i 1100-tal-
let.  
 
Øreringe 
 

 
Sølvørering fra Tolstrup, Års Sogn, hvis halvkredsformede plade er belagt med radi-
ært påloddede filigrantråde. I fine huller langs pladens rand sidder stumper af kæ-
der. Typen er sandsynligvis fremstillet i de slaviske egne syd for Østersøen, særligt 
omkring Oder mundingen.  Tegning fra (Müller, 1895) – 661. Dateres ifølge 
(Skovmand, 1942, s. 50) til 900-tallet. 
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Knotenringe (ringe med knopper eller vulster) 
 
Denne i Danmark muligvis noget oversete fundgruppe er inkluderet i afsnittet om 
Hals-, arm-, ankel- og fingerringe, uanset at disse ringe teknisk set ikke hører ind un-
der nogle af de nævnte kategorier. Disse ringes funktion er faktisk ikke helt sikker. 
(Articus, 2004, s. 73-75) gennemgår diverse fundomstændigheder, der skal forsøge 
at belyse funktionen. Der beskrives generelt to forskellige mulige funktioner, nemlig 
en egentlig lukkemekanisme for bælteremmen eller som vedhæng til bælteremmen. 
I visse tilfælde er der observeret ringe med forskellige størrelse i samme grav, og i 
nogle tilfælde også ringe, der er samlet, så de danner et kædeled. Disse sammen-
hængende ringe kan have forskellige indbyrdes størrelse. Sidstnævnte funktion som 
vedhæng til bælterem for evt. vedhæftning af forskellige genstande, syntes at blive 
bekræftet af de fund, som er beskrevet hos (Müller, 1895, s. 34-35). Her er angivet 
fund af ringe med vedhængende nøgler.  
 
Ringene er kort fortalt ringe af kobberlegering, der har knopper/knuder (heraf nav-
net ”knotenring”) eller vulster langs ringlegmet. Ringene har typisk en diameter på 
mellem 35 og 65 mm, hvilket gør, at de ikke kan være hverken fingerringe (for store) 
eller armringe (for små) (Articus, 2004, s. 73). At de også findes i mindre størrelser 
helt ned til ca. 12 mm indre diameter for de mindste, fremgår af (Rundkvist, 1996, s. 
25) liste over fundne ringe i Sverige. 
 
Selve knuderne langs ringlegemet kan være udformet på flere forskellige måder. 
Dette er bl.a. gennemgået i (Rundkvist, 1996), hvor der beskrives ni forskellige typer 
af disse ringe, som er fundet i Sverige. Også (Leube, 1975) beskriver to typer af disse 
ringe fundet i Oder-Spree-området øst for Berlin. 
 
I det følgende er forsøgt at gruppere ringene efter Rundkvist’s betegnelser, med til-
hørende forslag til datering. 
 
Type KR1 (Knoppe-Ring) består af grupper af tre knopper placeret med en knop 
over, en under samt en på ringlegemets yderside. Knopperne smaller til mod deres 
base, hvor de er fæstnet til ringlegemet.  

 
Tegning af type KR1 ring fra Änge, Alva sogn, Gotland. SHM 10929B. Indre diameter 
24.3 mm. Tegning fra mis.historiska.se, Huvudkatalog (del B). 
 
Der kendes ifølge (Rundkvist, 1996, s. 14) to eksemplarer af disse i Sverige, og begge 
peger i retningen af en datering til afslutningen af den førromerske jernalder 

http://mis.historiska.se/mis/sok/invnr.asp?invnr=10929
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(omkring år 0). Dette stemmer også godt overens med, at denne type er velkendt i 
de keltisk-sprogene områder i det sydøstlige Centraleuropa i det første århundrede 
f.Kr.  
 
Den indre diameter af de to kendte eksemplarer er hhv. 13,3 mm og 24,3 mm. 
 
Type KR4 består af et ringlegeme med adskilte knopper, der er bredest ved basen og 
som kun sidder på ydersiden af ringlegemet. Af disse kendes to eksemplarer i Sve-
rige. 

 
Foto af type KR4 ring fra Kälder, Linde sogn, Gotland. SHM 11743. Indre diameter 
16,1 mm. Foto fra mis.historiska.se  
 
Af de to kendte eksempler fra Sverige, er det kun det ene, som er fundet i en dater-
bar kontekst (gravfund). Ifølge dette skulle ringen dateres til sen romersk jernalder. 
Manglen på yderligere eksempler gør dog en mere præcis datering vanskelig.  
 
Den indre diameter af de to kendte eksemplarer er hhv. 12 mm og 16,1 mm. 
 
Type KR6a er kendetegnet ved adskilte grupper af tre knopper, der er bredest ved 
deres base og placeret på over-, under- og yderside af ringlegemet. Dette er den 
mest almindelige type i Sverige. 
 

  
Foto af type KR6a ring fra Fröjel sogn, 
Gotland. Indre diameter 41,3 mm. Foto 
fra mis.historiska.se Stiftelsen föremåls-
vård i Kiruna SHMM 2017-08-17 
 

Foto af type KR6a ring fra Fröjel sogn, 
Gotland. Indre diameter 44,7 mm. Foto 
fra mis.historiska.se Dokumentations-
bild. 

http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=385644
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=449878
http://kulturarvsdata.se/shm/inventory/html/1961
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Af de hen ved 30 stk., som (Rundkvist, 1996, s. 16) har kunne finde af denne type i 
Sverige, stammer de 23 fra Öland. Spredningsbilledet af denne ringtype tyder såle-
des på, at det er en Ölandsk specialitet. Om end der er fundet et stort antal af disse 
ringe, så er det et fåtal, som kan henføres til en daterbar fundkontekst. For de få da-
terbare ringe, skal dateringen dog ifølge Rundkvist sættes til folkevandringstiden 
(400-550 e.Kr.) med vægt på den sidste halvdel af perioden (ca. 475-550 e.Kr.). 
 
Den indre diameter af de kendte eksemplarer varierer fra 12,4 – 44,7 mm. 
 
Type KR6b er kendetegnet tætsiddende grupper af tre knopper, der er bredest ved 
deres base og placeret på over-, under- og ydersiden af ringlegemet. 
 

 
Tegning af type KR6b ring. Indre diameter ca. 43 mm. Tegning fra (Müller, 1895) – 
281. 
 
På grundlag af de sparsomme daterbare fund fra Sverige, daterer (Rundkvist, 1996, s. 
17) forsigtigt denne ringtype til folkevandringstiden (400-550 e.Kr.). I (Müller, 1895, 
s. 34-35), hvorfra ovenstående billede også stammer, daterer Müller disse ringe til 
slutningen af folkevandringstiden ud fra tre gravfund (folkevandringstiden defineres 
af Müller som ca. 250-450 e.Kr. med usikre grænser til begge sider). Han nævner 
også, at der udenfor disse grave også er fundet tre sæt af lignende, runde eller fir-
kantede ringe – og med vedhængende bronzenøgler, op til seks stk. sammen. Bred-
den af de omtalte ringe angiver han til mellem 30 og 80 mm. De i Sverige kendte ek-
semplarer varierer i indre diameter fra 28,4 til 61 mm. 
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Type KR7 er kendetegnet små fuglefigurer på ydersiden af ringlegemet. 

 
Foto af type KR7 fra Källa sogn, Øland. SHM 6228. Indre diameter 44,4 mm. Tegning 
fra mis.historiska.se, Huvudkatalog (del B). 
 
Der findes i Sverige kun to eksemplarer af denne type, og kun den ene er fundet i en 
daterbar kontekst. Denne placerer ringen i overgangen mellem romersk jernalder og 
folkevandringstiden (omkring 400 e.Kr.). 
 
Type VR1 (Vulst-Ring) er kendetegnet ved de omkring hele ringlegemet omløbende 
vulster. Grupper á tre smalle vulstringe, adskilt af kugleformede vulster.  
 
 

 
Foto af type VR1 ring fra Höreda sogn, Småland. Indre diameter 62,4 mm. Foto fra 
mis.historiska.se  
 
Ovenstående eksempel er den eneste kendt af denne type, og skal ifølge den grav 
den er fundet i dateres til den tidlige folkevandringstid. 
 
  

http://kulturarvsdata.se/shm/inventory/html/6228
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=18311
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Type VR2a er kendetegnet ved de omkring hele ringlegemet omløbende vulster. 
Grupper á tre smalle vulstringe, placeret med afstand mellem grupperne.  
 

 
Foto af type VR2a ring fra Söderhoga, Forsa sogn, Hälsingland, Sverige. Indre diame-
ter 70 mm. Foto fra (Montelius, 1902). 
 
Denne ring findes i seks eksemplarer og syntes at være en hälsinglandsk specialitet, 
hvorfra alle ringene også kommer. Den er ikke kendt uden for dette område. Rin-
gene dateres forsigtigt til midten af folkevandringstiden. Den indre diameter varierer 
fra 50-70 mm. 
 
Nedenstående eksempler på mulige ”knotenringe” er fra Norge. 

 

 

Ring fra Norddal, Møre og Romsdal,Norge. 
Ydre diameter ca. 53 mm. Foto fra uni-
mus.no, ©Universitetsmuseet i Bergen. 

Bronzering fra Steinkjer, Nord-Trøn-
delag, Norge. Indre diameter ca. 25 
mm. Foto fra unimus.no, © NTNU 
Vitenskapsmuseet. Ringen er angi-
vet som et unika i Norge, og der 
trækkes paralleller til lignende smyk-
ker i skiffer fra stenalderen. Spørgs-
målet er, om ikke der er tale om en 
”knotenring”-variant? 

http://www.unimus.no/photos/um/111535/?f=html
http://www.unimus.no/photos/um/111535/?f=html
http://www.unimus.no/artefacts/vm/10792/?f=html


 Hals-, arm-, ankel- og fingerringe 157 

At der også i Danmark er eksempler på denne type ringe, fremgår bl.a. af ringtypen 
KR6b afbilledet i (Müller, 1895) - 281. Et andet flot eksempel er nedenstående ring 
fra Krarup sogn på Fyn. 
 

 
Bronzering af typen KR6a fra Søfælde, Krarup sogn, Fyn. Indre diameter ca. 32 mm. 
Foto fra Odense Bys Museer. Grupperne af tre knopper/knuder ses her som små 
svagt hævede områder på ringlegemet. 
 

 
Muligt fragment af type KR6a ring fra Bregninge, Ærø. Længde af fragment ca. 37 
mm. Estimeret indre diameter ca. 38 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://flic.kr/p/JXSZpL
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Bagholke 
 
De fleste detektorfolk stifter på et eller andet tidspunkt bekendtskab med kniv-
bagholke, også kaldet knivendedupper (ikke faglig term). Bagholken er den afslut-
ning, der sidder for enden af knivgrebet (tangen el. grebtungen). Bagholken findes i 
mange forskellige udformninger der også kan være tidsmæssigt bestemt. I dette 
kompendium er det dog de hyppigst forekommende typer, som er beskrevet nær-
mere. 
 
Gruppen, der her fokuseres på, er små bagholke af kobberlegering, der er støbt om-
kring knivtangen. Af de hele knive der er fundet med disse bagholke (se følgende ek-
sempler), er de alle udformet som grebtunge-knive, hvor grebet er udformet som to 
separate dele, der nittes fast på hver side af kniv-tungen, og derved former knivgre-
bet.  
 
Bagholkene er ofte symmetriske omkring knivens akse, men der findes også typer, 
som ikke er symmetriske.  Nedenfor ses et udvalg af nogle af de mange udformnin-
ger, disse bagholke kan have. 
 
 

 
    

18x10 mm  18x14 mm 16x11 mm  14x14mm 
 

    

 
20x16 mm 17x13 mm 

 
20x14 mm 13x9 mm 

 
13x26 mm 

  

   

Vejrupgård - 
Østfyn 

16x12 mm    

 
Eksempler på enkelt symmetriske knive-bagholke 
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Eksempel på kniv med bagholk i messing, fra Delft – Nederlandene (datering 1500-
1550 e.Kr.). 171 mm. Foto fra Museum Boijmans van Beuningen. www.boijmans.nl 
 

 
 
Eksempel på knivskaft i ben og bagholk i messing, fra Glimmingehus, Skåne – Sverige. 
(datering 1500-1525 e.Kr.). 184 mm. Foto fra mis.historiska.se Christer Åhlin SHM 
2008-03-10. 

 
Eksempel på knivskaft i ben og bagholk i messing, fra Sluis – Nederlandene (datering 
1500-1525 e.Kr.). 90 mm. Foto fra Museum Boijmans van Beuningen. www.boij-
mans.nl 
 
 

  
13x18 mm 15x17 mm 

Eksempler på ikke symmetriske kniv-bagholke (bispehue til venstre og hestehov til 
højre). 
 

 
 

Kniv-bagholk fra Bregninge, Ærø. 26x13 
mm. 

Kniv-bagholk fra Martofte, Fyn. 19x18 
mm. 

 

https://www.boijmans.nl/en/collection/artworks/53838/knife
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=327590
https://www.boijmans.nl/en/collection/artworks/54231/knife-shaft
https://www.boijmans.nl/en/collection/artworks/54231/knife-shaft
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Knivbagholk fra Skovby, Ærø. 22x17 mm 
 
De tre ovenstående kniv-bagholk-typer er eksempler, hvor selve det yderste af 
bagholken består af et smalt buet endestykke, evt. forsynet med kantforlængelser 
langs smalsiderne. I alle tre eksempler er en del af selve jern-tangen bevaret.  
 

 
Kniv med bagholk svarende til de ovenstående, fra The Hague – Nederlandene (date-
ring 1500-1525 e.Kr.). 184 mm. Foto fra Museum Boijmans van Beuningen. 
www.boijmans.nl 
 

 
Kniv med bagholk med kantforlængelser, Fra The Hague – Nederlandene (datering 
1500-1525 e.Kr.). 190 mm. Foto fra Museum Boijmans van Beuningen. www.boij-
mans.nl 
 
Dateringen på ovenstående bagholke med smalt buet endestykke, skal ifølge 
(Holtmann, Untersuchung zu mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Messern 
dargestellt am Beispiel von archäologischen Funden vornehmlich aus dem weiteren 
Küstenbereich von Nord- und Ostsee bis zur Mittelgebirgszone, 1993, s. 409) dateres 
til første ¼-del af 1500-tallet. Der er dog næsten identisk udseende bagholke, der 
muligvis skal dateres fra 1225-1425 e.Kr (Holtmann, Untersuchung zu 
mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Messern dargestellt am Beispiel von 
archäologischen Funden vornehmlich aus dem weiteren Küstenbereich von Nord- 
und Ostsee bis zur Mittelgebirgszone, 1993, s. 408). Et lignende, om ikke helt iden-
tisk eksempel (se nedenstående billede), er på PAS finds.org.uk foreslået dateres til 
1300-1400-tallet, dog uden lignende daterede paralleller. 
 

 
 

Foto fra finds.org.uk. Portable Antiquities Scheme. Bredde ca. 30 mm. 
 

https://www.boijmans.nl/en/collection/artworks/54143/knife
https://www.boijmans.nl/en/collection/artworks/54142/knife
https://www.boijmans.nl/en/collection/artworks/54142/knife
https://finds.org.uk/database/artefacts/record/id/255734
https://finds.org.uk/database/artefacts/record/id/255734
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Bagholken er fastgjort for enden af knivtangen, som er den del af kniven, der sidder i 
forlængelse af selve knivbladet og udgør selve grebet på kniven. Det ser for de oven-
for viste bagholke ud til, at disse er støbt på enden af tangen.  
 
Typisk ses der i bunden af bagholken rester af korroderet jern. Det er rester af kniv-
tangen. I andre tilfælde er bagholken løsnet fra tangen, hvorved der i bunden af 
denne ses en slids, der hvor tangen oprindeligt har siddet. 
 

  
15x17 mm 9801 9354-55 16x12 mm 

Eksempler på bagholke med slids, hvor tangen er løsnet fra bagholken. 
 
Et muligt eksempel på en del af støbeform i kobberlegering til støbning af disse kniv-
bagholke, ses nedenfor. 
 
 

 
Mulig halvdel af støbeform til støbning af bagholke (ikke bekræftet). Hollufgård, Fyn. 
 
 

 
 

 

Årstal 1527 
finds.org.uk 

Årstal 1521 (el. 1551?) 
finds.org.uk 

Årstal 1525 
finds.org.uk 

 

https://finds.org.uk/database/artefacts/record/id/73829
https://finds.org.uk/database/artefacts/record/id/715482
https://finds.org.uk/database/artefacts/record/id/264400
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En række af bagholke af ovenstående runde udformning med årstal på begge sider 
kan ses i den engelske ”Portable Antiquities Scheme” - database. Årstallene syntes 
alle (eller næste alle) at ligge i 1520’erne. 
 
To lignende eksempler fra Danmark er nedenstående knivbagholke, også med årstal. 
I det ene tilfælde er bagholken af en anden udformning end de engelske med årstal, 
men årstallet ligger i samme årti, nemlig 1522 og 1529. 
 

  

Kniv-bagholk fra Sjællands Odde. Årstal 1522. Foto 
af Steen Roel. 

Kniv-bagholk fra Vejrupgård 
– Østfyn. Årstal 1529. Foto 
af Østfyns Museer. 

Bagholkene med angivne årstal dateres ifølge (Holtmann, Untersuchung zu 
mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Messern dargestellt am Beispiel von 
archäologischen Funden vornehmlich aus dem weiteren Küstenbereich von Nord- 
und Ostsee bis zur Mittelgebirgszone, 1993, s. 409) også snævert til årene, angivet 
på selve bagholken. 
 

 
https://finds.org.uk/database/artefacts/record/id/654609. Portable Antiquities 
Scheme. 
 
Ovenstående billede er af et eksempel på en kniv med bagholk, der i udseende min-
der om mange af dem, der findes Danmark (Datering ca. 1520).  
 
