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FORORD

I december 1982 bad Nationalmuseet Fyns Stiftsmuseum overtage behandlingen af
den overvasldende maengde nye og spaendende danefasfund, som ihsrdige findere af
den bemaerkelsesvasrdige genstandsgruppe fra Nyborg-egnen fremdrog fra et omra-
de ved Gudme pa 0stfyn. Siden er det s0gt at behandle dette vigtige omrade efter
fortjeneste, omend det har vasret svaert pa.gr. af mange andre presserende opgaver.
Unders0gelserne ved Gudme indtager nu en fremtrasdende plads i de unders0gelser
af Fyns bebyggelsesarkasologi, som Stiftsmuseet og Odense Universitet er faslles

om. Ved siden af Sydvestfynsunders0gelsen fra 1973 og fremefter og landsbyunder-
s0gelsen 1976-78 vil Gudme-unders0gelsen komme til at beholde denne plads i
mange ar.

Der er gennem det forl0bne par ar indvundet mange erfaringer pa godt og
ondt, og for at bruge dissse erfaringer i det fortsatte arbejde pa bedste made

afholdtes den 24-25 oktober 1984 et symposium helliget Gudmeproblemer. Dette

m0de bliver naeppe det sidste om Gudme; i betragtning af, hvor mange specialister
der allerede er indblandet i abejdet, er det vassentligt af og til at udveksle

erfaringer imellem disse og forhabentlig vil nye komme til i de kommende ar.

Dronning Margrethe II's Arkasologiske Fond takkes for bidraget til det hidtidige
arbejde.

Holluf gard januar 1985.

Henrik Thrane.
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GUDMEPROBLEMET OG GUDMEUNDERS0GELSEN

af Henrik Thrane

Gudmeproblemet er ikke nyt, det har vaeret taget op af Erling Albrectsen flere
gange og blev i 1978 resumeret pa saksersymposiet i Haderslev.

Det, jeg kalder Gudmeproblemet, er egentlig ikke noget lokalt problem, men

et fynsk og tillige et faslles sydskandinavisk problem, det star blot staerkest

formuleret i Gudme. Problemet er kort sagt, hvad skete der med befolkningens
arkaeologiske udtryk efter ca. 400 AD?

F0r den tid er der ikke ligefrem mangel pa fund fra Fyn, men det varer 500 ar,

f0r der igen kommer noget, som ligner et anstasndigt fundtal - man kan egentlig
ikke tale om fundmasngde, i hvert fald ikke sammenlignet med asldre jernalders
fundgrupper (seneste oversigt Albrectsen 1973a).

Problemet er ikke blot, at der sker en sa stor nedgang i fundantallet, det er i

lige sa h0j grad et fundartsproblem og et kvalitetsproblem. Periodelaengden for
romersk jernalder og germansk jernalder er nogenlunde den samme, hvorfor de to

perioder umiddelbart lader sig statistisk sammenligne.

Pa den ene side har vi romertidens mange bopladsfund, mosefund og gravfund

med deres rige, varierede og traditionelle genstandsmateriale af lerkar, jern- og

broncegenstande savel lokale som importerede, glas og s0lv, samt ret sjaeldent guld.
Pa den anden side star germansk jernalders manglende bopladsfund, en

handfuld gravfund og den alt dominerende gruppe - enkeltfundenes og skattefunde-

nes guldringe, guldbrakteater og guldbarrer i kilovis. Denne gruppe begynder for

alvor i slutningen af romertid med Brangstrupskatten, der jo minder mere om

germanertid end om romertid. De fleste af guldfundene h0rer endda formentlig til
asldre germanertid; yngre germanertid brillerer naesten totalt ved sit fravaar.

Dette i0jnefaldende kildebrud har naturligvis f0rt til forklaringsfors0g af flere

slags (Albrectsen 1973). I dag vil vi nok vaere tilb0jelige til at s0ge forklaringen pa
kildebruddet ved hjaelp af en arkaeologisk kildekritik. De konstaterede aendringer i

det arkaeologiske billede ma skyldes asndringer i den kulturelle adf asrd.