Grundlæggende ser der ud til at være stor lighed mellem de engelske og de danske 
kniv-bagholke fra denne periode. Det påpeges af (Brown, 2003), at der også er stor 
lighed mellem mange af de elegante engelske knive i perioden fra 1400-1600 og dem 
fundet i Holland. Det er dog ikke helt klart, om det skyldes import af knive eller kniv-
dele fra bl.a. Flandern, eller om der er tale om lokale produktioner udført af 

https://finds.org.uk/database/artefacts/record/id/654609


 Bagholke 163 

håndværkere fra Flandern. Som før nævnt er de engelske knivender meget ens/iden-
tiske med de tilsvarende danske. At det samme gør sig også gældende for de i Ne-
derlandene og til dels også i Tyskland fundne knive, fremgår af (Holtmann, 
Untersuchung zu mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Messern dargestellt am 
Beispiel von archäologischen Funden vornehmlich aus dem weiteren Küstenbereich 
von Nord- und Ostsee bis zur Mittelgebirgszone, 1993). Der er altså en relativ ensfor-
mighed mellem knivenderne, der er i brug i det nordvestlige Europa. Disse knivender 
dateres af (Brown, 2003) fra 1450 til starten af 1500-tallet i England. Samme relative 
dateringsrammer fremgår af (Holtmann, 1993, s. 408-410). Holtsmann’s værk over 
knive fra omkring 800-1700, indeholder en række eksempler på knive med bagholke 
der er identiske med de her beskrevne.  Dateringerne på disse bagholke er baseret 
på fund fra daterbare fundomstændigheder, der i visse tilfælde betyder at daterin-
gerne af visse typer af bagholke kan angives med ret snæver dateringsramme. Det 
kan dog ikke udelukkes, at visse typer af kniv-bagholke skal placeres senere i 1500-
tallet. Dette fremgår bl.a. af dateringerne af mange af knive-bagholkene på Portable 
Antiquities Scheme, som dateres til 1500-1600. Nogle dateringer går endda helt op 
til 1750. Hvilket grundlag disse dateringer er baseret, på fremgår dog ikke klart. 
 

 
 

Hestehovformet knivbagholk. Foto fra 
finds.org.uk 

Dobbelt hestehovformet kniv-bagholk 
fra Hverringe, Hindsholm, Fyn. 

 
Ovenstående hestehov-formet kniv-bagholk til venstre er dateret til slut 1400-tallet/ 
tidlig 1500-tallet ifølge (Egan, 2005, s. 92). Ifølge (Holtmann, 1993) placeres de i 
1500-tallet om end det ser ud til at de daterbare fund ligger i 1. halvdel af 1500-tallet 
(Holtmann, 1993a, s. 109). Egan foreslår at de dobbelt hestehovformede knivender 
bør placeres omkring 1540-1580. Da de sandsynligvis også har været anvendt på 
skeer og knive i 1600-tallet, gør det det svært at være helt præcis med en datering 
på disse. 
 
Skal man sammenfatte en dateringen på bagholkene, så ser det overordnet ud til at 
dateringen på de mere gængse typer, skal lægges i første halvdel af 1500-tallet.  
 

https://finds.org.uk/database/artefacts/record/id/262178
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Dateringsskema for knive med forskellige bagholk-typer fra (Holtmann, 1993, s. 409-
410).   
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Kniv-greb-plader 
 
I løbet af 1100-tallet og frem til omkring 1400 e.Kr., fremstilles der kniv, hvor selve 
grebdelen af kniven er udført som en angel. Angelen er den dorn-agtige forlængelse 
der udløber fra selve knivbladets bagende. Omkring/over selve angelen, monteres 
knives greb. Grebet har typisk været udført af udhulet træ, horn eller ben, hvor gre-
bet ofte har været afsluttet ved enderne med små metalplader. Det er disse grebpla-
der, der her skal ses lidt nærmere på.  
 
 
 

 
Eksempel på jernkniv med angel og bevaret greb i birketræ. Trægrebet er inddelt i 5 
dele med 6 mellemliggende grebplader. Kniv fra Lübeck. Tegning fra (Holtmann, 
1993a, s. 305). 
  

 
Eksempler på grebplader af forskellig udformning. Vist målestok 20 mm. 
 
Ovenstående viser et udvalg af nogle af de former af grebplader i kobberlegering, 
der findes. Grebpladerne har været monteret ned over og langs knivens angel, hvor 
de bl.a. har tjent som afslutning ved grebets forende og bagende (forholk og 
bagholk). Pladerne med små huller (se ovenstående samling øverst til venstre) har 

Od/spid
s 

Blad Ryg Angel Greb Grebplade 
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typisk været placeret ved den frie greb-ende, hvor angelen typisk snævres ind og bli-
ver ret spinkel i tværsnit. Eksempler på disses afsluttende funktion som bagholk på 
knivskæftet, ses bl.a. på pladen nederst til højre i ovenstående billede, hvor den drå-
beformede plade er afsluttet med en mindre trekantet låseplade. Pladerne med 
mere aflange og større gennemhulning (se ovenstående samling nederst til venstre), 
har typisk været placeret i den modsatte ende af angelen, op imod selve klingen.  
 
Som allerede nævnt har selve grebet på knive oftest været udformet i et organisk 
materiale så som træ, ben eller horn. Som det ses på eksemplerne øverst til højre i 
oversigten af forskellige grebplader, er disse til tider samlet i flere på hinanden føl-
gende lag, hvilket danner en tykkere samling af plader. Disse har så kunne tjene som 
en mere robust eller synlig forholk eller bagholk. De enkelte plader har dog også 
kunne benyttes som ornamentale adskillelser langs selve grebet. I de tilfælde har 
grebet ofte været udført af skiftene afsnit af skiver af metalplader og skiver af orga-
niske materiale. Selve metalpladerne har også kunne udføres i forskellige legeringer, 
der når disse var poleret, fremstod i forskellige farver.  

 
Jernkniv med sammensat greb bestående af organisk materiale og dråbeformede 
blikplader, monteret ved forende og bagende af grebet (forholk og bagholk). Fra 
Olso, Gamlebyen, Norge. Længde ca. 162 mm. Foto fra unimus.no, © 2019 Kulturhi-
storisk museum. 
 

 
Jernkniv med angel og med dråbeformede grebplader ved overgang mellem blad og 
greb. Længde 132 mm. Foto © Dominikanerkloster Prenzlau & Katharina Feike - 
nat.museum-digital.de. 
 
På ovenstående kniv er selve angelen, hvor denne møder knivbladet, forsynet med 
to pakker af 4 tynde dråbeformede plader med en mellemliggende tykkere plade, 
bestående af ben. 
 

 
Jernkniv med angel og med bevaret trægreb, hvor tre oval-firkantede grebplader i 
kobberlegering, er placeret ved hver ende af grebet. Imellem metalpladerne er der 
placeret plader af ben. Længde 120 mm. Foto © Dominikanerkloster Prenzlau & Ka-
tharina Feike - nat.museum-digital.de. 

http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=14262970&type=jpeg
https://nat.museum-digital.de/index.php?t=objekt&oges=632004&cachesLoaded=true
https://nat.museum-digital.de/index.php?t=objekt&oges=631879&cachesLoaded=true
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Kniv-angel hvor kun selve angelen er bevaret. På angelens ender og i midten af 
denne, er påsat manchetter af kobberlegering. Imellem disse er der indsat afveks-
lende skiver af dråbeformede tynde plader i kobberlegering og tykkere skiver i knog-
lemateriale. Længde 70 mm. Foto © Dominikanerkloster Prenzlau & Katharina Feike - 
nat.museum-digital.de. 
 

 
Jernkniv med tungeformet greb og med firkantovale plader ved greb-enden. Længde 
206 mm. Foto © Dominikanerkloster Prenzlau & Katharina Feike - nat.museum-digi-
tal.de. 
 
Ovenstående eksempel viser en kniv med tungeforet greb, hvor tungen er udført 
med en tilspidsning mod enden, hvorpå der er monteret to firkant-ovale plader. Pla-
derne har været med til at danne afslutningen op mod de nu forsvundne grebplader 
af organisk materiale, der har været monteret på hver side af grebtungen. 
 
Dateringsmæssigt skal knive med udformet angel og monterede grebplader på an-
gelen, dateres til perioden fra ca. 1150-1400 e.Kr. De fleste daterede fund ligger dog 
overvejende i perioden fra 1200-1400 e.Kr. (Holtmann, 1993, s. 418). 
 

 
Dateringsskema for knive med angel og grebplader fra (Holtmann, 1993, s. 404).  

https://nat.museum-digital.de/index.php?t=objekt&oges=632008&cachesLoaded=true
https://nat.museum-digital.de/index.php?t=objekt&oges=632751&cachesLoaded=true
https://nat.museum-digital.de/index.php?t=objekt&oges=632751&cachesLoaded=true
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Vægtlodder og vægte 
 
Brugen af vægte og vægtlodder til afvejning er med sikkerhed påvist at have været 
brugt så tidligt som i det 4. årtusinde f.Kr. i det gamle Babylonien og Assyrien. Et en-
tydigt vægtsystem er påvist i den prædynastisk periode i Egypten. Omkring 1200-950 
f.Kr. er der i Egypten også tegn på, at det ikke kun er kongen, der benytter sig at 
vægtsystemet til at kontrollere indtægter fra befolkningen, men at befolkningen selv 
bruger vægte og vægtlodder i den daglige handel. 
 
Brugen af vægte og lodder spreder sig til middelhavsområdet i de efterfølgende epo-
ker. Kontrollen med vægtene begynder med tiden at spille en større og større rolle. I 
Grækenland og efterfølgende også i det Romerske rige, benytter man sig at stan-
dardvægte, som opbevares i templerne. Disse fungerer så som kontrolvægte.  
 
I Mellemeuropa kendes vægte først fra det keltiske samfund. Vægtene synes i dette 
tilfælde at hænge sammen med brugen af mønter i de keltiske områder.  
 
Også i det skandinavisk område forekommer der vægte og vægtlodder i tiden før vi-
kingetiden. Brugen går dog ikke så langt tilbage, som på kontinentet. (Gustin, 2004, 
s. 87-88). Se nedenstående mulige undtagelse omhandlende bronzealderens vægte. 
 
Bronzealderens vægte 
 
Som navnet antyder, er vægtloddets funktion af veje eller afveje en bestemt 
mængde materiale. Brugen af vægtlodder i en eller anden form må formodes at 
have været brugt i Danmark helt tilbage i bronzealderen. Det er mere usikkert, hvor 
vidt der har været brugt vægtlodder i forbindelse med den daglige byttehandel af va-
rer i Skandinavien på dette tidspunkt. Man må dog formode, at det har været nød-
vendigt at anvende en eller anden form for vægtlodder i forbindelse med støbningen 
af bronzegenstande.  
 
Den faglige kunnen blandt de danske bronzealdersmede har været meget høj. De har 
været i stand til at fremstille de præcise legeringer af kobber og tin, som skulle til for 
at bronzen fik de ønskede egenskaber. For at kunne opnå den helt korrekte legering, 
var det nødvendigt at kunne afveje nøjagtige mængder af de to metaller. Hvordan 
disse vægtlodder så ud, ved vi ikke. Om disse vægtlodder har været fremstillet af 
metal, eller om de har været af andre materialer, vides ikke.  
 
I princippet kræver det ikke et standardiseret vægtsystem, hvis man som bronze-
smed skal afveje de enkelte metaller. Det kræver blot at han har sit eget kalibrerede 
system bestående af vægte med en af ham fastsat vægtenhed. Et sådant vægtsy-
stem vil selvfølgelig ikke kunne bruges i forbindelse med handel med andre, hvor en 
afvejning af en bestemt handelsvare er nødvendig.  
 
I bronzealderen har handel med bronze fra syd mod nord, og sikkert også internt i 
Skandinavien, været betydelig. Det kan konkluderes ud fra de store mængder af 
bronze, som findes her. Om denne handel har involveret et standardiseret 
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vægtsystem, er der endnu ikke klare beviser for. Der findes dog en lille eksklusiv 
fundgruppe, som muligvis kunne pege i den retning. Det drejer sig om små kvindefi-
gurer af bronze, fundet fortrinsvis i kystegnene i det sydøstlige Skandinavien. Tre fra 
Sjælland, seks fra Skåne, en fra Västergötland samt en enkelt fra Pommern. Figu-
rerne er oftest fremstillet med halsringe omkring halsen, og det er ud fra tolkningen 
af disse ringe som værende de såkaldte wendelringe, at figurerne dateres til slutnin-
gen af bronzealderen omkring 500 f.Kr.   
 
Vægten af de fundne figurer ligger for de flestes vedkommende på omkring 99-110 
g, med enkelte oppe på ca. 132 g, samt en enkelt nede på 85 g. Vægtforholdet af 
disse figurer syntes at være 2, 3, 4 eller 5 enheder af ca. 26-27 g. Det er ud fra dette 
foreslået, at figurernes vægt kan være baseret på vægtsystemet for den mellemøst-
lige shekel på 9 gram. (Jensen J. , 2006 b, s. 528-529).  
 

  

Bronzefigur fra Værebro Å, Frederiksborg 
Amt. samlinger.natmus.dk (Baggrund 
fjernet). Fotograf: Roberto Fortuna og 
Kira Ursem. 

Bronzefigur fra Viksø, Ølstykke Herred. 
Højde 99 mm. Foto fra (Broholm H. C., 
1949) – Fig. 102. 

 

http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/4360
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Figur fra Väster 
Ingelstad sogn, 
Skåne. Figurens 
højde er ca. 135 
mm. Foto fra Hi-
storiska Museet - 
Online samling 
Sara Kusmin 
SHMM 2007-05-
25  

Figur fra Sankt Olof 
sogn, Skåne. Figu-
rens højde er ca. 
109 mm. Foto fra 
Historiska Museet - 
Online Samling. 
Sara Kusmin 
SHMM 2007-05-25 

 

Figur fra Tim-
mele, Ulrice-
hamns kom-
mune. Figurens 
højde er 115.5 
mm. Vægt 
102.6 g. Foto 
fra Historiska 
Museet - On-
line samling, 

Okänd SHMM 
2000-01-01 

 

Figur fra Sölvesborg 
sogn, Blekinge. Figu-
rens højde er ca. 97 
mm. Foto fra Histori-
ska Museet - Online 
Samling. Sara Kusmin 
SHMM 2007-05-25 

 

 
 

 
Historiska Museet - Online samling Christer Åhlin SHM 1996-02-06 . 

Figuren bagerst til venstre er ca. 135 mm høj. 
Jernalderens vægte og vægtlodder 
 

http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=96966&g=1
http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=96966&g=1
http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=96966&g=1
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=317985
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=317985
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=317985
http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=412670&page=2&in=1
http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=412670&page=2&in=1
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=317983
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=317983
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=34481&g=1
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=34481&g=1
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=34481&g=1
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=34481
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=34481
http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=96965&page=2&in=1
http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=96965&page=2&in=1
http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=96965&page=2&in=1
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=317984
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=317984
https://flic.kr/p/8Bq3kH
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=19032
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/
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Af faglitteraturen kan man udlede, at vægtlodder findes i Skandinavien fra romersk 
jernalder og fremefter. Her er det overvejende de cylindriske vægtlodder, som domi-
nerer. Lodderne har været af enten bly eller kobberlegering (Gustin, 2004, s. 89). Et 
eksempel på sidstnævnte kan ses på nedenstående billede af en vægt og vægtlodder 
fra Buskerud i Norge. Vægten og lodderne er på www.historieboka.no dateret til ca. 
200 e.Kr. Der syntes dog at være en del usikkerhed omkring dateringen. 
 
 

 
Balancevægt med tilhørende vægtlodder fra yngre romersk jernalder (ca. 200 e.Kr.). 
Fra Buskerud, Ringerike, Bråten, Norge. Foto fra www.unimus.no, (Baggrund fjernet). 
Universitetsmuseenes fotoportal, ©Kulturhistorisk museum. 
 
Ovenstående vægtlodder er ifølge (www.unimus.no) dateret til 300-tallet. Unn Pe-
dersen (Pedersen, 2007, s. 283) foreslår dog på baggrund af vægtloddernes orna-
mentik bestående af kors samt vægten af de større lodder, at der muligvis er tale om 
vægtlodder, der skal dateres til 600-tallet, hvor vægtene svarer til et nyt vægtsy-
stem, der indføres i det merovingiske kongedømme i slutningen af 500-tallet. 
 
Grundlæggende gennemgår de ligearmede balancevægte en udvikling, der starter 
meden type, hvor den faste vægtstang er ophængt i en simpel øsken og uden tunge 
(se vægten fra Buskerud). Vægtstangens tværsnit er rundt og i enkelte tilfælde bliver 
stangen smaller mod enderne.  
I (Steuer, 1987) gennemgås udviklingen af de ligearmede balancevægte i Europa. 
Fra omkring 200 e.Kr. begynder der at dukke ligearmede balancevægte op, hvor 
vægtstangen er forsynet med en kort tunge. Tungen er den lodrette ”viser”, der 

http://www.historieboka.no/Modules/historiebok_tidsepoke_tema_artikkel.aspx?ObjectType=ArticleVersion&Article.ID=2362&Category.ID=1392
http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=12276659&type=jpeg
http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=8507122&type=jpeg
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sidder ved ophænget og er fastmonteret på vægtstangen. Tungen gør det nemmere 
at aflæse små udsving af vægtarmen, når vægtskålene belastes.  
 

 
Skitse baseret på tegning fra (Steuer, 1997) – Abb. 60, af vægt fra sen romersk jernal-
der med kort tunge ved ophænget.  
 

 
Vægtstang i bronze til skålvægt, fundet ved Lundsgård, Sydøstfyn. Fundet i kulturlag 
fra yngre romersk jernalder periode I (150-250 e.Kr.) (Henriksen M. B., 2000). 
 
I de efterfølgende århundreder øges længden på tungen yderligere. Dette betyder, 
at ophænget ændrer sig, da det bliver nødvendigt at gøre plads til tungens udsving. 
Dette fører til, at der udvikles en gaffel eller saks der via en tværstift monteres igen-
nem et hul i bunden af tungen. Derved er det muligt at observere selv små udsving af 
vægten og at fastslå, om vægtstangen er vandret eller ej, altså om der er ligevægt 
mellem vægtlodderne og det, de skal veje. 
 
Vægtskålene er for det meste ophængt i fine linnedsnore for derved at reducere den 
samlede egenvægt af vægten. Dette er med til at øge vægtes følsomhed i forbindelse 
med vejning. Vægten fra Buskerud i Norge er et eksempel på, at skålene også kan 
være ophængt i kæder. 



 Vægtlodder og vægte 173 

 
Eksempel på vægt fra Merovingerperioden. Tungen ved ophænget, der kommer til på 
de sene romerske vægte, er så småt ved at udvikle sig (er længere!) på denne type. 
Skitse tegnet efter tegning fra (Steuer, 1997) – Abb. 60. 
 
 

 
 

Eksempel på to vægtskåle fundet i Vimosen vest for Odense. Datering starten af 200-
tallet(?) Diameter på skål ca. 65 mm. Foto til venstre fra samlinger.natmus.dk, Foto-
graf: Lennart Larsen. Tegning til højre fra (Engelhardt, 1969), tavle 1 (Vimose fundet). 
 
 

 
            42g                       28g                    20.5g               21g             10.5g        6.2g       3g 
Vægtlodder af bronze med indlagt sølv fra slutningen af ældre germansk jernalder. 
Fra Lundeborg, Hesselager sogn, Fyn. Foto fra samlinger.natmus.dk (Baggrund fjer-
net). Fotograf: John Lee. 

http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/650
http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/1826
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De ovenstående viste vægtlodder er fra handelspladsen ved Lundeborg på Fyn.  Ste-
det var en aktiv handelsplads allerede i 200-tallet og frem til begyndelsen af 700-tal-
let. Den største aktivitet syntes dog at have været i perioden 200-550 e.Kr. 
(Thomsen, Blæsild, Hardt, & Michaelsen, 1993, s. 98).  
 
Ifølge Per O. Thomsen (Arkæologi Sydfyn), er ovenstående vægtlodder fundet samlet 
i en sen ældre germanertidskontekst (omkring 500-550 e.Kr.). Der er tale om en 
håndværkers samlede sæt af syv cirkulære bronzevægtlodder, som alle er ornamen-
teret med sølvtråd på begge sider. Ornamentikken er forskellig, og det kan ikke afgø-
res, om den skal opfattes som markering af vægtenheder eller om der snarere er tale 
om ren udsmykning. Det kan nævnes, at der så vidt vides ikke er fundet lignende 
vægtlodder i Danmark. Vægten af de enkelte lodder er angivet under hvert lod oven-
for.  
 
Unn Pedersen (Pedersen, 2007, s. 293) foreslår, at ovenstående vægtlodder muligvis 
skal dateres til 600-tallet, baseret bl.a. på korsmønstret der går igen på nogle af væg-
tene, og som Pedersen sammenligner med vægtlodderne fra Bråten i Norge.  
 

 
Tre vægtlodder fra Lundsgård-komplekset (OBM9850) på Fyn. Lodder fra venstre 
mod højre diameter, ca. 7.5 mm, 5.5 mm og 11.5 mm. Fotos: Odense Bys Museer. 
 
Det ovenstående venstre skiveformede bronzelod med indstemplede prikker stam-
mer med overvejende sandsynlighed fra ældre germansk jernalder og svarer til ty-
perne fundet ved Lundeborg, om end ornamentikken på de sidstnævnte lodder er i 
en klasse for sig. De to andre ovenstående vægtlodder skal sandsynligvis dateres til 
yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder.  
 

 

 
Eksempler på blylodder fundet ved Seden Syd i sikre kontekster fra sen yngre romersk 
jernalder/tidlig ældre germansk jernalder (omkring 400 e.Kr.). Det venstre er ca. 20 
mm diameter, det højre ca. 11-13 mm i diameter. Fotos: Odense Bys Museer. 
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Vægtlodder i bly er generelt svære at datere, da de som nævnt ovenfor er i brug alle-
rede i romersk jernalder og fortsætter med at blive brugt op igennem hele jernalde-
ren og vikingetiden og helt op i 1300-tallet. Blylodderne kan have mange forskellige 
former, og de samme former genfindes op igennem hele anvendelsesperioden. Til-
svarende cylindriske vægtlodder i kobberlegering findes i norske grave fra romersk 
jernalder (Pedersen, 2007, s. 132). 
 
Vikingetidens vægtlodder og vægte 
 
Siden 800-tallet var betalingsvæsenet i forbindelse med handel overalt i Europa, ba-
seret på betaling med ædelmetal, overvejende sølv. Mens dette system i det vestlige 
England, Frankrig og Tyskland til dels længe havde været baseret på et reguleret 
møntvæsen, hvor der blev udmøntet forskellige sølvmønter, hver med nogenlunde 
ensartet vægt, så var handlen i Skandinavien og de slaviske områder baseret på beta-
ling med sølv i mange forskellige former, så som barre, smykker, mønter, eller brud-
sølv i form af de før nævnte genstandstyper i itu-klippet form. (Steuer, 1987, s. 405-
406). 
 
En handel baseret på vægt i sølv, kræver vægte, der er i stand til at afveje selv små 
mængder sølv med høj nøjagtighed. Dette må forventes at være en af basiskravene, 
hvis en sådan form for økonomi skal kunne fungere. De handlende skal have tiltro til, 
at der afvejes retfærdigt og korrekt. Ifølge (Pedersen, 2007, s. 138-139) er der udført 
forsøg med tre velbevarede vægte fra vikingetiden. Resultatet var, at der ved forsøg, 
hvor vægtskålene var tomme, kunne registreres udsving af vægten ved ilægning af 
vægte på helt ned til 0,2-0,4 g intervaller. Dette svarer også ganske fint med de 
mindste vægtlodder fra vikingetiden, der vejer mellem 0,2-0,3 g. Ved vejning af 50 g 
skulle der større vægtenheder på 0,6-1,0 g til, for at få vægten til at slå ud.  
 
Som nævnt udvikler der sig i løbet af 800-tallet en sølvvægtsbaseret økonomi i øster-
søområdet. Denne udvikling viser sig tydeligt i form at de mange fund af sammen-
klappelige balancevægte og klipsølv, som begynder at optræde i denne periode. 
 
Vægtene 
 
Omkring år 800 dukker der finvægte op i stort antal i Mellem- og Nordeuropa. Først 
findes de i form af de for denne tid typiske simple ligearmede bjælkevægte. I slutnin-
gen 800-tallet indføres klapvægten, hvor vægtarmene kan klappes sammen.  Dette 
har bl.a. gjort det mulig at pakke hele vægten, inklusive vægtskålene, sammen i en 
beholder (futteral), der kunne lukkes. På den måde havde man et smart rejsesæt, 
når man f.eks. som handlende drog fra sted til sted. 
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Eksempel på sammenklappelig balancevægt Heiko Steuer type 7. Fra Berg, Norge. 
Foto fra Historiska Museet - Online Samling, Gabriel Hildebrand SHMM 2014-10-28 
(Baggrund fjernet). 
 
I (Steuer, 1997) gennemgås de forskellige balancevægttyper, der er i anvendelse i 
Nordeuropa og Skandinavien fra starten af 800-tallet og frem til 1400-tallet. I det føl-
gende gennemgået et par af typerne. For en mere udførlig beskrivelse af de enkelte 
typer henvises der til (Steuer, 1997). 
 
Steuer type 1: 

 
Steuer type 1 balancevægt. Skitse baseret på tegning fra (Steuer, 1997, s. 22). 
 
Datering: ca. 800-950 e.Kr. 
 
Denne balancevægt har en ikke-sammenklappelig bjælke, hvilket er i tråd med de 
ældre typer. Bjælken har et rundt tværsnit og smaller let til mod enderne. Bjælke-
længderne ligger mellem 100 til 200 mm. Ved enderne findes der lige før ophænget 
til skålene enkelte ribber. Gaflen, som bjælken er ophængt i, har et pincet-formet 

http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=390664&page=2&in=1
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=390664
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udseende og er udformet af et samlet metalbånd. Skålene er flade og hænger i tre 
snore.  
 
Steuer type 2: 
 

 
Eksempel på sammenklappelig balancevægt Steuer type 2 fra 900-tallet (Kilger, 
2007, s. 313). Fra Rogaland, Stavanger, Jåttå, Norge. Foto fra www.unimus.no (Bag-
grund fjernet). Universitetsmuseenes fotoportal, ©Universitetsmuseet i Bergen. 
 

http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=13029491&type=jpeg
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Eksempel på sammenklappelig balancevægt Steuer type 2. Fra Berg, Norge. Foto fra 
samlinger.natmus.dk (Baggrund fjernet). 
 
 
Datering: ca. 880-970 e.Kr. 
 
Denne balancevægt med sammenklappelige bjælkearme er iht. Steuer opstået som 
en reaktion på vestlige værksteder på de britiske øer eller også som en reaktion på 
de fra østen indførte vægte. Bjælken har rundt tværsnit og smaller let til mod en-
derne. Bjælkeenderne er profilerede. Bjælkelængderne ligger mellem 180 til 190 
mm. Hele vægten er udført i kobberlegering men med en overflade, som er komplet 
fortinnet. Gaflen, som bjælken er ophængt i, er øverst udformet som en stiliseret 
mandsling. Skålene er næste halvkugleformede og har indridsede cirkelslagsmønster 
på indersiden. Skålene er ophængt i hver tre kæder, der samles vha. en kædedeler, 
udformet som en lille fugl eller en tretunget hat. Kæderne består af tæt sammenflet-
tede trådstykker.  
 
  

http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/2045
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Steuer type 3.1 & 3.2: 
 

 
Eksempel på klapvægt med skåle samt futteral, der kan rumme selve vægten og 
vægtskålene. Steuer type 3.1. Tegning fra (Rygh, 1885) – 476. 
 

 
Eksempel på sammenklappet balancevægt af Steuer type 3.1 eller 4. Sammenklappet 
længde ca. 53mm. Fra Vestfold, Larvik, Kaupang, Norge. Foto fra www.unimus.no 
(Baggrund fjernet). Universitetsmuseenes fotoportal, ©Kulturhistorisk museum. 
 

 
Sammenklappet balancevægt af Steuer type 3.1. Sammenklappet længde ca. 53 mm. 
Fra Ærø (fra opland til Havsmarken). Foto af Poul Andersen (Baggrund fjernet). 
 

http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=1821724&type=jpeg
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Balancevægt af Steuer type 3.1 inkl. vægtskåle og futteral fra Stenkyrka, Gotland. 
Samlede vægt af alle dele (må inkludere futteralet) 70 g. Den bortkorroderede stål-
tunge er et typisk kendetegn for denne vægttype. Nederst til venstre ses gaflen, som 
vægten hænger i. Man kan ane gaflens optrukne hjørner ved ophænget i toppen af 
denne. Foto fra Historiska Museet - Online Samling. Gabriel Hildebrand SHMM 2013-
08-07  (Foto beskåret og baggrund fjernet). 
 
 
Datering: ca. 880-1000 e.Kr.  
 
Type 3 er den ældste type af klapvægtene i Norden. Den er indført fra Orienten hhv.  
inspireret af vægte derfra. Selve vægten er fremstillet i diverse legeringer (går ud fra 
at kobberlegeringer er den mest almindelige legering). Dog er selve tungen udført i 
stål og indsat i midterstykket af vægtarmen. Stål ruster, og det er et af kendetegnene 
ved denne type af vægte (og også type 4, 5 og delvist 6), at tungen ofte er korroderet 
væk. 
 
Bjælkeenderne er dekoreret med to til seks ripper ved hver ende.  
 
Gaflen, som vægtarmen er ophængt i, har optrukne hjørner ved hver side af pålod-
ningen på ophænget for vægten.  
 

 
Eksempel på gaffel på Steuer type 3.1. 

http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=614146&g=1
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=350628
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=350628
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/
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Et kendetegn ved denne type vægte er, at bjælken, og de på hver side af denne mon-
terede klaparme, har et facetteret 6-kantet tværsnit. Facetfladerne er ornamenteret 
med et trekantmønster (”Wolfzahn”mønster). 
 

 
Skålene er dybe, næsten halvkugleformede. De er ophængt i vægtarmene via hver 
fire snore. Langs skålenes yderrand er der enten simple omløbende dobbeltriller, el-
ler også er de ornamenteret med varieret skraveringsmønster bestående af cirkel-
slagsmønster og rombiske flader. 
 

 
Eksempel på vægtskål i bronzeblik fra grav FD Stengade, Langeland. Randdiameter 
75 mm. Tegning fra (Skaarup, 1976, s. 273) Pl. 41. Graven er på baggrund af vægt-
skålen dateret til 10. århundrede (900-tallet). 
 
Længdemålet på bjælkerne ligger på mellem 70-140 mm, med de fleste liggende 
mellem 110-120 mm. 
 
Type 3 vægten er en meget præcis vægt med en meget lille egenvægt (de mindste 
vægte vejer omkring 8 g). Disse små vægte er derfor sandsynligvis kun brugt til afvej-
ning af ganske små mængder ædelmetal i størrelsesordenen op til ca. 5 g. 
 
Enkelte, typisk lidt større vægte af type 3 (type 3.2), har i tillæg til type 3.1 ekstra rib-
bezoner mod bjælkemidten. 
 

 
Type 3.2 vægt, også med ribbezoner mod bjælkemidten. 
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Steuer type 5 
 
Denne vægttype 5 minder også meget om type 3, med ribber ved enderne af vægtar-
mene. Til forskel fra type 3 er der dog ingen ornamentering på bjælken, og bjælken 
er grundlæggende mere enkel i sin udførelse. Længdevariationen på bjælken er 
større end ved type 3. Længden ligger på mellem 60 og 160 mm. Tungen er ofte ud-
ført i stål som ved type 3 vægtene. På nogle af type 5 vægtene er skålene ophængt i 
kæder, der samles ca. halvvejs via en lille fordeler, udformet som en lille trefliget hat.  
 
Datering: 900-1100-tallet. Typerne, der tilhørende 900-tallet, svarer til type 3 væg-
tene. For dem, der hører til i 1000-tallet, er skålene typisk ophængt i kæder. 
 
Steuer type 6 
 
Denne vægttype kombinerer ribber ved bjælkeenderne med en eller to i tværsnit af-
lange eller kvadratiske terninger ved hver op-klapbare arm. Terningerne er placeret 
yderst med ribber umiddelbart derefter. Dette kan også kombineres med en ekstra 
terning foran leddet på den op-klapbare arm. Terningerne er i øvrigt formmæssigt 
beslægtet med de cubo-octahedrale vægtlodder (se afsnit om disse). 
 

 
Steuer type 6.2. Skitse baseret på tegning fra (Steuer, 1997, s. 28). 
 
Datering: 1000-tallet. 
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Steuer type 7 
 
Denne type har ikke ribber på bjælkearmene, men er udført med to terninger på 
hver arm. Terningerne kan være aflange (type 7.1) eller kvadratiske (type 7.2). Skå-
lene er ophængt i kæder, og kæderne er pyntet med påhæng. Gaflen, og ofte også 
skålene, er kraftigt ornamenteret med cirkelformede øjne. Bjælkelængden tiltager 
og ligger i flere tilfælde over 200 mm. 

 
Steuer type 7.2. Skitse baseret på tegning fra (Steuer, 1997, s. 30). 
 
 

 
 

Eksempel på Steuer type 7 klaparm. Længde 61 mm. Fra Søbygaard, Ærø. 
 
Datering: Ældre gruppe: ca. 1050-1200 e.Kr. samt Yngre gruppe: 1300-tallet. Det ser 
ud til at denne type skal inddeles i to forskellige dateringsgrupper. Den ældste 
gruppe har et kort bjælkemidterstykke samt dybe skåle med kædevedhæng. Den 
yngre gruppe har en samlet set længere bjælke som følge af et længere midter-
stykke. Skålene på den yngre type er fladere. 
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Vikingetidens vægtlodder 
 
Blyvægtlodder i mange forskellige former og uden en egentlig synlig normeret vægt-
enhed er meget almindelige i landene omkring Østersøen i 700-tallet. Der er enkelte 
grundformer, som lader sig erkende, men overvejende findes der ikke en synlig nor-
meret vægtenhed.  
 
Omkring år 870/880 dukker der dog pludselig fast normerede og meget kompliceret 
fremstillede vægtlodder op i hele Østersøområdet og langt ind i Rusland. Her drejer 
det sig om de såkaldt bipolære vægtlodder og de cubo-octahedrale vægtlodder 
(Steuer, Archäologische und naturwissenshaftliche Undersuchungen an Siedlungen 
om deutschen Küstengebiet- Band 2 - handelsplätze des frühen und hohen 
Mittelalters, 1984, s. 275). Mere om disse senere. 
 
I vikingetiden stiger mængden af forskellige typer af vægtlodder. De mest alminde-
lige vægtlodder er af bly. De findes som ganske simple tablet-formede vægtlodder 
uden nogen form for aftegninger, men de kan også tage andre former og have varie-
rende udsmykning. Se bl.a. Steen Agersø’s oversigt ”Vægtlodder af bly – en typo-
logi”, der tager udgangspunkt i de mange forskellige typer af blyvægtlodder, fundet 
på handelspladsen Havsmarken på Ærø Harja.dk. 
 
Til den eksklusive ende hører de tidligere nævnte bipolære vægtlodder og polyedri-
ske/cubo-octahedrale lodder.  
 
Lodderne har spillet en vigtig rolle i vikingetidens sølvvægtsbaserede økonomi, hvor 
bl.a. varer blev betalt med vægt sølv. Mønter er kendt i Danmark før år 1020, men 
her er der tale om lokalt udmøntede mønter, præget i Ribe eller Hedeby. Det er først 
i første halvdel af 1000-tallet, at man i Danmark reelt set begynder at gå over til 
møntbaseret økonomi. Knud den Store etablerer omkring 1020 et organiseret mønt-
væsen i Danmark. Herefter følger Norge og til sidst også Sverige. Det er dog først 
med Svend Estridsen (1047-1074/76), at den danske vægtøkonomi for alvor udskif-
tes med en møntøkonomi. 
 
Vikingetidens vægtlodder kommer som nævnt i en række forskellige udformninger 
og i forskellige typer materialer.  Langt de mest almindelige vægtlodder, der findes 
med detektor, er vægtlodder af bly. Der findes dog også andre vægtlodder, så som 
de cubo-octahedrale og bipolære lodder, der er fremstillet enten i kobberlegering el-
ler i en kombination af jern og kobberlegering.  
 
Et godt indblik i de mange typer af vægtlodder der benyttes i vikingetiden, fås på 
Steen Agersø’s hjemmeside historieinfo.dk, hvor han viser den store variation af lod-
der, der er fundet ved vikingetidshandelspladsen Havsmarken på Ærø. Også den tidli-
gere nævnte typologiske oversigt af Agersø giver et godt indblik i de mange varianter 
af blylodder.  
 

http://harja.dk/articles.php?article_id=144
http://www.historieinfo.dk/vaegtlodder.html
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Unn Pedersen  (Pedersen, 2007, s. 121-126) inddeler de enkelte vægtlodder typolo-
gisk i otte forskellige grupper med tilhørende undergrupper. Hovedgrupperne skal 
kort gengives nedenfor. 
 

Koniske Set fra siden Cylindriske Set fra siden 

 

 

 

 

Fotos fra www.unimus.no, Universitetsmuseenes fotoportal, ©Kulturhistorisk mu-
seum. 
 

Segment Set fra siden Bi-konisk Set fra siden 

 

 

 

 

Foto til højre fra www.unimus.no, Universitetsmuseenes fotoportal, ©Kulturhistorisk 
museum. 
 

Rektangulært Set fra siden Andre  

 

 

Dækker over typer 
som ikke falder ind 
under en af de an-

dre kategorier. 

 

Foto til venstre fra www.unimus.no, Universitetsmuseenes fotoportal, ©Universitets-
museet i Bergen. 
 