Unders0gelserne af den historiske landsbys oprindelse blev lagt an pa ogsa at

belyse dette kildeproblem, men indsatsen pa dette punkt var naeppe sa omfattende,

at problemet kunne afg0res herved (Jeppesen 1979; 1981). Den viste dog, at

germanertidens bopladser, (landsbyer) i hvert fald pa Nord0stfyn ikke kunne findes

under de nutidige landsbyer, sa ikke engang den undskyldning kunne bruges som

forklaring pa de manglende bopladsfund.



De seneste iagttagelser har vist, hvor fa af de normale overfladeindikationer

der er pa bopladser fra sen yngre romertid og yngre jernalder (Thrane 1981;

Jacobsen, Madsen og Thrane 1985). Der er derfor grund til at vente en voldsom

for0gelse af antallet af bopladser fra oldtidens sidste 7 arhundreder, efterhanden

som denne erkendelse vinder f rem.

Et tilsvarende gennembrud er ikke kommet fra gravene, og det er heller ikke

sikkert, at det kommer. Der er jo mange mader at skaffe sig af med de d0de pa,

som ikke giver arkasologiske spor. Jeg tror dog, at der ma vaere en bestand, og at vi

kan fa hold pa den pa en eller anden made, men det bliver vanskeligere end for

bopladserne. M0llegardsmarken er et oplagt sted at begynde jagten (jvf. side 53).

De to uomtvistelige skattefund og de mange m0ntfund fra Gudmebopladsomra-

det ma f0re til nye overvejelser af skattefundenes forhold til bebyggelsen.

3eg har tidligere foreslaet, at guldfundene skulle ses i tilknytning til kultcen-

tre (Thrane 1982, 92). Udgangspunktet var netop Gudmekonstellationen af sakrale

stednavne og de mange guldfund, st0ttet af Odenseomradets noget mindre koncen-

tration. Denne hypothese kan stadig vise sig frugtbar, men skal nok modificeres i

lyset af de nye fund. Selvom det endnu er undtagelsen at g0re guldfund pa

bopladser, er det med guldfundenes historie in mente ikke usandsynligt, at denne

sammenhaeng kan gentage sig andre steder (f.eks. er der et guldfund fra Lunds-

gardsbopladsen (Albrectsen 1960 nr. 132)).

Det kan meget vel vise sig, at guldfundene kan lede pa sporet af en raskke nye

bopladser, i hvert fald b0r en kontrol af hypothesen om sammenhasng m ell em

guldfund og bopladser fors0ges pa en raekke af de gamle f undsteder

I stiftsmuseets og Odense Universitets strategi for unders0gelsen af Fyns

bebyggelseshistorie igennem oldtiden stod Gudmeomradet allerede i 1970'erne pga.

M0llegardsmarken (Albrectsen 1971) og de gamle fund og udgravninger, som Henry

Petersen og Frederik Sehested bearbejdede til og med Sehesteds d0d i 1882. Disse

unders0gelser leverede jo et kildehistorisk yderst interessant materiale fra sten-,

bronce- og jernalder, som det matte vaere vaesentligt at sammenligne med de

iagttagelser, som nu til dags kan g0res. Faktisker Broholmegnen det eneste omrade

i Norden, hvor der foreligger en gennemgribende registrerering af alle slags fund

for et mindre omrade, inden de store aendringer i landbruget for alvor slog igennem.

Andre prioriteringer, frem for alt arbejdet med naturgassen og motorvejsarkse-

ologi, har lagt beslag pa den fynske arbejdskraft, og i stedet har Klavs Randsborg

arbejdet med denne problematik (Randsborg 1982).