Bipolær Set fra siden Cubo-octahedral Set ovenfra og fra 
siden 

 

 

 

 

Foto til venstre fra www.unimus.no, foto til højre fra www.unimus.no, Universitets-
museenes fotoportal, ©Kulturhistorisk museum. 

http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=12602963&type=jpeg
http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=12602963&type=jpeg
http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=13029497&type=jpeg
http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=12602898&type=jpeg
http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=12602649&type=jpeg
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Vægtlodder i bly findes i flere forskellige udformninger og størrelser. Ofte ligger væg-
ten på disse i området fra 0 til 5 g, men der findes også tungere lodder.  
Den mest almindelige type er de cylindriske blylodder, også ofte kaldet tablet-for-
mede vægtlodder, når disse er forholdsvis flade. At denne type i mange tilfælde er 
den mest almindelige type, har bl.a. vist sig ved både Birka ”Svarta Jorden” i Sverige 
(75.4% af alle lodder) (Gustin, 2004, s. 94) og ved Kaupang i Norge (48% af alle 
fundne lodder i det beboede område) (Pedersen, 2007, s. 123). Det samme gør sig 
også gældende for Havsmarken på Ærø, hvor det fremgår af Agersø’s typologiske 
oversigt at 54% af alle lodder er cylindriske blylodder. 
 
Det er dog ikke altid tilfældet, at de cylindriske vægtlodder er den mest domine-
rende type. Det ses bl.a. af de typefordelinger, der er fremkommet ved undersøgel-
ser i Bandlunde på Gotland og Paviken, som ligger ca. 25 km syd for Visby på Gotland 
(Gustin, 2004, s. 89-92). Her udgør de cubo-octahedrale lodder en betragtelig andel 
(40-50%) af de fundne lodder. 
 
(Gustin, 2004, s. 94) påpeger, at der er en tydelig sammenhæng mellem støbeaktivi-
teten på Svarta Jorden ved Birka og det høje antal af cylindriske blyvægte. Det er 
derfor nærliggende at antage, at disse lodder bl.a. har været benyttet i forbindelse 
med støbningen af metalgenstande. Tilsvarende observationer er gjort i Ribe, hvor 
tabletformede blylodder, som også indeholdt støberester, er fundet på håndværks-
pladser. 
 
Så funktionen af pladsen, hvorpå vægtlodderne findes, må have betydning for ty-
perne af vægtlodder, man finder, samt fordelingen af antallet på de enkelte typer. 
Derudover vil typefordelingen også være afhængig af i tidsperioden, pladsen har væ-
ret aktiv. At funktionen af pladsen kan have betydning, ses bl.a. af distributionen af 
vægtlodder på gravpladserne ved både Kaupang og Birka. Her er det altovervejende 
de bipolære og cubo-octahedrale vægtlodder, der dominerer i fundbilledet, hvor det 
på handelspladser er andre typer af vægtlodder, som er dominerende. 
 

 
Eksempler på cylindriske (tablet-formede) blyvægtlodder samt rektangulært blyvægt-
lod. Fra Havsmarken, Ærø. 
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Eksempler på blyvægtlodder med enkelte vægtlodder af kobberlegering eller jern 
imellem. Fra Kaupang, Norge. Foto fra www.unimus.no Universitetsmuseenes foto-
portal, ©Kulturhistorisk museum (Baggrund fjernet). 
 
 

  
Cylindrisk (tabletformet) blyvægtlod 
med fire markeringer, vægt 3.4 g (2.99 
g efter konservering) (diameter 11.1 
mm, højde 3.27 mm). Fra Björkö, Svarta 
jorden, Adelsö sogn, Uppland. Foto fra 
Historiska Museet - Online Samling, Ga-
briel Hildebrand SHMM 2013-08-07 

 (Baggrund fjernet). 

Cylindrisk (tabletformet) blyvægtlod 
med fire markeringer. Fra Vestfold, San-
defjord, Heimdaljordet, Gokstad. Foto 
fra www.unimus.no Universitetsmuse-
enes fotoportal, ©Kulturhistorisk mu-
seum (Baggrund fjernet). 
 

 
Blylodderne er ofte uornamenteret, men de kan også være udsmykket med forskel-
lige former for ornamentik, ofte bestående af indstemplede prikker eller andre geo-
metriske figurer. 
 
 

 
  

Dobbelt konisk vægtlod med 
gennemgående jernstift. Fra 
Gjallerhøj, Ærø. Diameter 9.5 
mm. Fotos: Steen Agersø 

15x9 mm vægtlod med 
ikke gennemgående 
jernstift. Fra Kertinge-
mark, Fyn. 

Svært korroderet 
42x35 mm blyvægtlod 
fra Kaupang, Norge. 
Tegning: unimus.no 

http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=12464052&type=jpeg
http://kulturarvsdata.se/shm/object/html/975398
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=350631
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=350631
http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=12695159&type=jpeg
http://www.unimus.no/artefacts/khm/969354/?f=html
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/
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At blylodderne kan være ornamenteret med andet end indstemplinger, er ovenstå-
ende vægtlodder eksempler på. Disse lodder har fået indsat en jernstift i blyet. Dette 
er bl.a. observeret på en del af blyvægtene fra Havsmarken på Ærø. Tilsvarende er 
sandsynligvis også observeret ved Kaupang i Norge, hvor ovenstående til højre viste 
blylod stammer fra (Pedersen, 2007, s. 170). Loddet har jernudfældning fra ene side 
af loddet. Disse lodder også findes på Fyn, hvilket det midterste af de ovenstående 
lodder er et bevis på - et lod, hvor der tæt på den ene rand er indsat en jernstift. 
Hvad formålet med denne specielle form for ornamentering/markering af loddet er, 
vides ikke. 
 
Der findes også eksempler på blylodder udsmykket med bl.a. forgyldning (se neden-
for). 
 
Bly genbruges, sammen med andet metalgenstande, til at skabe vægtlodder. Dette 
er der vist en række eksempler på i det følgende samt i det senere afsnit om ”Beslag 
omarbejdet til vægtlodder”. 
 
En måde at dekorere lodderne på er ved indstøbning af mønter i lodderne. Et godt 
bud på formålet med disse lodder er, at de har været benyttet til afvejning af mønter 
(Pedersen, 2007, s. 168).  
 

 
Eksempel på blylod med anglo-saksisk styca indstøbt i vægtloddet. Fra en 800-tals (?) 
grav fra Aust-Agder, Grimstad, Norge. Foto fra www.unimus.no, Universitetsmuse-
enes fotoportal, ©Kulturhistorisk museum. 
 

 
Eksempel på blylod med anglo-saksisk styca, indstøbt i vægtloddet. Fra en 800tals? 
grav fra Aust-Agder, Grimstad, Norge. Foto fra www.unimus.no, Universitetsmuse-
enes fotoportal, ©Kulturhistorisk museum. 
 
At det ikke nødvendigvis kun er de bipolære og cubo-octahedrale vægtlodder, der 
skal ses som de fornemmeste lodder, er en tanke, som bliver vendt af (Pedersen, 
2007, s. 168). I Kaupang, Birka og andre steder findes der til tider blylodder med spor 
af forgyldning eller andre tiltag, som gør loddet til noget mere eksklusivt end de an-
dre lodder. Unn Pedersen mener dog ikke, at det er sandsynligt, at det arbejde, der 
er lagt i at gøre lodderne flottere, alene skal ses som ejerens måde at adskille hans 

http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=8680591&type=jpeg
http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=8680511&type=jpeg
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forskellige lodder fra hinanden på. Hun foreslår, at lodder med forgyldning, muligvis 
skal ses som lodder til afvejning af guld.  
 

  
Eksempel på blylod med central rest af 
forgyldning. Diam. ca. 15 mm. Fra Hver-
ringe, Fyn. 

Eksempel på blylod med rester af guld-
blik. Fra Havsmarken, Ærø. Foto af Poul 
Andersen. 

 
 

 
Vester-Vedsted skatten bestående af guldsmykker og guldbarrer. Foto fra samlin-
ger.natmus.dk. Fotograf: Lennert Larsen.   
 
At sølv var det altovervejende betalingsmiddel i vikingetiden, er der ingen tvivl om. 
Guld derimod blev overvejende brugt til smykker, men at guld også har indgået som 
betalingsmiddel i vikingetiden, er den store guldskat fra Vester-Vedsted i nærheden 
af Ribe en indikation af (se også kommentaren under cubo-octahedrale vægtlodder). 
Med undtagelse af tre smykker består skatten af guldbarrer, guldringe og en guld-
kæde, hvis vægt nøje svarer til den i denne periode anvendte vægtenhed øren på 
24.5 g. To armringe vejer hver 1 øre, en ring vejer 2 ører og to ringe vejer hver 4 
ører. Den ene halsring vejer også 4 ører, den anden 8 ører. De to barrer vejer hver 2 

http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/737
http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/737
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ører, og kæden med ringen vejer ½ øre. (Jørgensen M. S., 1975, s. 22). Skatten er 
nedgravet i sidste halvdel af 900-tallet. 
 

 
Cylindrisk bronzevægtlod med markeringer, vægt 5.9 g (diameter ca. 12.5 mm). Fra 
Stora Sojdeby, Fole sogn, Gotland. Datering sat til vendeltid/vikingetid. Foto fra Hi-
storiska Museet - Online Samling, Lena Androsjtjuk SHMM 2007-12-21  
(Baggrund fjernet). 
 
 
Bi-polære vægtlodder (sfæriske vægtlodder med flade poler) 
 
De bipolære vægtlodder eller sfæriske vægtlodder med flade poler består, som nav-
net antyder, af et kugleformet vægtlod, hvor polerne i vægtloddet opstår ved at man 
fjerner den yderste del af kuglen på to modstående sider (polfladerne). Herved fås 
de to modstående cirkulære flader poler. På de flade poler findes der typisk varie-
rede former for ornamentik.   
 

 
Eksempel på to bipolære vægtlodder. På vægtloddet til venstre ses den ydre kappe af 
kobberlegering over den nu eksponerede indre jernkerne. Det ses tydeligt, hvor tynd 
kobberkappen er. Loddet til højre ser ud til at være mere eller mindre intakt, uden 
korrosionsangreb på den indre jernkerne. Foto fra samlinger.natmus.dk (Baggrund 
fjernet). Fotograf: Arnold Mikkelsen. 
 
De fleste bipolære vægtlodder består af en indre jernkerne og en ydre kappe af kob-
berlegering. Kappens tykkelse er typisk mellem 0.2 og 0.4 mm tyk (Kyhlberg, 1980, s. 
235). Ofte findes disse vægtlodder eksploderet, dvs. at jernkernen er korroderet og 
har sprængt den omkring liggende kappe af kobberlegering. Ifølge (Steuer, 1997, s. 
47) er formålet med at pakke jernkernen ind i en tynd kappe af kobberlegering, at 
forhindre manipulation med vægtloddet. Ethvert forsøg på at fjerne en del af loddets 
materiale og dermed vægt, vil medføre en beskadigelse af den tynde kappe og der-
med en eksponering af jernkernen, hvorved manipulationen bliver synlig. 
 
Da størstedelen af det bipolære vægtlod, som beskrevet ovenfor, består af en jern-
kerne, kan disse lodder til tider være svære at skelne fra andre jernsignaler. Derfor 
skal man som detektorfører være ekstra opmærksom på signaler, der lyder som 

http://kulturarvsdata.se/shm/object/html/458447
http://kulturarvsdata.se/shm/object/html/458447
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=325522
http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/9509
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/
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både jern og ikke jern, hvis man vil øge chancen for at finde disse fantastiske vægt-
lodder. Man skal også være opmærksom på, at mange af de bipolære vægtlodder er 
så eksploderet, at de kan være svære at identificere som bipolære vægtlodder. 
 
Der findes også bipolære vægtlodder i bly, hvilket ses på nedenstående billede af et 
bipolært vægtlod fra Kaupang. 
 

  

Bipolært vægtlod (Steuer type B1 - æl-
dre form) fra Lejre med en ornamente-
ring, der efterligner arabisk skrift. Foto 
fra samlinger.natmus.dk (Foto beskåret 
og baggrund fjernet). Fotograf: John 
Lee. 

Bipolært vægtlod i bly fra Kaupang, 
Norge. Foto fra www.unimus.no Univer-
sitetsmuseenes fotoportal, ©Kulturhi-
storisk museum 
(Foto beskåret og baggrund fjernet). 

 

  
Bipolært vægtlod med ornamentik (dia-
meter 43 mm, højde 25 mm). Fra Hemse 
sogn, Gotland. Steuer type B1 - ældre 
form. Foto fra Historiska Museet - On-
line Samling, Christer Åhlin SHMM 
2011-10-19  (Baggrund fjer-
net). 

Bipolært vægtlod med ornamentik. 
Vægt 39.4 g. (diameter 22.1 mm højde 
15 mm). Svarer til Steuer type B1 ældre 
form. Fra Björkö, Svarta jorden, Adelsö 
sogn, Uppland. Steuer type B1 - ældre 
type. Foto fra Historiska Museet - Online 
Samling, Gabriel Hildebrand SHMM 
2013-08-07  (Baggrund fjer-
net). 

 
  

http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/1687
http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=12602961&type=jpeg
http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=866187&g=1
http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=866187&g=1
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=340288
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=340288
http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=418932&g=1
http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=418932&g=1
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=350620
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=350620
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/
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Bipolært vægtlod med prikornamentik, 
vægt 5 g (diameter 12 mm). Fra Klints, 
Othem sogn, Gotland. Foto fra Histori-
ska Museet - Online Samling, Ny Björn 
Gustafsson SHMM 2007-05-24 

 (Baggrund fjernet). 

Bipolært vægtlod med prikornamentik, 
vægt ca. 32.5 g (diameter 23 mm, højde 
15 mm). Svarer til Steuer type B1 ældre 
form. Fra Klints, Othem sogn, Gotland. 
Foto fra Historiska Museet - Online 
Samling, Christer Åhlin SHMM 2011-10-
20   (Baggrund fjernet). 

 

 
Bipolært vægtlod med skriftlignende ornamentik, (diameter 14 mm, højde 14 mm). 
Fra Vreta klosterkirke, Vreta sogn, Östergötland. Dateres til tidlig middelalder-høj-
middelalder. Svarer i form til Steuer type B2 eller B3. Foto fra Historiska Museet - On-
line Samling, Eva Vedin SHMM 2007-04-10 og Christer Åhlin SHMM 2010-03-22 

 (Baggrund fjernet). 
 
 

 
Bipolært vægtlod med skriftlignende ornamentik, (diameter 20 mm, højde 15 mm). 
Fra Vreta klosterkirke, Vreta sogn, Östergötland. Dateres til tidlig middelalder/høj-
middelalder. Svarer i form til Steuer type B2 eller B3. Foto fra Historiska Museet - On-
line Samling, Eva Vedin SHMM 2007-04-10 og Christer Åhlin SHMM 2010-03-22 

 (Baggrund fjernet). 
 
 
De bipolære vægtlodder ligger vægtmæssigt typisk i intervallet fra 5 g og op til 200 g 
eller mere.  

http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=540583&g=1
http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=540583&g=1
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=317948
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=317948
http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=364150&g=1
http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=364150&g=1
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=340968
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=340968
http://kulturarvsdata.se/shm/object/html/116990
http://kulturarvsdata.se/shm/object/html/116990
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=314160
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=337461
http://kulturarvsdata.se/shm/object/html/116990
http://kulturarvsdata.se/shm/object/html/116990
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=314160
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=337461
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/


 Vægtlodder og vægte 193 

De bipolære vægtlodders oprindelse skal findes i Orienten i det islamiske område 
(Steuer, 1997, s. 46). Lodderne dukker op sammen med de cubo-octahedrale vægt-
lodder i Østersøområdet i slutningen af 800-tallet omkring 880 e.Kr.  
 
Steuer har forsøgt at opstille en omtrentlig datering af de forskellige typer af bipo-
lære vægtlodder, om end de forskellige typer også er geografisk betinget. I (Steuer, 
1997, s. 45-49) opdeler Steuer de bipolære vægtlodder i følgende grupper. 
 
Type B1 er kendetegnet ved relativt store polflader, hvis diameter kan nærme sig 
kuglezonens højde. På polerne er der med antallet af punkter eller dobbelte cirkler 
angivet, hvilken vægtenhed den pågældende vægt tilhører. 
 
Type B1 inddeles i en ældre, mellem og yngre type. 
 
Type B1 – ældre form 

 

 
Tegning baseret på tilsvarende tegninger fra (Steuer, 1997, s. 45). 
 
Punktmarkeringerne for vægtenheden er forbundet med hinanden via linjer.  Polfla-
derandene kan være indfattet i en eller to cirkler bestående af tætsiddende punkter. 
Ved de tungere lodder kan de krumme sideflader også være ornamenteret.  
 
Materiale: Jern med bronzekappe. 
 
Datering: ca. 880 – 1000 e.Kr. (Steuer, 1997, s. 320). 
 
Type B1 – mellem-form 
 

 
Tegning baseret på tilsvarende tegninger fra (Steuer, 1997, s. 45) 
 
Punktmarkeringerne på polerne er ikke forbundet med hinanden. Polfladerne ind-
rammes af en mere eller mindre fin punktlinje. Ifølge (Steuer, 1997, s. 49) findes 
denne type lodder overvejende i Danmark og Sverige, hvorimod type B2 er mere al-
mindelig i de slaviske lande. 
 
Materiale: Jern med bronzekappe; bly med bl.a. bronzekappe; kobberlegering. 
 
Datering: ca.1000 – 1100 e.Kr. (Steuer, 1997, s. 320). 
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Type B1 – yngre form 
 

 
Tegning baseret på tilsvarende tegninger fra (Steuer, 1997, s. 45) 
 
Punktmarkeringen består af store cirkeløjne eller dobbeltcirkler. Polfladerne indram-
mes af en mere eller mindre fin punktlinje. 
 
Materiale: Kobberlegering; jern med bronzekappe. 
 
Datering: ca. 1070 – 1220 e.Kr. (Steuer, 1997, s. 320). 
 
Type B2 

 
Tegning baseret på tilsvarende tegninger fra (Steuer, 1997, s. 45) 
 
Polfladerne er tydeligt mindre end polfladerne på type B1, hvilket betyder, at disse 
vægtlodder har et højere tværsnit (større afstand imellem polfladerne). Punktmarke-
ringerne på polfladerne, bestående af små cirkler, er ikke forbundet med hinanden. 
Polfladerne indrammes af en punktlinje. 
 
Materiale: Jern med bronzekappe. 
 
Datering: ca. 1030 – 1220 e.Kr. (Steuer, 1997, s. 320). 
 
Type B3 

 
Tegning baseret på tilsvarende tegninger fra (Steuer, 1997, s. 45) 
 
Kuglezonen virker fladtrykt, således at der opstår en omløbende grat midt på de 
krumme sider. Punktmarkeringen på polfladerne består af små cirkler eller cirkel-
øjne, som enten ikke er forbundet eller er forbundet via små buestykker. Polfladerne 
er indrammet via en eller to punktlinjer. 
 