Sehested er den egentlige grund til at Gudme nu, 100 ar efter hans d0d, igen er

kommet i arkasologiens S0gelys. Det var hans publikation, der f0rte nutidens



skattes0gere, Flemming Lyth og Johnny Hansen pa sporet. At det var moderne

teknik og de snart herostratisk ber0mte guldjsegeres utrolige held, der i november

1982 gav det 0red0vende startskud til den unders0gelse, som er dette symposiums

emne, aendrer ikke ved denne kendsgerning.

Saledes har ydre arsager tvunget os tilbage til tidligere planer, omend med et

helt nyt aspekt - metaldetektoren - som et central element.

Den storte fundmaengde, som med dette instruments hjaslp er fremkommet

siden 1982, har lagt et uregelmasssigt, men meget kontant pres pa registrerings- og

opmalingsvirksomheden. Det blev nemlig meget hurtigt erkendt, at der simpelt hen

for hurtigt og for uregelmasssigt kom for mange og for gode fund til at

registreringen kunne ske ved hastige bes0g fra Nationalmuseet. Derfor har Fyns

Stiftsmuseum efter aftale med Nationalmuseet og ved hjaslp af tilskud fra Dronning

Margrethe IPs Arkasologiske Fond foretaget den l0bende registrering, saledes at de

to nyborgensiske skattes0gere bruger museets journalnumre og markerer findeste-

derne. Ved brug af Odense Universitets elektroniske opmalingsudstyr, der blot

krasver nogle faste malepunkter i terrasnet, indmales fundstederne. Opmalingerne

indgar i Odense Universitets Regnecentral og kommer ud igen som et plot og en

liste over fundenes koordinater. Opmalingerne kan derfra overf0res til den kote-

plan, som er lavet med samme teknik. Indtil et program til sortering af fundene og

automatisk udplotning er lavet, foregar dette manuelt. Nar programmet forelasg-

ger, skal plots over bestemte genstandstyper f.eks. denarer kunne udtegnes pa

samme made, dvs. gennem EDB-maskineriet.

Da alle fund l0bende lasgges ind i stiftsmuseets EDB-registreringssystem, kan

en sortering af fundene laves maskinelt, men problemet er overf0rslen til plot.

Ved siden af denne topografgiske registrering tegnes hvert enkelt fund, inden

det gar til Nationalmuseet til danefasbehandling eller til konservering (lerkarskar

og jern). Kopier af disse genstandsregisteringer f0lger tingene til Nationalmuseet.

Udover at f0lge med i registreringen har vi selvf0lgelig fors0gt at lave mere

systematiske rekognosceringer for at fa de mere normale fundkategorier, lerkar

skar, jern, knogler, ildsk0rnede sten, sorte pletter osv. med, sa vi kan fa et totalt

billede af omradets arkasologiske potientiale. I dette arbejde har Gudme Arkssologi-

gruppe vasret inddraget.

Udenfor det centrale fundomrade er der foretaget rekognosceringer i forbin-

delse med naturgasledningen sydfra, RAS'-pr0vegravninger pa to pladser med

s0lvfund og andre bopladsindikationer var desvasrre negative. Andre fors0g er gjort

i Gudme by, hvor der i 1985 skal bygges flere steder. Enkelte luftrekognosceringer

blev foretaget i 1983, men vejret forhindrede i 1984 i en fortsaettelse af dette



fors0g pa en systematisk luftrekognoscering.

Trods fors0gene pa at udvide fundgrupperne, er det stadig overvejende

metalfund: guld, s0lv og bronce, som dominerer det over 1000 numre store

materiale fra det centrale fundomrade.

Det f0rste overvasldende fund - brakteatskatten (se side 24) og 1984's s0lvskat

(se side 34) er naturligvis de markanteste fund, dog kraftigt rivaliseret af de mere

end 10 solidi, 130 denarer, 30 siliquae og 1 sceatta (se side 37). Romerske m0nter

er nok relativt hyppige pa Fyn, men en sa kraftig for0gelse af fundmaengden er

pafaldende og g0r tanken om m0ntskatte ret sa sandsynlig.

Ser vi bort fra de mange gestande og stumper, som ikke kan dateres og

bestemmes, bestar hovedparten af de 0vrige fund af smykker fra germansk

jernalder. En sammenligning med bestanden fra det 0vrige Fyn kan vaere ganske

oplysende.

TYPE FYN GUDME 1982-84

Korsformet fibula 4 28

Nasbfibula 3 12

Ligearmet fibula 3 15

Fuglefibula 0 7

Hertil kommer en raskke typer som glasperler, toiletbestik, s0m, smelterester af

s0lv og bronce, stumper af dyre- og menneskestatuetter, spasnder og fibler fra

vikingetid, bruds0lv og brudguld.

Fundenes kronologiske spaendvidde er vid, den gar fra aeldre romersk jernalder

til nutiden, men vaesentligt er det, at der synes at vasre en taet og kontinuerlig

raskke fund fra omkring 200 til middelalderen. Derfor ma man ga ud fra, at der har
boet mennesker i omradet igennem disse arhundreder. Det er ret sa vaesentligt, idet

det er f0rste gang vi med et sa kronologisk f0lsomt materiale som fibler og andet

kunsthandvasrk kan belaegge en sadan pladskontinuitet pa Fyn (jvfr. Jeppesen 1981).
Sammenstillingen viser klart, at de nye Gudmefund er af en for Fyn usaedvanlig

rigdom og usaedvanlig sammensastning. Ogsa set pa en bredere sydskandinavisk

baggrund er fundene opsigtvaskkende, idet en tilsvarende koncentration af aedelme-

taller og kunsthandvasrk i det omfang endnu ikke er pavist andre steder.

Da der neeppe kan vasre tvivl om bopladskarakteren af hele det hidtil

unders0gte omrade (jvf. side 20 og side 24), bliver Gudmes fundrigdom sa meget

mere bemasrkelsesvaerdig, som de samtidige bopladser jo netop udmasrker sig ved



deres fundfattigdom, ikke blot pa keramik men sandelig ogsa pa metaller.
Den eventuelle sammenhasng mellem de asldre fund, navnlig M0llegardsmar-

kens over 2000 grave og den nye fundkoncentration skal naturligvis f0rst unders0-
ges. Der er et kronologisk problem med M0llegardsmarken, som oph0rer netop pa
det tidspunkt, hvor Gudmebopladsens st0rste rigdom begynder. Det er dog indtil
videre naerliggende at opfatte de to faenomener som sider af samme sag.

Gudmeomradets overvasgt af rige fund og Gudmeomradets koncentration af
sakrale stednavne (Hauck 1985b, 74 f) er to andre faenomener, som darligt kan
ignoreres eller holdes adskilte (se s. 10). Det er svasrt at forestille sig Gudens Hjem
og Gudens Bjerg som andet end navnespor af et kultcentrum pa egnen. Jeg opfatter
Gudme S0 som det oprindelige Gudhjem, og derfor er unders0gelserne i Gudme by
og omkring s0en af st0rste vigtighed.

Hele sp0rgsmalet om sammenhasng mellem dette formodede sakrale centrum

(Hauck 1981 og 1985 m.fl.) og det rigdomscentrum, som bopladsfundet og de
tidligere guldfund udtrykker, kan naturligvis ikke l0ses pa det foreliggende grund-
lag, men ma blive et centralt punkt i de kommende unders0gelser. Det er sveert at
forestille sig andet, end at egnens rigdom tillige har sammenhasng med vidtraskken-
de forbindelser ud i omverdenen, hvorved lanefingsmulighederne i Gudmeegnens
kystomrade (side 68) ma tildeles en vassentlig rolle i problemkomplekset.