Materiale: Kobberlegering 
 
Datering: ca. 1070 – 1190 e.Kr. (Steuer, 1997, s. 320). 
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Type 4 
 

 
Tegning baseret på tilsvarende tegninger fra (Steuer, 1997, s. 45) 
 
Vægtloddet har et dobbeltkonisk tværsnit. Polerne er markeret med forskellige for-
mer for ornamentik, og polfladerne er indrammet med omløbende riller.  
 
Materiale: Kobberlegering; jern; bly. 
 
Datering: ca. 1070 – 1220 e.Kr. (Steuer, 1997, s. 320). 
 
Cubo-octahedrale vægtlodder 
 
Det cubo-octahedrale vægtlod (undertiden refereret til 
som polyedrisk vægtlod) er formet af en ligesidet ter-
ning, hvor hjørnerne er skåret af (det volumen, som er 
indesluttet af en terning (kube) og et oktaeder). De seks 
firkantede flader på loddet er markeret med et til seks 
punkter, afhængigt af hvilken vægtgruppe loddet tilhø-
rer. Antallet af punkter er typisk ens på de seks firkan-
tede flader, men kan også være forskelligt. Det forekommer, at der er punkter på de 
mindre trekantede flader. Fladernes sider kan være indrammede med punktlinjer el-
ler fuldt optrukne linjer, men kan også være uden randornamentik. 
 
Vægten på lodderne ligger typisk i intervallet fra 0.35 g til 4.25 g. Det cubo-octahed-
rale vægtlod har derfor også været benyttet ved afvejningen af små mængder af sølv 
eller guld. Ved afvejning af større mængder, blev de større bipolære vægtlodder be-
nyttet. (Steuer, 1997, s. 283) anser det for sandsynligt, at de cubo-octahedrale vægt-
lodder har været benyttet til afvejning af guld, hvorimod de større bipolære vægt-
lodder har været brugt til afvejning af sølv. Steuer påpeger, at i forbindelse med de 
store sølvskatte, der findes i Skandinavien, overses det ofte, at der også var betragte-
lige mængder af guld i omløb. 
 
Lodderne er oftest støbt i en kobberlegering, men kan, ligesom de bipolære vægtlod-
der, bestå af en jernkerne med en tynd kappe af kobberlegering. Lodderne forekom-
mer også i bly. 
 
Man formoder, at de cubo-octahedrale vægtlodder er støbt og efterfølgende filet til, 
indtil den korrekte vægt blev opnået.  Formodningen om, at de blev støbt, er efter-
følgende blevet bekræftet af et halvfabrikat, hvor fire vægtlodder er forbundet af en 
fælles støbekanal, fundet i Överburge, Fardhem Sogn på Gotland. 
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Fire cubo-octahedrale vægtlodder forbundet af en gennemgående støbekanal 
(længde 57 mm. Fra Överburge, Fardhem Sogn, Gotland. Foto fra Historiska Museet - 
Online Samling, Sara Kusmin SHMM 2015-02-26  (Baggrund fjernet). 
 
Det er endnu ikke helt sikkert påvist, om de cubo-octahedrale vægtlodders oprin-
delse skal findes i det orientalske område. At det cubo-octahedrale formelelement 
har været i brug i Skandinavien længe før at de cubo-octahedrale vægtlodder dukker 
op i slutningen af 800-tallet, kan bl.a. ses på dragtnåle, pincetter, nøgler og permiske 
ringe fra tiden fra før år 700 e.Kr. og frem. Formen fortsætter med at optræde på di-
verse andre genstandstyper op i 1000-1100-tallet. Et eksempel er bl.a. balancevægte 
af Steuer type 6 og 7. (Gustin, 2004, s. 123-146). 
 

  
Cubo-octahedralt vægtlod med prikor-
namentik på både firkantede og trekan-
tede sider (længde/højde 8/8 mm). Fra 
Björkö, Adelsö sogn, Uppland. Foto fra 
Historiska Museet - Online Samling, 
Christer Åhlin SHMM 2011-10-20 

 (Baggrund fjernet). 

Cubo-octahedralt vægtlod med prikor-
namentik på de firkantede sider og 
randornamentik langs alle kanterne, 
vægt 2.1 g. Fra Björkö Svarta jorden, 
Adelsö sogn, Uppland. Foto fra Histori-
ska Museet - Online Samling, Gabriel 
Hildebrand SHMM 2013-08-07

 (Baggrund fjernet). 
 

  
Cubo-octahedralt vægtlod med prikor-
namentik på både firkantede og trekan-
tede sider (vægt 4.1 g). Fra Ringome, 
Alva sogn, Gotland. Foto fra Historiska 
Museet - Online Samling, Elisabet Pet-
tersson SHMM 2006-12-22  
(Baggrund fjernet). 

Cubo-octahedralt vægtlod med prikor-
namentik kun på de firkantede sider. Fra 
Stora Tollby, Fole sogn, Gotland. Foto 
fra Historiska Museet - Online Samling, 
Elisabet Pettersson SHMM 2006-12-22 

 (Baggrund fjernet). 

 

http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=26994&page=1&in=1
http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=26994&page=1&in=1
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=394279
http://kulturarvsdata.se/shm/object/html/364442
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=340985
http://kulturarvsdata.se/shm/object/html/268746
http://kulturarvsdata.se/shm/object/html/268746
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=350611
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=350611
http://kulturarvsdata.se/shm/object/html/454819
http://kulturarvsdata.se/shm/object/html/454819
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=306315
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=306315
http://kulturarvsdata.se/shm/object/html/454825
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=306316
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/
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Tilnærmet cubo-octahedralt vægtlod i bly (sidelængde ca. 8 mm, vægt 8 g). Fra 
Klints, Othem Sogn, Gotland. Foto fra Historiska Museet - Online Samling, Ny Björn 
Gustafsson SHMM 2007-05-28  (Baggrund fjernet). 
 
Datering: ca. 880 - 1080 e.Kr. (Steuer, 1997, s. 320) 
 
Markeringer og vægtangivelser 
 
(Kyhlberg, 1980, s. 271) fastslår, at markeringerne og prikantallet på de bipolære og 
de cubo-octahedrale vægtlodder skal ses som den enkelte ejers forsøg på at holde 
styr på egne vægtlodders indbyrdes vægtforhold. Markeringerne på lodderne er 
altså ikke et udtryk for, at vægtloddets vægt er entydig fastlagt i forhold til en stan-
dardiseret vægtenhed /absolut vægtstørrelse. (Pedersen, 2007, s. 149-150) er også 
enig i, at prikantallet på f.eks. de cubo-octahedrale vægtlod ikke direkte kan relate-
res til en standardiseret enhedsvægt, men at det er mere kompliceret en som så. Der 
syntes nemlig at være en sammenhæng mellem prikantal og enhedsvægt, specielt 
når man ser på de bedst bevarede af de sidstnævnte vægtlodder. (Steuer, 1997, s. 
281-285) er grundlæggende også enig i ovenstående, men mener dog, på trods af en 
del spredning på vægten af lodder med samme prikantal, at disse alligevel i hvert 
fald delvist kan ses som tilpasset til et basisvægtenhedssystem (grundsystem), der 
bygger på en vægt på omkring 4.25 g. Steuer har foreslået nedenstående sammen-
hæng mellem punkter (her skal punkterne på modståede flader lægges sammen) og 
så vægten af loddet: 
 

Antal 
punkter 

1 2 = 
1+1 

3 4 = 
2+2 

5 6 = 
3+3 

7 8 = 
4+4 

9 10 = 
5+5 

11 12 = 
6+6 

Vægt [g] 0,35 0,71 1,06 1,42 1,77 2,12 2,47 2,83 3,18 3,54 3,89 4,25 

 
Steuer konkluderer, at om end der er en vis spredning i loddernes vægt inden for 
samme punktantal, så passer vægtene sig dog ind i grundsystemet. Her er der en 
tendens til, at flere af loddernes vægt placeres tæt på de ovenstående gældende ta-
belværdier. Dette ses bl.a. ud fra fordelingen af loddernes vægt inden for samme 
punktgruppe. Her bliver det dog også tydeligt, at lodder med samme antal punkter 
kan dække over flere forskellige vægttrin i ovenstående liste, f.eks. ses en gruppering 
af tre-punkts-lodder (3+3 = 6) omkring 2,12 g, men også en gruppering omkring 2,47 
g. Tilsvarende for seks-punkts-lodderne, som ligger omkring 4,25 g men også om-
kring 3,6 g. Fire-punkts-lodderne grupperer sig omkring 2,83 g og 2,12 g. 
 
En del af forklaringen på spredningen på vægten inden for samme punktantal, skal 
sandsynligvis findes i det, at de fundne lodder varierer i deres bevaringstilstand, hvil-
ket gør det vanskeligt at bestemme loddets oprindelige vægt nøjagtigt. Det kan også 

http://kulturarvsdata.se/shm/object/html/541209
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=318057
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=318057
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/
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skyldes kronologiske eller værkstedssæregne årsager (Steuer, 1997, s. 284). Det viser 
sig også, at legeringen som lodderne er støbt i, kan variere en hel del. Legeringen kan 
bestå af bly-kobber, tin-kobber eller zink-kobber, hvor andelen af de to basismetaller 
kan variere meget. I visse tilfælde overstiger blyindholdet kobberindholdet, hvilket 
har stor indflydelse på massefylden. Derfor kan to lodder af samme størrelse have 
forskellig vægt som følge af forskellige legeringer. Men at punktantallet skulle angive 
en absolut vægtstørrelse kan dog ikke eftervises (Steuer, 1997, s. 281). 
 
Når man ser på den samlede vægtfordeling af alle lodderne fra f.eks. Kaupang, så fin-
des der lodder i et kontinuert interval med stigende vægt. Der er dog også her en 
synlig gruppering af flere af lodderne omkring vægtenheder, der svarer til de davæ-
rende benyttede vægtenheder þveiti (4 g), ertog (8 g) og øre (24 g). Der er altså no-
get der tyder på at, om end lodderne ikke repræsenterer præcise standardvægten-
heder, så er de dog alligevel i mange tilfælde af ejeren kalibreret til en enhed, der lig-
ger sig op af den standardiserede vægtenhed. 
 
For vægtlodderne af bly er der ikke nogen entydig sammenhæng mellem markerin-
gerne på blylodderne og vægten af selve vægtloddet. Her kan samme antal indstem-
plinger findes på vægtlodder med vidt forskellig vægt.  
 
 
Beslag omarbejdet til vægtlodder  
 
En sidste gruppe af vægtlodder, der skal nævnes her, er beslag, der er omdannet til 
vægtlodder. Ofte er der tale om lodder, der består af beslag, som stammer fra det 
engelsk/irske område (insulære beslag), hvor disse oprindeligt har haft en anden 
funktion end vægtlod. Ofte nævnes relikvieskrin som kilde til disse beslag. I 
(Baastrup, Irske Lodder, 2013) fremhæver Baastrup de cirkulære beslag som væ-
rende rimelig sikre kandidater fra disse skrin. Beslagene er støbt i bronzelegering og 
med varierende ornamentik, der til tider også er forgyldt. Vægtloddet udfærdiges 
ved at støbe beslaget sammen med en blybase. Derved fås et lod, der vægtmæssigt 
kan justeres ved at afmåle mængden af bly, der benyttes sammen med beslaget. 
 
Det skal dog bemærkes, at der var en tradition for at omarbejde beslag af hjemlig 
herkomst i Skandinavien, før de så kendte overfald på engelske og irske klostre be-
gyndte i slutningen af 700-tallet. (Pedersen, 2007, s. 174). 
 
Om de insulære beslag er kommet til Skandinavien på fredelig vis eller som følge af 
plyndringstogter, vides ikke med sikkerhed. Den oprindelige opfattelse har været, at 
det drejede sig om plyndringsgods. Når man finder disse omarbejdede beslag, er det 
da overvejende i vikingetidskontekst. Dette taler for, at der er tale om plyndrings-
gods. Der er dog også tegn på, at disse religiøse beslag cirkulerer i større antal i Eng-
land. Beslagene behøver derfor ikke nødvendigvis at stamme fra røvede skrin, som 
man efterfølgende har splittet ad for at få fat i de enkelte dele. Disse beslag kan have 
været handlet på fredelig vis (Pedersen, 2007, s. 174). 
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Monymusk relikvieskrinet fra Skotland (formodet tilblivelse omkring 750 e.Kr.). Be-
mærk de runde pyntebeslag. Foto commons.wikimedia.org.  
 

 
Eksempler på vægtlodder. Det venstre er et dyreformet vægtlod, det højre er et insu-
lært beslag i kobberlegering, omarbejdet til vægtlod ved at støbe dette sammen med 
en blybase. Begge lodder er fra Norge. Foto fra samlinger.natmus.dk (Foto beskåret 
og baggrund fjernet). Fotograf: Arnold Mikkelsen. 
 

  
Vægtlod med indstøbt beslag i kobber-
legering. Vægt 33.1 g, diameter 21 mm. 
Fra Kaupang, Norge. Foto fra www.uni-
mus.no, Universitetsmuseenes fotopor-
tal, ©Kulturhistorisk museum. 

Vægtlod med indstøbt beslag af skandi-
navisk oprindelse. Fra Søre Håland, Ro-
galand, Norge. Foto fra www.uni-
mus.no, Universitetsmuseenes fotopor-
tal, ©Arkeologisk museum. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Monymusk_Reliquary_(8652807884).jpg
http://samlinger.natmus.dk/DO/asset/7220
http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=12602896&type=jpeg
http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=12602896&type=jpeg
http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=12361890&type=jpeg
http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=12361890&type=jpeg
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Vægtlod med indstøbt insulært beslag i 
forgyldt kobberlegering med båndflet-

ningsmønster i irsk stil. Diameter ca. 35 
mm. Fra Tjora, Rogaland, Norge. Foto 

fra www.unimus.no, Universitetsmuse-
enes fotoportal, ©Arkeologisk museum. 

Vægtlod med indstøbt insulært beslag i 
forgyldt kobberlegering. Vægt 48.7 g, 
diameter 24 mm, højde 14 mm. Fra 
Lejre, Danmark. Foto: Cille Krause. 

 
 

 

 
Vikingetidsvægtlod med indstøbt beslag 
fra De Britiske Øer. Fra V. Kærby, Fyn. 
Diameter ca. 20 mm. Foto: Odense Bys 
Museer. (Henriksen M. B., 2017, s. 28). 
 

Eksempel på anglo-irsk beslag fundet 
ved Vindinge på Fyn. Diameter 32 mm. 
Beslaget er i dette tilfælde ikke omar-
bejdet til vægtlod. men i stedet til et 
bronzespænde.  Foto: (Henriksen M. B., 
2003). 

 
 

 
Sandsynlig del af kirkeinventar fra De Britiske Øer, omarbejdet til vægtlod ved i-støb-
ning med bly. Fra Åsum, Fyn. Odense Bys Museer OBM4557. (Henriksen M. B., 2017, 
s. 30). 
 

http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=12510672&type=jpeg
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Eksempel på insulært cirkulært skrinbeslag med triskele-ornamentik omdannet til 
vægtlod. Den tredelte komposition af ornamentikken er et typisk irsk træk. Diameter 
ca. 27 mm, vægt 24.2 g. Fra V. Bregninge, Ærø. 
 

 
Eksempel på relikvieskrin med skrinbeslag, der minder om ovenstående beslag fra 
Bregninge på Ærø. Skrinet er fra Norge, men opbevares på Nationalmuseet i Køben-
havn. Skrinet er muligvis ”hentet” på Isle of Man. Tegning fra (Worsaae, 1859) – 524.  
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Udbredelseskort over anglo-irske genstande i Nordeuropa. Foto fra (Henriksen M. B., 
2003, s. 16). 
 

 
118 mm langt anglo-irsk relikvieskrin fra Melhus, Nord-Trøndelag. www.unimus.no 
Universitetsmuseenes fotoportal, © NTNU Vitenskapsmuseet. 
 
Datering: De anglo-irske beslag dateres til 800- og 900-tallet e.Kr. (Baastrup, s. 237). 
Denne datering går på selve det om-bearbejdede vægtlod. Beslagene er ofte ældre, 
da disses alder afhænger af fremstillingstidspunktet for skrinet og de påsatte beslag.  

http://www.unimus.no/artefacts/vm/188442/?f=html
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Tenvægte og tenkroge 
 
Lige siden vi i Norden begyndte at fremstille vævet tøj af uld og plantefibre tilbage i 
yngre stenalder (fund af vævevægte vidner herom), har man haft brug for at kunne 
spinde uldtråde eller tråde af plantefibre til at væve tekstiler med. 
 
Spinding af trådene kan på den simpleste måde foregå i hånden uden ekstra hjælpe-
midler. Da spinding involverer snoning af de enkelte fibre, for at få disse til at hænge 
sammen, blev selve håndtenen udviklet og benyttet. I sin simpleste form er tenen en 
mere eller mindre lige pind med en tungere nedre ende og i toppen evt. et lille ind-
hak i pinden. Et eksempel på dette er nedenstående ten fra Hjortespring på Als. 
 

 
Eksempel på håndten i træ, fundet ved Hjortespring på Als. Foto fra natmus.dk/. 
 

 
Illustration på spinding af uldtråd, gengivet på en vase fra regionen Attica i Græken-
land omkring 500 f.Kr. Som det fremgår af tegningen, er spindingsprocessen med 
håndten den samme, som man har benyttet her i norden. Foto © Marie-Lan Nguyen / 
Wikimedia Commons. 
 
I Danmark finder vi i jernalderen de første vidnesbyrd på brugen af håndtene. 
(Weller, 2014, s. 20). Eksempler på dette ses i det følgende. 
 
Indtil skotrokken og senere vingerokken kommer til Europa og Danmark (skotrokken 
dukker op i slutningen af 1200-tallet i Sydtyskland. Hvornår den når til Danmark er 
uvist.), er håndtenen det eneste kendte instrument til spinning af tråde. Efter rok-
kene kommer til landet, er det dog ikke slut med håndtenen. Den er i brug helt op 
imod vor tid. (Weller, 2014, s. 20). 
 
 
Tenvægte: 

http://natmus.dk/historisk-viden/danmark/oldtid-indtil-aar-1050/livet-i-oldtiden/hvordan-gik-de-klaedt/teknologi-og-produktion/spinding/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Woman_spinning_BM_VaseD13.jpg
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Op igennem forhistorisk tid har man brugt forskellige udformninger af håndtenen. 
Den tunge ende på tenen (tenvægten) kan bl.a. være fremstillet i sten, rav, brændt 
ler, træ, ben, bly eller bronze. Størrelsen og vægten af tenvægten er afgørende for, 
om man får en tynd eller tyk tråd. Med andre ord, man vælger den størrelse ten-
vægt, man skal bruge, afhængig af hvilken type tråd, man ønsker at fremstille. 
 

 
Tenvægt af kobberlegering med bevaret del af tenen. Fra Espe mark (grav 47), Lun-
dehøj, Hillerslev sogn, Fyn. Længde af selve tenvægten ca. 23 mm. Tenvægten stam-
mer fra en grav fra yngre romersk jernalder periode II (ca. 250-325 e.Kr.) (Albrectsen, 
1968, s. 128). Foto fra Odense Bys Museer.  
 

  

Tenvægt af kobberlegering fra Mølle-
gårdsmarken (grav 1590), Gudme sogn, 
Fyn. Er fundet i grav der dateres til 
yngre romersk jernalder 150-400 e.Kr. 
(uvis periode). (Albrectsen, 1971, s. 
183). Største diameter ca. 15 mm. Foto 
fra Odense Bys Museer. 

Tenvægt af kobberlegering fra Mølle-
gårdsmarken, Gudme sogn, Fyn. Diame-
ter ca. 18 mm. Foto fra Odense Bys Mu-
seer. 

 
Ovenstående tenvægte af kobberlegering fra yngre romersk jernalder skal ses som 
eksklusive udgaver af tenvægtene. De må ifølge (Henriksen M. B., Brudager Mark - 
en romertidsgravplads nær Gudme på Sydøstfyn - Bind 1, 2009, s. 187) formodes at 
have haft en særlig betydning alene pga. råmaterialet. Disse bronzetenvægte syntes 
at koncentrere sig omkring de på daværende tidspunkt eksisterende magtcentre. 
Dette komme bl.a. til udtryk på Sydøstfyn omkring Gudme-området samt ved de til-
svarende romertidscentre på Sjælland. 

https://flic.kr/p/Jbnwfp
https://flic.kr/p/JBbHSb
https://flic.kr/p/JuxEis
https://flic.kr/p/JuxEis
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Tenvægt af bronze (norsk:snellehjul/spinnehjul) fra Hå, Rogaland, Norge. Gravfund 
fra yngre romersk jernalder. Som ved en lignende tenvægt i kobberlegering fra Espe 
mark, er også her dele af tenen bevaret. Tenvægtens længde 18 mm, vægt inkl. træ 
10.4 g (tenen er lidt defekt), tenens længde 55 mm. © 2017 Universitetsmuseet i Ber-
gen Universitetsmuseenes fotoportal. 
 

 

 
Tenvægt af brændt ler fra Møllegårds-
marken (grav 470), Gudme sogn, Fyn. 
Diameter ca. 39 mm. Fra en grav, der 
dateres til yngre romersk jernalder peri-
ode I (ca. 175-250 e-Kr.) (Albrectsen, 
1971, s. 64). Foto fra Odense Bys Mu-
seer 

Tenvægt af brændt ler fra Lindegård, 
Korup (grav 47), Trøstrup-Korup sogn, 
Fyn. Diameter ca. 25 mm. Fra en grav, 
der dateres til ældre romersk jernalder 
(0-175 e.Kr.) (Albrectsen, 1956, s. 50). 
Foto fra Odense Bys Museer 

 

 
Tenvægte af brændt ler (venstre afglattet i facetter, højre dobbelt konisk) fra Mølle-
gårdsmarken (grav 1068), Gudme sogn, Fyn. Diameter på højre tenvægt ca. 39 mm. 
Fra en grav, der dateres til ældre romersk jernalder periode II (ca. 90-175 e.Kr.) 
(Albrectsen, 1971, s. 37). Foto fra Odense Bys Museer 

http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=13050317&type=jpeg
https://flic.kr/p/JWon9k
https://flic.kr/p/JWon9k
https://flic.kr/p/JWR3QT
https://flic.kr/p/JUkdn1
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Tenvægt af brændt ler fra Overgade 10, Odense, Fyn. Diameter ca. 34 mm. Dateres 
bredt til ca. 600-1150. Lignende eksemplarer kan bl.a. ses i (Henriksen M. B., 1997, s. 
34). Foto fra Odense Bys Museer 
 

 
 

Tenvægt af rav fra Havelod, Klusetgård, 
Lumby Sogn, Fyn. Diameter ca. 46 mm. 
Foto fra Odense Bys Museer 

Tenvægt af sten fra Jeppeshøj (grav d), 
Norup Sogn, Fyn. Diameter ca. 41 mm. 
Foto fra Odense Bys Museer 

 
Den ovenstående til højre gengivne tenvægt i sten, stammer fra en grav dateret til 
yngre germansk jernalder (Albrectsen, 1950). Lignende eksemplarer er dog også fun-
det i grave dateret til yngre romersk jernalder (Henriksen M. B., 2009, s. 187), hvor-
for en smal dateringsramme ikke er mulig. Typen kan som sådan ikke dateres nær-
mere end romersk jernalder–vikingetid (Henriksen M. B., 2009, s. 187). 
 

 
 

Tenvægt fremstillet af skår fra klæber-
stensgryde. Diameter ca. 35 mm. Fra 
Ejby Mølle vikingetidsbopladsen, Fyn. 
Foto: Odense Bys Museer. 

Dobbeltkonisk tenvægt af brændt ler fra 
Ejby Mølle vikingetidsbopladsen, Fyn. 
Diameter ca. 37 mm. Foto: Odense Bys 
Museer. 

 

 
Tenvægt af brændt ler fra Ladby, Kølstrup sogn, Fyn. Diameter ca. 37 mm. Denne 
type kan ikke dateres nærmere end til yngre germansk jernalder-vikingetid.  Foto fra 
Odense Bys Museer 

https://flic.kr/p/JYF1wH
https://flic.kr/p/J8LDba
https://flic.kr/p/JD68U9
https://flic.kr/p/HYZdMj
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Koniske tenvægte af ler er almindelige i jyske og fynske gravfund fra 800-900-tallet. 
Typen kendes bl.a. fra Stengade II (Langeland), Fyrkat og Trelleborg. De koniske ten-
vægt kendes dog med variationer fra ældre jernalder til tidlig middelalder (Lindblom, 
1992, s. 152). 
 
I vikingetiden er det overvejende tenvægte af brændt ler, der syntes benyttet. For 
vikingetidens tenvægte af ler og for den sags skyld også tenvægtene fra den sene 
yngre germanske jernalder, gælder at disse er meget standardiseret og i mange til-
fælde er der lagt meget energi i at lave dem regelmæssige og tilpasse dem i moduler, 
mht. størrelse og vægt. I flere eksempler kan man se, at de er efterdrejet på en lang-
somtgående drejeskive/drejebænk efter pålægning af et lag slikker (Henriksen M. B., 
1997, s. 35).  
 
Eksempler på tenvægte af ler fra vikingetiden kan ses på nedenstående billede, hvor 
tenvægtene er fundet ved Aggersborg. Deraf er 111 tenvægte af ler, seks af klæber-
sten, ti af ben og en af bly (konisk med flad bund. Højde 11 mm, største diameter 17 
mm, vægt 13 g) (Else Roesdahl, 2014, s. 371). Alene forholdet mellem det samlede 
antal af tenvægte og den ene af bly, antyder at tenvægte af bly ikke er almindelige i 
vikingetidens Danmark. Fundforholdene for blytenvægten viser heller ikke, om 
denne skal placeres i vikingetiden eller i den efterfølgende middelalder, hvor denne 
type tenvægt er mere almindelig. Ifølge (Else Roesdahl, 2014, s. 371) findes der ingen 
eksempler på tenvægte af bly fra vikingetidens danske grave, hvor tenvægte ellers 
ofte optræder. Tenvægte af bly kendes derimod fra vikingetidsgrave i Norge. Der er 
fund af blytenvægte fra Trelleborg-området, fra Hedeby samt fra York i England.  
 

 
Eksempel på tenvægte fra Aggersborg. Foto: Middelalder- og Renæssancearkæologi, 
Moesgård (Baggrund fjernet). danmarkshistorien.dk 
 
 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kvinder-i-danmarks-vikingetid/
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Et alenestående eksempel på at der kan forekomme tenvægte i bly fra den sene del 
af germansk jernalder/tidlige del af vikingetiden, er nedenstående tenvægt et ek-
sempel på. Den er fundet ved udgravninger i den centrale del af Ribe by ifm. forsk-
ningsprojektet ”Northern Emporium”. Tenvægten er fundet i lag der dateres til 700-
720 e.Kr. Det skal dog pointeres at dette er et yderst sjældent og muligvis unikt fund.  
 

 
Tenvægt i bly fra Ribe By. Diameter 20 mm, vægt ca. 32 g. SJM3. Billede Sydvestjyske 
Museer. 
 
At der kan forekomme tenvægte af bly i den sene del af vikingetiden, kan ikke afvi-
ses. Deres umiddelbare fravær i udgravninger af grubbehuse, hvor der ellers ofte fin-
des tenvægte af brændt ler, syntes dog at antyde, at tenvægte af bly først dukker op 
i den tidlige middelalder. De få blytenvægte, der evt. kan dateres til vikingetidens 
slutning, syntes dog hovedsageligt at bestå af simple koniske vægte uden ornamen-
tik. Blygenstande er i øvrigt generelt sjældne i vikingetiden, hvilket også taler for at 
tenvægte af bly skal placeres i middelalderen, hvor blygenstande er mere alminde-
lige. Ovenstående dateringer er alene baseret på samtaler med diverse arkæologer. 
Det er muligt, at der foreligger information på det modsatte rundt omkring på de lo-
kale museer. 
 
I middelalderen findes der et stort antal forskellige tenvægte i bly. Størrelsen og der-
med vægten kan variere en del fra 2 til 15 gram (kilde www.bondejern.dk). Der fin-
des dog større tenvægte, som bl.a. også kan findes på ovenstående kildehenvisning. 
Typisk ligger vægten på omkring 10 g. Det er disse blytenvægte, som de fleste detek-
torfolk stifter bekendtskab med på et eller andet tidspunkt. 
 
Som nævnt varierer vægten på tenvægtene. Det samme gælder udformningen, ikke 
mindst den ornamentik, der ofte findes på den ene eller begge sider af vægten. 
 

 
Simple koniske blytenvægte uden ornamentik. (målestok 20 mm). 
 
Ovenstående er eksempler på simple koniske tenvægte uden ornamentik. 
 

https://www.bondejern.dk/
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Koniske blytenvægte med ornamentik på den ene eller begge sider. (målestok 20 
mm). 
 

 
Koniske blytenvægte med ornamentik på den ene eller begge sider. (målestok 20 
mm). 
 
Denne gruppe, som nok er de mest almindelige tenvægte, består af koniske vægte 
med ornamentik på den ene eller begge sider. Ovenstående billeder er blot et lille 
udvalg af de mange forskellige former for ornamentik, der findes på tenvægtene. 
 
Vægten længst til højre på ovenstående billede stammer fra Havsmarken på Ærø, og 
den skal derfor muligvis placeres i vikingetiden. Dette er dog noget usikkert, da den 
også kan være tabt på pladsen på et senere tidspunkt. 
 

 
 

Dobbeltkoniske blytenvægte med ornamentik på 
begge sider. Den mulige tenvægt til højre i billedet, 
er støbt i kobberlegering. (målestok 20 mm). 

Simpelt skiveformede blyten-
vægte i bly. (målestok 20 
mm). 

 
De ovenstående tenvægte til venstre er eksempler på dobbelt koniske tenvægte. Her 
har vægten ikke en flad top som de koniske vægte, men er i stedet konisk mod begge 
ender. 
 
At tenvægtene også kan være udført mere simpelt, er ovenstående viste tenvægte til 
højre i billedet et eksempel på. De kan dog være endnu mere simpelt udformet, end 
de ovenstående viste.  
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Eksempler på blytenvægte foreligger bl.a. fra de ældre bylag i Odense midtby – både 
skiveformede, koniske og ornamenterede. Lagene repræsenterer faser, der næppe 
er ældre end 1000 f.Kr. – men primært fra sidst i 1000-årene til 1200-årene. Et hol-
depunkt for typens sene brug har vi måske i grube EX på lokaliteten Stenløse Kirke 
øst (080410-32), idet en ornamenteret blytenvægt her blev fundet  i en affaldsgrube, 
der også indeholdt tre mønter med en tpq-datering til 1234. Blytenvægten må altså 
stamme fra tiden efter 1234 (Jacobsen, 2001, s. 146).  
 
Datering: Et bud på en datering på blytenvægtene ud fra ovenstående er derfor, at 
de kommer hertil i 1000-årene, men at de for alvor bliver udbredt i 1100-tallet og 
fortsætter frem til ca. 1300-tallet. At de også kan forekomme senere, kan ikke ude-
lukkes.  
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Tenkroge: 
 
I forbindelse med spindeprocessen skal den kartede uld eller plantefibrene snos vha. 
tenen. For at kunne gøre dette, skal den del af tråden, der allerede er spundet, hol-
des fast, mens man fortsætter med at sno tråden af uldtotten. Dette kan, som tidli-
gere nævnt, gøres ved at introducere et simpelt hak i toppen af tenen. På denne 
måde kan tråden nogenlunde holdes fast. På pladser med tenvægte ses det dog ofte, 
at der også forekommer tenkroge. Tenkrogen er en mere sofistikeret måde at fast-
holde tråden på under snoningsprocessen.  
 
Tenkrogen består typisk at et stykke kobberblik, der bukket til en aflang konusform 
(kræmmerhus) og ender i en lille ombukket krog. En gennemgående stift fæstner 
tenkrogen til tenen. 
 

 
Tenkrogen fæstnet til tenen via en gennemgående stift (rekonstruktion). 
 
 

 
Et eksempel på hvordan en håndten med tenvægt og tenkrog kan have set ud (rekon-
struktion). 
 
Tenkrogen og tenvægten vist på ovenstående illustration er fundet inden for 18 m af 
hinanden og kan have siddet på samme ten. 
 

 
Lignende eksempel fra Sverige på en ten med tenvægte og monteret tenkrog. Foto 
fra Upplandsmuseet digitaltmuseum.se. 
 
 

 
Eksempel på intakt tenkrog. Længde 28 mm. 
 
 

https://digitaltmuseum.se/011023934431/slanda


 Tenvægte og tenkroge 212 

 
 
Flere eksempler på mere eller mindre intakte tenkroge. Målestok 20 mm. 
 

 

 
Eksempler på tenkroge, der mangler krogen eller hvor krogen er rettet ud. Målestok 
20 mm. For de to øvre kan det muligvis drejes sig om snøreendedupper (se nedenstå-
ende). 
 
Det skal bemærkes, at der er delte meninger om, hvor vidt de ovenstående gen-
stande er tenkroge, eller om der er tale om remender med hægtefunktion. Det at 
krogen typisk er så spinkel og at den rørformede og koniske dølle på indersiden ikke 
umiddelbart syntes at egne sig til fastgørelse af en læderrem, syntes dog at pege i 
retningen at en tenkrog. En lignende erkendelse er også (Søvsø, 2014, s. 268) kom-
met til. Her beskriver hun i sin artikel om snøreendedupper og snørenåle bl.a. også 
kort de udpræget kræmmerhusformede genstande, der til tider er afsluttet med en 
krogende. At de ovenstående konisk formede kobberblikgenstande uden krogende i 
visse tilfælde godt kan være snøreendedupper, er sikkert muligt. Dog syntes snøre-
endedupperne at være smallere, mindre kræmmerhusformede og mere rørformede. 
  
 

 
Eksempel på snøreendedup. Tegning (Søvsø, 2014, s. 266).  
 
Det må formodes, at træet i de fleste tenkroge ikke længere er bevaret. Enten fordi 
det er rådnet bort, eller fordi krogen i forbindelse med brug er faldet af tenen. En 
gennemgang af et mindre antal (14 stk.) fundne ”tenkroge” fra Schelenborg og Hver-
ringe på Fyn viser, at fire indeholder træ, to indeholder måske træ og resten indehol-
der ikke træ. (Kilde: Malene Refshauge Beck, Østfyns Museer). En lignende foreløbig 
gennemgang af tre tenkroge fra Grønlund ved Brockdorff på Hindsholm viser bevaret 
træ i to af de tre tenkroge. (Kilde: Claus Feveile, Sydvestjyske Museer). Nedenstå-
ende billede viser et af fundene.  
 
Sandsynligheden taler for, at i det mindste dem med træ i skal tolkes som tenkroge. 
Dog er der stor forskel på både størrelse og tykkelse af metallet, de enkelte 
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undersøgte ”tenkroge” imellem, hvorfor det ikke kan udelukkes, at nogle af dem 
uden træ også kan have haft en anden funktion end tenkrog. 
 

 
Eksempel på tenkrog med bevaret træspids fra tenen. Fundet ved Grønlund, Hinds-
holm, Fyn. Længde af tenkrog ca. 29 mm. Foto: Claus Feveile. 
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Borgerkrigsmønter og kobbersterlinge 
 
En af de mest almindelige fundgrupper, man som metaldetektorsøger støder på, er 
mønter. Oftest er det de yngre af slagsen, man finder. Men man kan også være hel-
dig at finde meget gamle mønter. De ældste mønter, man kan finde i Skandinaven, 
er de romerske denarer, som oftest dateres til tidsrummet mellem 0-400 e.Kr. De 
første hjemligt producerede mønter dukker op omkring 720 e.Kr. med de såkaldte 
sceattas, der i beskedent antal udmøntes i Ribe. Fra omkring 800 e.Kr. kommer også 
Hedeby på banen med prægning af mønter. Ingen af disse mønter, eller de mange 
efterfølgende mønttyper (med undtagelse af de i overskriften nævnte mønttyper), 
vil jeg beskrive nærmere i dette kompendium, fordi  disse mønter er indgående be-
skrevet i et stort antal af opslagsværker. Dertil kommer også den fantastiske hjem-
meside www.danskmoent.dk af Niels Jørgen Jensen og Mogens Skjoldager, hvor de 
danske mønter er detaljeret beskrevet og gennemgået. 
 
De to typer af mønter der her alligevel kort skal beskrives, er de forholdsvis alminde-
lige middelalderlige mønter kendt som borgerkrigsmønter og kobbersterlinge. De 
fleste detektorfolk vil på et eller andet tidspunkt stifte bekendtskab med disse møn-
ter. Grunden til de skal fremhæves her er, at de til tider findes i så ringe stand, at de 
kan være svære at genkende som mønter. Derfor skal de kort beskrives, således at 
nybegyndere ikke risikerer at kassere disse mønter som tilfældige blikfragmenter. 
 
Borgerkrigsmønterne 
 
Borgerkrigsmønterne er danske penninge, der udmøntes i perioden fra ca. 1241-
1375. Mønterne er opkaldt efter en periode i Danmarks historie, hvor der til tider 
herskede borgkrigslignende tilstande. Landets regenter skiftede med hyppige mel-
lemrum og kampene om tronen skabte uro i landet. 
 