Uanset, hvor skeptisk man matte forholde sig til teorier om sakrale centre,
kan Gudmeegnens betydning for opfattelsen af situationen i yngre jernalder darligt
undervurderes.

Derfor vil Gudmeunders0gelsen fortsat vaere et hovedpunkt ikke blot i Fyns
Stiftsmuseums unders0gelsesstrategi for de kommende ar, men b0r ogsa vaere det i
en bredere dansk arkasologisk og kulturhistorisk sammenhasng.
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GUDHEM

af John Kousgard S0rensen

Overskriften daekker over navne pa 11 nordiske lokaliteter, som i nutiden har
formerne Gudhjem, Gudum, Gudme og Gudhem. De fordeler sig med 5 i Danmark, 3
i Norge og 3 i Sverige.

Nedenstaende fortegnelse over de elleve navne rummer foruden prsscis lokali-
sering oplysninger om de asldst overleverede former af navnene, som samtidig
skulle bevidne, at det drejer sig om oprindelige Gud-hem-navne. I nogle tilfaelde
knyttes kommentarer til bestemmelsen.

1. Gudhjem, sogn og fiskerleje pa Bomholrn, 1547 Gudium, O.1570 Gudiom,
Gudium, 1580 Gudium, Yderligere materiale og henvisninger i DanmStedn spores
tilbage til slutningen af 1600tallet. Det mellem d og u staende H de aeldre former
er en parasitvokal, som er fremkaldt af det foregaende palatalise rede d.

2. Gudum, sogn i Slagelse herred pa Sydvestsjaelland, o. 1170 (afskrift ca. 1440)
Guthem, 1182 (afskrift ca. 1440) Guthemae, 1370-80 Guthiom, Guthyom, 1390
Guthum. Om -1-, -y- se ovfr. under 1.

3. Gudme, sogn og herred pa Syd0stfyn. Herredsnavnet skrives 1231 of 1264

Guthumheret, sognenavnet 1348 Guthum. Yderligere materiale i DanmStedn. XIII
156 f.

4. Gudum, sogn i Skodborg herred i Nordvestjylland* syd for Limfjorden, 126
Guthum, 1268 Ghuthum, 1310 Guthum. Yderligere materiale i DanmStedn. XVII15.

5. Gudum, sogn i Fleskum herred i Himmerland i det nordlige Midtjylland, 1425
(afskrift) Gud(d)ing, 1480 Gwdingh. Navnet er tidligere overleveret i landsbynavne-
ne Gudumholm, 1345 Guthingholm, 1478 Gudomholm, og Gudumlund, 1379 Guthem-
lund, 1386 Guthumlund, 1478 Gudinglundh, 1503 Gudemlundh, 1503 Gudemlund.
Formerne pa -ing(-) er blevet forklaret som indbyggerbetegnelser i alternerende
funktion som stednavn (J. Kousgard S0rensen i Festskrift til Peter Skautrup 1956, s.
61).

6. Gudum. gard i Skiptvet sogn og herred i 0stfold syd for Oslo, o. 1400
Gudasimi, 1595 Gudim. Jfr. NG I 82.

7. Gudum, gard i Rakkestad sogn og herred i 0stfold syd for Oslo, o. 1400
Gudasimi (0stre), 1594 Gudim, 1723 Gudum. Jfr. NG I 94.

8. Gudum, gard i Botne sogn og herred i Vestfold sydvest for Oslo, o. 1400
Gudasimi, Gudasimon, 1593 Guddam, 1604 Gudim. Jfr. NG VI 73.

9. Gudhem, gard i Hogsaters socken, Valbo harad i Dalsland, 1541 Gudim, 1557
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Gudom, 1609 Gudhem. Yderligere materiale i SOA XVIII 36.

10. Gudhem, socken og hard i Vstergotland, 1168-77 Gudhem, 1250 Guthem.

Yderligere materiale i SOSk IV 37-40.