Mønterne udmærker sig bl.a. ved en mangfoldig variation af de måder, mønterne er 
udsmykket på. Motiverne er forholdsvis simple, men tillader ofte en typebestem-
melse af mønterne. Prægningen er til tider udført ret dårligt, hvilket også har indfly-
delse på, hvor tydeligt motivet fremstår på mønterne. Dette, kombineret med korro-
sion og slitage af mønterne efter mange hundrede år i jorden, gør, at det ofte er 
umuligt at identificere mønten nærmere, end til at den sandsynligvis er en borger-
krigsmønt.  
 
Mønterne havde i starten af udmøntningsperioden en vis lødighed, altså et vist ind-
hold af sølv. I løbet af perioden forringes sølvindholdet gradvist. Det er specielt de 
senere af disse mønter, hvor de nærmer sig rene kobbermønter, at disse kan være 
svære at genkende som reelle mønter. 
 
Nedenstående rækker af mønter viser, hvorledes mønterne, fra de tidlige til de sene 
mønter, gradvist mister mere og mere af sølvindholdet og efterhånden ligner rene 
kobbermønter. Det er specielt disse senere mønter, der kan være svære at identifi-
cere som mønter pga. den dårligt bevarede overflade. 
  

http://www.danskmoent.dk/
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Roskilde 1241-1250 (Erik Plovpenning) 
MB 39, 40, 41. Diameter ca. 18 mm. 

Roskilde 1252-1259 (Christoffer I) MB 
83. Diameter ca. 18 mm. 
 

Eksempler på borgerkrigsmønter fra starten af udmøntningsperioden, hvor sølvind-
holdet stadig var relativt højt. 
 

  
Roskilde 1319-1332 (Christoffer II) MB 
363. Diameter ca. 17 mm. 

Roskilde 1319-1332 (Christoffer II) MB 
544. Diameter ca. 17 mm. 
 

Eksempler på typiske borgerkrigsmønter, hvor ornamentikken er nogenlunde tydelig 
og hvor en typebestemmelse stadig er mulig. 
 

 
 

Diameter ca. 15 mm. Diameter 15-16 mm. 
Eksempel på borgerkrigsmønt, hvor der næste ingen tegn på ornamentik er tilbage. 
 

  
Diameter ca. 15 mm. Diameter ca. 14-15 mm 

Eksempel på formodede borgerkrigsmønter, hvor der ingen tegn på ornamentik er til-
bage. 
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Kobbersterlinge 
 
Kobbersterlinge er, som navnet antyder, mønter af rent kobber. De blev udmøntet 
omkring 1422 af Erik af Pommern. Da mønterne er af rent kobber, er deres generelle 
tilstand, når de dukker op af jorden, meget svingende. Ofte er der ingen rest af 
prægningen tilbage, men man kan også være heldig at finde eksemplarer, der stadig 
besidder en vis del af prægningen intakt. 
 
Mere information omkring kobbersterlingen kan bl.a. ses på følgende link 
www.danskmoent.dk. 
 

 
Eksempler på kobbersterlinge, som de kan se ud. De har alle det kronede ”e” til fælles 
og har ofte korset på den modsatte side af mønten. Tegninger fra (Hauberg, 1886, s. 
168). 
 

  
Diameter ca. 15 mm. Diameter ca. 17 mm. 

 
Eksempler på kobbersterlinge, hvor prægningen stadig er tydelig og mønten let at 
identificere. 
 
 
 

https://www.danskmoent.dk/artikler/pfepkobb.htm
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Diameter ca. 15 mm. Diameter ca. 17 mm. 

 
Eksempler på kobbersterlinge, hvor der stadig er tilstrækkelig prægning tilbage til 
identificering af mønten. 
 

  
Diameter ca. 16 mm. Diameter ca. 17 mm. 

 
Eksempler på formodede kobbersterlinge med ganske svage eller ingen tegn på 
prægning tilbage. 
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Nøgler og låse 
 

Nøgler og tilhørende låseanordninger har været kendt siden det 3. årtusinde f.Kr. i 
Mesopotamien og fra det 2. årtusinde f.Kr. også i Egypten. Fra den sene bronzealder 
og den førromerske jernalder eksisterer der i Europa fire grundtyper af låsesystemer 
med tilhørende nøgler.  
 
I Norden dukker de første faste låse op i grave fra tidlige del af romersk jernalder. 
Hængelåse viser sig først i Norden i germansk jernalder (Crabb, 1971, s. 185).  
 
Typemæssigt kan nøglerne og de dertilhørende låse inddeles i følgende grupper: 
 
Krognøgle: L-formet krognøgle, T-formet krognøgle 

 
   

Jernnøgle fra Braa-
ten, Norderhov, 
Busk, Norge. 
Længde ca. 80 mm. 
Tegning fra (Rygh, 
1885) - 162. 

Jernnøgle fra 
Nedre Hov, 
Gran, Norge. 
Længde ca. 123 
mm. Tegning fra 
(Rygh, 1885) -
161. 

Nøglebundt med nøg-
ler i kobberlegering. 
Fra Trygsland, Bjel-
land, Norge. Længste 
nøgle ca. 170 mm. 
Tegning fra (Rygh, 
1885). 

Jernnøgle fra 
Rinkerike, Bu-
skerud, Norge 
www.unimus.no 
© 2017 Kulturhi-
storisk museum 

Eksempler på krognøgler, der kun består af en simpelt ombøjet krogende/en tand. 
 
Denne type af nøgler er i brug over en meget lang tidsperiode. De første nøgler af 
denne type findes i grave fra den tidlige del af romerske jernalder, men fortsætter 
med at blive anvendt helt op i vikingetiden og ind i middelalderen (til omkring 1200 
e.Kr.). Ifølge (Cadamarteri, 2011, s. 41), benyttes denne nøgletype fortsat op i nyere 
tid, i de landlige områder i Norge. Det er derfor ofte svært at datere disse nøgler 
præcist, undtagen når de findes i kontekster (eks. grave), der tillader en nærmere 
datering. Nøglerne findes i jern og i kobberlegering. Sidstnævnte er ofte dekoreret 
med trekanter og linjer. Krogen er typisk udformet som en halvbueformet krog, men 
kan også være udformet som en simpel tand/krog, der er bøjet vinkelret på skaftet 
(se nøgle 162 foroven). Længden varierer fra 50 til 250 mm (Berg, 2013, s. 37).  
 

http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=7139227&type=jpeg
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Jernnøgle fra Gut-
dalen, Stryn, 
Norge. Længde ca. 
118 mm. www.uni-
mus.no ©2017 
Universitetsmuseet 
i Bergen. 

Jernnøgle fra 
Vinje, Telemark, 
Norge. Længde 
ca. 140 mm. 
www.unimus.no 
©2017 Kulturhi-
storisk museum 

Jernnøgle fra Vinje, 
Telemark, Norge. 
Længde ca. 106 mm. 
www.unimus.no 
©2017 Kulturhistorisk 
museum 

Jernnøgle fra 
Gotland, Sverige 
historiska.se © 
Jenny Nyberg 
SHMM 2007-01-
15 

 
Eksempler på krognøgler med to eller fire tænder på skæret. 
 
 

    

Krognøgle i kob-
berlegering fra 
Gotland, Sverige. 
Længde ca. 74 mm. 
historiska.se © J 
Bertha Amaya 
SHMM 2006-12-12 

Krognøgle i kob-
berlegering fra 
Ganthem sogn, 
Gotland, Sve-
rige. Længde ca. 
81 mm. histori-
ska.se © Elisa-
bet Pettersson 
SHMM 2006-12-
15 

Krognøgle i jern fra 
Eketorps borg, Öland - 
Sverige. Længde ca. 
136 mm. historiska.se 
© Yliali Asp SHM 
2001-05-22 

Nøgle i kobberle-
gering fra Dan-
mark. Tegning 
fra (Müller, 
1895) – 282. 

Eksempler på krognøgler med to eller tre tænder på skæret. De to højre med T-for-
met skær. 
 

http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=13033555&type=jpeg
http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=13033555&type=jpeg
http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=9586023&type=jpeg
http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=9586023&type=jpeg
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=307973
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=304753
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=304939
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=304939
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=364153
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Eksempel på jernkrognøgle med vinkelbøjet skaft og et skær med tænder. Længde ca. 
158 mm. Nøgle fundet i nedre del af keramikhorisont fra Aarhus Søndervold udgrav-
ning, der dateres fra 900-1200 e.Kr. (Crabb, 1971, s. 184). 
 
Ovenstående krognøgle med udformning og tænder, der vender som vist, er almin-
delig i Norden fra romersk jernalder til yngre vikingetid. Paralleller senere en 11. år-
hundrede er ikke konstateret. De vikingetidige fund, der henvises til, er alle nøgler af 
jern, i modsætning til de ældre, der ofte er af bronze (Crabb, 1971, s. 184). 
 

 
Rekonstruktionsforslag til lukkemekanisme på kiste fra vikingetiden. (Berg et all. 
1966 (se (Berg, 2013, s. 7)). 
 

 
 
Krognøgle i kobberlegering fra Buskerud, Norge, svarende til den i ovenstående afbil-
dede rekonstruktion af lukkemekanisme. Længde ca. 100 mm. Foto fra unimus.no. 
 

 
 

Eksempel på jernkrognøgle med vinkelbøjet skaft og et skær, hvor tænderne peger 
mod nøglehovedet. Længde ca. 62 mm. Nøgle fundet i midtpartiet af keramikhori-
sont fra Aarhus Søndervold udgravning, der dateres fra 900-1200 e.Kr. (Crabb, 1971, 
s. 184-185). 

http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=1898103&type=jpeg
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Ovenstående krognøgletype, hvor tænderne alle ligger til den ene side af skaftet, 
hvor tænderne ligger i nøglens plan og disse peger tilbage mod nøglehovedet, så 
nøglen dermed får L-form, er ifølge (Crabb, 1971, s. 185) nøgler, der er anvendt til 
dørlåse af meget enkel konstruktion. Der forekommer forskellige varianter, muligvis 
til forskellige låsetyper. Typen er sjælden i vikingetidsgravene. På en gotlandsk kirke-
dør fra det 13. århundrede er denne nøgletype anvendt. I Novgorod forekommer 
denne nøgletype også i 10.-11. århundrede, men her formodes låsemekanismen dog 
at være en anden. 
 
Ifølge historicallocks.com findes der tilsvarende nøgler i bronze fra Gotland, anvendt 
til kister og skrin. De dateres til omkring 1000 e.Kr. 
 

 
Krognøglelås med ”faldstifter”(?) (Erixon, 1946) – figur 6. Se (Berg, 2013, s. 8) 
 
 

 
Eksempel på krognøgle til ”dragkolv” i træ. (Erixon 1946) - figur 12. Se (Berg, 2013, s. 
8). 
 
  

https://www.historicallocks.com/en/site/h/keys/historyaboutlocks/keys-in-sweden-during-the-vendel-and-viking-eras/
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Vridlåsnøgle 
 
Vridlåsnøglen dukker op i yngre germansk jernalder og bliver meget almindelig i vi-
kingetiden. 
 
Vridlåsnøglerne er typisk i størrelsen 40-100 mm. 
 

    

Nøgle i kobberle-
gering fra Glaven-
drup Mark, Nord-
fyn, Danmark. 
Længde ca. 88 
mm. Odense Bys 
Museer. Proto-
kolnr: FS12204 

Nøgle i kobberle-
gering fra Lund, 
Rogaland, Norge. 
www.unimus.no. 
©2017 Arkeolo-
gisk museum 

Nøgle i kobberle-
gering fra Gjøvik 
By, Norge. Længde 
ca. 90 mm. 
www.unimus.no. 
©2017 Arkeolo-
gisk museum 

Nøgle i kobberle-
gering fra Vest-
fold, Norge. 
Længde ca. 87 
mm. www.uni-
mus.no. ©2017 
Kulturhistorisk mu-
seum 

 
Eksempler på vridlåsnøgler med ovale nøglegreb og tre udstående tapper på nøgle-
skæret. 
 
Ovenstående eksempler på vridenøgler med tre udstående tapper på nøgleskæret er 
typiske nøgler fra vikingetiden. Tilsvarende udgaver med to tapper forekommer 
også.  
 
Tilsvarende nøgler med runde nøglegreb findes også. Af de nedenstående to højre 
eksempler på vridlåsnøgler i bronze ses det, at de samme motiver kan gå igen på 
nøgler fra forskellige egne af Skandinavien. Om der her blot er tale om brugen af et 
fælles motiv, eller om der er tale om import fra Norge, er uvist. Typen er kendt fra 
flere forskellige lokaliteter i Norge (se nedenstående kort). 
 

https://flic.kr/p/JSo2Tq
https://flic.kr/p/JSo2Tq
http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=12528094&type=jpeg
http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=12528094&type=jpeg
http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=5711301&type=jpeg
http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=5711301&type=jpeg
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Ifølge historicallocks.com skal disse vridnøgler 
dateres til 8. - 9. århundrede (700(750?) – 900 
e.Kr.). En mere præcis datering af de enkelte ty-
per af vikingetidsnøgler, bl.a. ud fra håndtagets 
udformning syntes nærliggende. Litteraturstu-
dier peger dog i retning af en vis vanskelighed 
ved at placere disse mere præcist, bl.a. ud fra 
manglende daterbare fundkontekster. I de fleste 
tilfælde vil det samme gøre sig gældende for de 
nøgler, der findes med metaldetektor, hvilket 
betyder at disse oftest ikke kan dateres mere 
præcist.  
 
De nøgler, der er fundet sammen med andre da-
terbare genstande, har fået angivet en mere 
snæver datering i den udarbejdede fundtabel. 
 

  

 

 

Nøgle i kobberlegering i 
gennembrudt arbejde. Fra 
Bellinge, Fyn. Længde ca. 
60 mm. Odense Bys Mu-
seer. Protokolnr: FS3326 

Nøgle med gribedyr i gen-
nembrudt arbejde. Fra Het-
land, Stavanger, Rogaland, 
Norge. Længde ca. 68 mm. 
Diameter 44 mm. 
www.unimus.no. ©2017 
Universitetsmuseet i Ber-
gen. 

Nøglegreb med gribe-
dyr i gennembrudt ar-
bejde. Fra Viby By, 
Hindsholm, Fyn. Dia-
meter ca. 44 mm. 

 
Eksempler på vridlåsnøgler i bronze med runde nøglegreb i gennembrudt arbejde 
med indarbejdede dyrefigurer. 
 

https://www.historicallocks.com/en/site/h/keys/historyaboutlocks/keys-in-sweden-during-the-vendel-and-viking-eras/
https://flic.kr/p/JZG2Xb
https://flic.kr/p/JZG2Xb
http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=13034519&type=jpeg
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Nøgle i kobberlegering fra 
Elstad, Ringebu, Norge. 
Længde ca. 100 mm. Teg-
ning fra  (Rygh, 1885) – 
R455 

Nøgle i kobberlegering 
fra Dädesjö sogn, Små-
land, Sverige. Længde ca. 
102 mm. historiska.se 
©Jenny Nyberg SHMM 
2007-01-15 

Nøgle i kobberlegering fra 
Volda, Møre og Romsdal, 
Norge. Længde ca. 109 
mm. www.unimus.no. 
©2017 Universitetsmu-
seet i Bergen 

 
Eksempler på vridlåsnøgler med ovalt, konisk håndtag i gennembrudt arbejde. 
 

 

 

 

Jernnøgle med ovalt 
håndtag uden indre de-
koration fra en 900-tals 
vikingetidsgrav ved 
Køstrup på Fyn. Teg-
ning fra  (Lindblom, 
1992). 

Jernnøgle med ovalt håndtag 
uden indre dekorationer. Fra 
Halla sogn, Gotland, Sverige. 
Længde ca. 108 mm. histori-
ska.se © Bertha Amaya SHM 
2006-11-20. 

Jernnøgle med bevaret 
kam samt med et let 
ovalt greb. Længde 98 
mm. Fra grav BØ Sten-
gade, Langeland. Teg-
ning: (Skaarup, 1976, s. 
268). 

http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=307990
http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=13034820&type=jpeg
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=302628
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=302628
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Nøgler med ovalt håndtag uden indre dekoration stammer ifølge (Almgren, 1955, s. 
61) fra en anglofrisisk basistype, som findes både i ældre og yngre vikingetid. Jern-
nøglen fra Stengade på Langeland, vist ovenfor, er ud fra bl.a. en i samme grav fun-
den skivefibel, dateret til 2. halvdel af 900-tallet (950-1000 e.Kr.) (Skaarup, 1976, s. 
180). 
 
Ovenstående eksempler har alle ovale håndtag, men de kan også være runde, hvilket 
tilnærmelsesvist er tilfældet for nøglen fra Stengade. 
 
 
 

 
Vikingetidstaplås med vridnøgle (tapperne ”A” er her indbygget i selve fjederen). Fra 
(Almgren, 1955, s. 35). 
 
 

 

 
 
Vikingetidstaplås med vridnøgle (tapperne er her en del af nøglens skær). Fra 
(Almgren, 1955, s. 35). 
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Eksempel på taplås med vridnøgle. I låst tilstand blokerer fjedrene bag den opstå-
ende kant på slåen, således at denne ikke kan skubbes til side. Justeret tegning base-
ret på tegning fra (Almgren, 1955, s. 39) . 
 
 

 
Ved hjælp af vridnøglens tapper kan fjedrene skubbes over kanten på slåen og denne 
kan skubbes til side. Tegning fra (Almgren, 1955, s. 39). 
 
Som det fremgår af ovenstående illustrationer, er mange af de vridnøglerne, der fo-
rekommer i vikingetiden og i middelalderen, ikke ægte vridlåsnøgler, da nøglen kun 
vrides delvist, indtil denne udløser spærremekanismen (ofte de viste fjedre). Heref-
ter skal riglen flyttes for at åbne døren, kisten eller skrinet. En ægte vridlåsnøgle, 
som vi kender dem i dag, udløser både spærremekanismen og skyder riglen til side. 
Dette findes der også eksempler på, bl.a. i middelalderen. Et formodet eksempel på 
en sådan nøgle kan ses på nedenstående billede. 
 

 
Eksempel på sandsynligvis ægte vridnøgle i jern fra Aarhus Søndervold, fundet i nedre 
del af keramiklag der dateres til 1200-1300 e.Kr. (Crabb, 1971, s. 184). Længde ca. 
125 mm. 
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Cylinderlåse og cylinderlåsnøgler 
 
Cylinderlåsen (norsk: boltlås, svensk: bultlås, engelsk: bolt lock) kendetegnes ved, at 
den består af to dele, låsehuset og låsestift med påmonteret rigel. Ved hjælp af nøg-
len kan låsestiften skilles fra låsehuset, hvorved låsen åbnes. Riglen består typisk en 
eller flere låsefjedre påmonteret, hvilket gør at den ikke kan løsnes fra låsehuset 
uden nøglen. Nøglen indsættes i låsehuset, hvor den presser fjedrene sammen og 
dermed muliggør udtrækning af riglen og dermed fjernelse af låsestiften. Princippet 
for låsesystemet er nærmere beskrevet senere. Cylinderlåsene benyttes oftest på 
hængelåse, men princippet ses også på kister og skrin.   
 