11. Gudhem, begyggelse i Veta socken, Vifolka harad i Ostergotland, 1432,

1432 Gudhem, 1498 Gwdwn.

Ud over de her anf0rte 11 eksempler findes endnu et Gudhjem pa Bomholm

som navn pa Kastelsodde ved R0nne. Det er dog utvivlsomt en opkaldelse efter 1

ovfr. (Danm-Stedn. X 21).

Tre jyske navne har uoprindelige former pa Gudum-. Det drejer sig om

f0lgende. Engen Gudumkasr, Sunds og Gellerup sogne, Hammerum herred i Vestjyl-

land, skrives 1498 og senere Guden-. Formerne med -um er fra 1600tallet og

senere (DanmStedn. XVII 295). Gudenfjord, nu Randers Fjord i 0stjylland, skrives

1375 (afskr.) og senere Gutum fiordt, 1467 (afskrift) og senere Gudennfiordt. I

begge navne er Guden- den oprindelige form. Lokaliteterne har navn af beliggen-

heden ved aer, som har heddet Guden, nemlig henholdsvis Storaen og Gudena, se

Hald -um 69, Kousgard S0rensen DSA II 287. Det gaslder formentlig ogsa Gudnass,

navn og nass og landsby i Villerslev sogn, Hassing herred i Thy. Navnet skrives en

gang Gudomnes, ganske vist ogsa f0rste gang lokaliteten er omtalt, 1450, men

ellers 1512 Godenasss, 1516 Gudhenes osv. Ogsa i dette tilfaside er forleddet

sandsynligvis et anavn Guden, nemlig navn pa den a, som l0ber ud i Limfjorden ved

Gudnass, og som forinden har passeret (Gu(n)derup Kasr (1683 Gunderup Kier,

-KierchO), Guderup Kiasr, Gurup Kier). Dette sidste navn ma angive beliggenheden

af en forsvundet landsby Gunderup (< Guthnasthorp) i nasrheden.

Forleddet har alle navneforskere i nyere tid identificeret som substantivet

gud. (Om asldre, uantagelige tolkningsfors0g af Steenstrup og Dyrlund se Hald -um

68). Det, der har vaeret set som et problem, er, om det er den kristne gud der sigtes

til, eller om ordet hentyder til f0r-kristelige sakraler faenomener.

Den f0rste mulighed har den svenske stednavneforsker Joran Sahlgren gjort sig

til talsmand for (Svenska Landsmal 153-54, s. 1 ff.). Hans udgangspunkt er de to

benediktinerklostre fra slutningen af UOOtallet ved 4 og 10. Han forestiller sig, at

disse to Gudhem'er er oprindelige klosternavne, oversaettelser af Domus Dei eller

Locus Dei, og henviser i sammenhasngen til franske og tyske klosternavne af

lignende type Lieu-Dieu, Joug-Dieu, Le Mont Dieu, Gottesthal, Gottesaue, Gottes-

gnaden, Gotteszell. Af de 0vrige anf0rte navne (5 og 9 nasvnes ikke) opfatter

Sahlgren 1, 3, 6, 7, 8 og 11 som opkaldelsesnavne, 1 efter 4, 11 efter 10 og de fire

0vrige efter enten 4 eller 10. Om 2 papeger han, at det kommer i cistercienser-

klostret Sor0's eje i UOOtallet, og at navnet maske er skabt af munkene for at



12

erstatte et aeldre navn "med olampliga associationer".