 
Terminologi for cylinderlåsens enkelte bestanddele. Tegning taget fra ”Nomina rerum 
mediævalium” (Gísli Gestsson, 1997). 1 cylinderlås, 2 cylinderlås/hestelås, 3 låse-
hus/cylinder, 4 ryg, 5 gavl, 6 tilholder, 7 øsken, 8 stifthus, 9 nøglehul, 10 låsestift, 11 
bøjle, 12 led/hængsel, 13 øsken/rigelhul, 14 bøjlehul, 15 rigel, 16 stiftgavl, 17 stift, 18 
fjeder, 19 styrestift, 20 spalte. 
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Terminologi for nøglens enkelte bestanddele. Tegning taget fra ”Nomina rerum medi-
ævalium” (Gísli Gestsson, 1997). 1 nøgle til cylinderlås, 2 nøgle til træklås 3 nøgle til 
vridlås, 4 hoved, 5 skaft, 6 vulst, 7 kam, 8 tand 
 
Vikingetidens gængse hængelås, trapezlåsen, består af et kasseformet låsehus med 
to trapezformede sider. Spærrestifterne i låseboltdelen har fjedre på begge sider, så-
ledes at fjedrene skal klemmes sammen ved hjælp af spalter i en pladeformet nøgle-
kam, når låsen skal oprigles. Se efterfølgende tegning, der viser princippet. 
 

  
Eksempel på trapezhængelås i jern fra Björkö, Adelsö sogn, Uppland, Sverige. Foto’s 
fra historiska.se. ©Sanna Stahre SHMM 2013-04-22. 
 

  
 

Tegning der viser funktionen af en trapezhængelås med cylinderlåsfunktion. Tegning 
fra (Crabb, 1971, s. 187). 
 

http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=349806
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Ovenstående tegning viser, hvorledes hængelåsen fra Björkö virker. Nøglen skubbes 
ind i den vandrette åbning i bunden af låsen. Udskæringerne i nøglens skær passer 
over de i låsen anbragte stifter. Stålfjedrene der er monteret på stifterne, presses 
sammen via udsparingerne i nøglens skær, når nøglen skubbes opad. Dermed kan 
den øvre del af låsen trækkes ud af låsekassen, uden at fjedrene forhindre dette. 
 
Trapezlåsene hører til i sen vikingetid og tidlig middelalder (1000 og 1100-tallet) 
(Roesdahl, 1993, s. 341). Ifølge (Crabb, 1971, s. 187-188), skal trapezlåsene dog date-
res til 900-tallet-1000 e.Kr. samt en enkelt fra Lund dateret til starten af 1000-tallet. 
Ifølge (Crabb, 1971, s. 188) findes trapezlåsen endnu tidligt i det 11. århundrede, 
men afløses formentlig allerede på denne tid af en typevariant med cylindrisk låse-
hus. Trapezhængelåsen er mest almindelig i Norge og Sverige og sjældnere i Dan-
mark (Jeg ser på Oldsager, 1973, s. 302). 
 
Den cylindriske variant af ovennævnte trapezlås, som ifølge (Crabb, 1971, s. 188), 
formodentlig afløser denne i starten af 1000-tallet, fungerer efter samme princip 
som trapezlåsen. For nøglens vedkommende er forskellen, at nøglekammen er cirku-
lært i udformning, således at nøglen via en langsgående spalte i låsecylinderen kan 
skubbes omkring låsestifterne med påmonterede fjedre. Ifølge (Cadamarteri, 2011, 
s. 50) er denne låsetype ved byudgravninger i Norden fundet i lag, der dateres fra 
900-1400 e.Kr. Det er kun i Trondheim, at den meget tidlige datering omkring 900 
e.Kr. er angivet, i de andre udgravninger dateres den fra ca. 1000 e.Kr. eller lidt se-
nere og frem. Uden for Norge er slutdateringerne ca. 1300 e.Kr. eller tidligere. I Dan-
mark (Århus) er den f.eks. dateret til 1050-1300. 

 

 
Cylinderformet cylinderhængelås hvor nøglen sættes ind i toppen af cylinderen og fø-
res langs med det langsgående nøglespor. Tegning fra (Ottaway, 1992). 
 
Ifølge (Crabb, 1971, s. 188) træffes der også tidligt i 1000-tallet en anden variant af 
ovenstående låsetype, hvor nøglen indføres i enden af låsen. Se nedenstående illu-
stration. Dette har den fordel, at det ellers for låsecylinderen svækkende langsgå-
ende nøglespor udgår. Dette betyder, at låsecylinderen bliver stærkere, og at låsen 
samtidig er sværere at dirke op. Ifølge (Cadamarteri, 2011, s. 50), er denne låstype 
fundet ved byudgravninger i Norden, hvor den dateres fra 1050-1500 e.Kr. I Trond-
heim er denne type dateret til 1050-1775 e.Kr. I York er den sat til 954-1500 e.Kr. 
(Cadamarteri, 2011, s. 50). I udgravninger i Aarhus er den fundet i lag der, dateres til 
1225-1400 e.Kr. Cylinderlåsen med langsgående nøglespor udgår i starten af 1300-
tallet. Herefter er det nedenstående type, hvor nøglen føres ind i enden af låsehuset, 
som dominerer cylinderlåsene (Cadamarteri, 2011, s. 42). 
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Eksempel på cylinderlås, hvor nøglen føres ind gennem enden af cylinderen. Tegning 
fra (Ottaway, 1992). 
 
 

 
 
Cylinderhængelås. Tegning fra (Rygh, 1885)-452. Et muligt bud på tilhørende nøgle til 
denne låsetype kan måske være nedenstående cylinderlåsnøgle. 
 
I (Petersen, 1951, s. 460-462) gennemgås seks forskellige fund af ovenstående hæn-
gelås type R452. Et par af fundene og deres fundomstændigheder antyder, at man 
ikke uden videre kan afvise, at denne låsetype går tilbage til den sene del af vikingeti-
den. Petersen påpeger dog, at der pga. de beskrevne fundomstændigheder er brug 
for yderligere daterbare fund af denne type lås, før det kan fastslås, om den blev be-
nyttet allerede i vikingetiden og herefter videre ind i middelalderen, eller om låsen 
alene skal dateres til middelalderen.  
 

 
Eksempel på ovenstående hængelås med tilhørende cylinderlåsnøgle med rund tvær-
gående kam. Tegning fra (Crabb, 1971). 
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Nøgle i kobberlegering med 
tværgående kam - fra Sch-
elenborg på Hindsholm, Fyn. 
Længde ca. 52 mm. 

Nøgle i kobberlegering 
med tværgående kam 
og med indridsede runer 
- fra Ganthem sogn, Got-
land, Sverige. Længde 
ca. 111 mm. Foto fra hi-
storiska.se ©Gabriel Hil-
debrand SHMM 2012-
10-31 

Nøgle i kobberlege-
ring med tværgå-
ende kam - fra 
Gamlebyen, Oslo, 
Norge Foto fra uni-
mus.no ©2017 Kul-
turhistorisk mu-
seum 

Eksempler på cylinderlåsnøgler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksempel på cylinder-hængelås i kobberlegering fra Hverringe, Fyn. Længde ca. 45 
mm. 
 

Løs indsats ri-
gel med låse-
fjedre. 

http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=347926
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=347926
http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=14279767&type=jpeg
http://www.unimus.no/foto/imageviewer.html#/?id=14279767&type=jpeg
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Skitse af cylinderlås svarende til ovenstående lås fra Hverringe. Skitse Glenn Abrams-
son. 
 
Ovenstående skitse viser de enkelte dele, der indgår i cylinderlåse af den type, som 
er fundet ved Hverringe. Riglen med de pånittede fjedre (øverst til højre) skubbes ind 
i cylinderen, indtil fjedrene låser bolten bag den indvendige kant i cylinderen. Samti-
dig med dette skubbes riglens nedre cylinder ind over låsestiften der her er fastmon-
teret under cylinderen. Derved opnår man et lukke. For at åbne låsen, skubbes nøg-
len (nederst til venstre) ind i venstre ende af cylinderen og ind mellem de to dobbelt-
fjedre. Derved trykkes fjedrene sammen, og riglen kan trækkes ud af cylinderen igen.  
 
Som det fremgår af ovenstående intakte cylinderlås, så er det ikke en særlig effektiv 
låsetype. Den kan forholdsvis nemt dirkes eller brækkes op. At aflåse ens ejendele 
vha. en sådan lås, skal måske også mere ses som et signal til omverdenen om, at ind-
holdet tilhører ejeren, og at forsøg på at bryde låsen skal ses som en kriminel hand-
ling. Låsen er dermed med til at stadfæste ejerens ret til det aflåste. Låsen skal der-
for måske mere tolkes som et juridisk tiltag, end en egentlig effektiv sikring af ens 
ejendele. Det er sandsynligt, at man allerede i vikingetiden betragtede indbrud i aflå-
ste huse og tilegnelse af aflåste ejendele, som en mere alvorlig forseelse end simpelt 
tyveri (Roesdahl, 1993, s. 245). 
 

 
Eksempel på løs rigel med to intakte dobbeltlåsefjedre stadig fastgjort til denne. 
Samlet længde af rigel inkl. endestykke (rigelgavl) ca. 30 mm. Foto af Steen Arne Ahl-
gren. www.fibula.dk 
 

http://www.fibula.dk/coppermine/displayimage/album=86/pid=2929.html
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Eksempel på løs rigel til cylinderlås. Fjederstålet er ikke længere en del af indsatsen, 
men har oprindeligt været monteret på de to udstående arme med hvert et montage-
hul i enden. Derved kunne der monteres fire låsefjedre i alt. Spalten imellem de to 
sæt af fjedre gør det muligt at føre nøglen ind imellem fjedrene og derved med den 
tilhørende nøgle presse alle fjedrene sammen. Foto fra finds.org.uk Portable Antiqui-
ties Scheme. 
 

 
Fragmenteret cylinderlås fra Ø. Bregninge, Ærø. Den føromtalte kant på cylinderens 
inderside ses til venstre i billedet. Længde ca. 48 mm. 
 

 
Eksempel på cylinderlåsnøgle fra Hverringe på Hindsholm, Fyn. Denne nøgletype be-
nyttes ved åbning af cylinderlåsetypen vist ovenfor. Nøgle er bøjet efter ophold i jor-
den. Længde ca. 62 mm. 
 
Ifølge finds.org.uk (Martin Biddle 1990: Artefacts from Medieval Winchester) Por-
table Antiquities Scheme skal disse cylinderlåse muligvis dateres til ca. 1200-1600 
e.Kr hvis de sammenlignes med lignende cylinderlåse fra Winchester, England. 
  

https://finds.org.uk/database/artefacts/record/id/417271
https://finds.org.uk/database/artefacts/record/id/417271
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Skrinnøgler 
 

    
Nøgle i kobberle-
gering fra Mun-
kebo, Fyn. Længde 
ca. 44 mm. 

Nøgle i kobberle-
gering fra Alvastra 
kloster, Östergöt-
land - Sverige. 
Længde ca. 45 
mm. Foto fra hi-
storiska.se ©Sara 
Kusmin SHMM 
2008-03-20 

Jernnøgle fra Eke-
torps borg, Gräs-
gård sogn, Öland, 
Sverige. Længde 
ca. 68 mm. Foto 
fra historiska.se. 
©Ulrik Skans 
SHMM 2009-05-07 

Nøgle i kobberle-
gering med hånd-
tag i gennembrudt 
stil, fra Sverige. 
Længde ca. 60 
mm. Foto fra hi-
storiska.se. ©Chri-
ster Åhlin SHMM 
2011-10-20 

Eksempler på skrinnøgler. 
 
De ovenstående nøgler formodes anvendt til kister og skrin. Låsetyper, der kræver 
den slags nøgler, er ifølge (Erixon, 1946, s. 68)  kendt fra Valsgärde og Vendel i Sve-
rige i en del vikingetidsfund samt fra relikvieskrin fra 1100- og 1200-tallet. (Erixon, 
1946, s. 68) (se (Berg, 2013, s. 12). 
 
I (Roesdahl, 1977, s. 177-178) fremhæves tre skrin med tilhørende nøgler fra tre for-
skellige grave ved Fyrkat. Gravene hører sandsynligvis til i den anden halvdel af 900-
tallet.  Låsetypen og nøglerne forekommer i gravfund fra den senere del af vikingeti-
den, bl.a. Trelleborg og Sdr. Onsild, og fra tidlig middelalder, bl.a. fra Lund og Sigt-
una. Roesdahl angiver, at denne låsetype næppe er ældre end 950 e.Kr.  
 
Min egen personlige erfaring er at de mere eller mindre simple nøgler i kobberlege-
ring, ofte findes på pladser med fund fra middelalderen, hvorfor de sandsynligvis skal 
dateres til denne periode, om end ikke nødvendigvis udelukkende til denne periode. 
Hvor vidt den samme nøgletype også forekommer i den sene del af vikingetiden, 
kræver fundpladser hvor fundene stopper i den sene vikingetid uden middelalderlige 
fund. Altså en plads som ophørt med at blive brugt i sen vikingetid. De fleste pladser 
med spor af aktivitet i den sene vikingetid, fortætter dog ofte med at være aktive ind 
i middelalderen, hvorfor det ofte ikke er muligt at datere evt. fundne nøgler til den 
ene eller anden periode. Det kan dog ikke fornægtes at de omtalte nøgler deler 
mange ligheder med de ovennævnte nøgler, der via deres fundkontekst er dateret til 
den sene del af vikingetiden, hvorfor det ikke kan udelukkes at disse nøgler også er i 
brug i denne tidsperiode. 
 

http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=327777
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=327777
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=335498
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=340984
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=340984
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Skrinnøgler i jern fra grave ved Fyrkat. Fra venstre mod højre fig. 130 (grav 4), fig. 
178 (grav 20) og fig. 200 (grav 22b). Tegninger fra (Roesdahl, 1977). Nøgle længst til 
venstre, længde ca. 55 mm.  
 

 
 

 

Eksempel på låsemekanisme benyttet på egeskrin fra Fyrkat. Venstre tegning set fra 
indersiden af skrinet. Tegninger fra (Roesdahl, 1977) – Figur 131 og 124. 
 
Ovenstående tegning fra (Roesdahl, 1977) illustrerer, hvorledes skrinnøglerne funge-
rer, og hvorledes låsemekanismen på skrinet udløses vha. nøglen. Den øverste del af 
tegningen 1) viser det aflåste skrin. Haspen/overfaldet (h) går gennem låsepladen og 
er sikret af riglen på indersiden, der er skubbet gennem haspens øje. For at åbne 
skrinet indsættes nøglen i den lodrette nøglespalte (b), hvorefter den skydes ind 
over låsefjedrene (c) ved at skyde nøglen mod højre via den vandrette nøglespalte 
(b). Herved presses låsefjedrene sammen, hvorved det er muligt at skubbe riglen (d) 
mod højre, således at haspeøjet frigives og haspen kan vippes ud og skrinet kan åb-
nes. 
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Hængelås 
 

  
Foto fra unimus.no. ©Kulturhistorisk 
museum. 

Tegning fra (Rygh, 1885) – R453. 

 
Ovenstående eksempler på hængelåse i jern er udført med rundt eller firkantet tvær-
snit samt monteret halvcirkelformet bøjle i den ene ende. Selve låsen er ofte prydet 
med ophøjede striber. Af de seks daterbare fund fra Norge, placerer fire sig i 800-tal-
let og to sig i 900-tallet (Petersen, 1951, s. 459). Det formodes, at den afbildede låse-
type skal åbnes med en vridnøgle, og at låsemekanismen svarer til den illustreret på 
nedenstående tegning. 
 

 
Hængelås af cylinderlåskonstruktion med vridnøglemekanisme - fra Helgö, Sverige. 
Tegning fra (Tomtlund, 1970) – Fig. 1. 
 
  

http://www.unimus.no/photos/khm/161990/?f=html
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Liste over eksempler på genstandstyper 
 
Nedenstående liste indeholder forslag til nogle af de mulige genstandstyper, der 
kunne tages op som emne i fremtidige afsnit i dette kompendium. Skulle du være in-
teresseret i at skrive om en eller flere af genstandstyperne på listen, eller måske om 
en helt tredje genstandstype, så skriv gerne til glennabramsson@hotmail.com og op-
lys hvilket emne/hvilke emner du ønsker at arbejde med. Det er primært for at 
undgå, at der er flere personer, der skriver samtidigt om samme genstandstype. 
 
Listen er på ingen måde fuldstændig, men er kun et forslag til mulige genstandsty-
per. Har du selv ideer til andre genstandstyper, du gerne ser beskrevet i dette kom-
pendium, så send dit forslag til ovenstående e-mailadresse. 

mailto:glennabramsson@hotmail.com
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Genstandstype Inkluderet Forfatter af afsnittet

Flade kobberøkser Glenn Abramsson

Randlisteøkser Glenn Abramsson

Skafthulsøkser Glenn Abramsson

Pålstave Glenn Abramsson

Skaftlapøkser Glenn Abramsson

Celt økser (dølleøkser) Glenn Abramsson

Sværd og dolke Glenn Abramsson

Knive

Knivendedupper Glenn Abramsson

Dubsko

Ombukkede knivskedebeslag af blik

Rageknive Glenn Abramsson

Pincetter Glenn Abramsson

Karolingiske denarer

Borgerkrigsmønter og kobbersterlinger Glenn Abramsson

Brakteater

Dirhem

Brud- og klipsølv

Remdeler

Remendedupper

Ringspænder

Spænder (se ringspænder separat)

Amuletter (sværd, økse, hjelm, skjold etc.)

Bogspænder

Hals-, arm-, ankel- og fingerringe Glenn Abramsson

Fingerbøl

Kamme

Malmgryder

Nøgler og låse Glenn Abramsson

Pile- og armbrøstbolte

Stigbøjlebeslag

Tenvægte og tenkroge Glenn Abramsson

Tutulus

Vægtlodder og vægte Glenn Abramsson

Blyamuletter

Lansespidser og lancetter Glenn Abramsson

Kniv-greb-plader Glenn Abramsson
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Udgave log 
 
Udgave 1.0: Udgivet august 2018 
Første udgave. 
 
Udgave 2.0: Udgivet februar 2020 
Tilføjet fundtyperne ”Lansespidser og lancetter” samt ”Kniv-greb-plader”. Rettet 
tidstabel. Opdateret afsnit om ”bagholke” (før benævnt ”knivendedupper”). Opdate-
ret afsnit om ”cylinderlåse” (før benævnt ”boltlåse”). 
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