Sahlgrens tanke har ikke vundet genklang. Her skal blot peges pa to forhold,
som er afg0rende for bed0mmelsen:

Hvis Gudhem som antaget af Sahlgren er en oversasttelse af Locus Dei eller

Domus Dei, skulle man have ventet en form, hvori forleddet indgar i genitiv
singularis, altsa et *Gudshem. Som nasvnt anf0rer Sahlgren selv en del tyske
klosternavne pa Gottes-, hvortil kan lasgges nonneklosternavnet Godeshof (Aula
Dei). Hertil kan f0jes det svenske klosternvan Gudsberga (Mons Domini) og det
danske Guds0 (Insula Dei, Holm, nu Brahetrolleborg). Altsa i alle tilfaelde med
formen Guds-. Det kan ogsa bemasrkes, at en totaloversasttelse af et primaert,
latinsproget klosternavn til folkesproget ikke er repraesenteret i Danmark if0lge
Inge Wohlert, som har unders0gt dobbeltnavne pa danske klostre (Festskrift til
Kristian Hald 1974, s. 180 f.)

Sahlgrens hypotese forudssstter ogsa usandsynlige opkaldelser, eventuelt i
forbindelse med udokumenterede navneskifter. Opkaldelse indebaerer navngivning
efter en bekendt lokalitet pa grundlag af de med denne forbundne sekundaere

konnotationer og med samme navneform (se Robert Rentenaar, Vernoemingsnamen
1984 passim). Nar direkte oplysninger om navngivningsmotivationen savnes, som
normalt i gammel tid, er det sikreste bevis for, at et navn er et opkaldelsesnavn, at
det indeholder sprogstof, som er fremmed for det lokale omrade, samtidig med at
navnedannelsen kan pavises andetsteds. Men begge ordene gud og h(j)em har vesret
velkendte over hele det skandinaviske territorium. Hvis man alligevel vil fastholde
opkaldelseshypotesen, ma man kunne sandsynligg0re, at basisnavnet har vaeret sa
velkendt, at dets sekundasre konnotationer har kunnet fungere. Det ville i teorien
kunne taenkes, hvis det drejede sig om samme specielle denotatumskategori. Et
navn pa en bestemt ordens kloster kunne altsa eventuelt opkaldes i et andet navn
pa et kloster tilh0rende samme orden. En anden tasnkelig opkaldelsessituation ville
foreligge, hvis lokaliteten med basisnavnet ejer gods i det pagasldende omrade. Men
at 6, 7 og 8 skulle vasre opkaldt efter 2 eller 10, kan ikke begrundes med, at de alle
tilh0rer de pagasldende sognekirker, lige sa lidt som at 11 som mindre (og derfor
yngre?) by er opkaldt efter 10, eller at 1 og 3 som typologisk enestaende i
omraderne er opkaldelser, 1efter 4. Ligesa mangelfuld er Sahlgrens argumentation,
nar han hasvder, at 2 er resultat af et navneskifte fra et upassende navn, fordi det i
UOOtallet kommer ind under cistercienserklostret i Sor0.

Sin opfattelse af 3 har J. Sahlgren modificeret i Namn och Bygd 46, 1958, s.
187.

Det er altsa gud i betydningen *f0r-kristelig gud, hedensk gud', der foreligger
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som forled. Det sp0rgsmal, der derefter melder sig, er, om det er en enkelt hedensk

gud, der sigtes til, eller om det er til guderne, gudeverdenen som f asllesbegreb.

Ordet gud er et gam melt neutrumsord og bruges oprindelig i flertal. Det

skyldes if. Cahen, at det oprindelig har vasret brugt om en upersonlig gudemagt

(une puissance divine, qui n'est pas envisagee comme une personne, M. Cahen, Le

mot "dieu" en vieuxscandinave, s. 24). Ligesom andre (vest)nordiske betegnelser pa

fasnomenet, regin, bond, hopt, betegner det de anonyme skasbnemagter (le mot

n'evoque pas la notion de divinite incarnee dans telle ou telle figure divine, mais les

decisions souveraines ou se manifeste la puissance du ciel, Cahen a.a. s. 26). Men i

modsastning til disse kan oldn. guo ogsa - omend sjasldent - betegne en enkelt

(hedensk) gud, og det er if. Cahen (a.a. s. 28) grunden til, at det netop er dette ord,

som kristendommen vaslger for at betegne sit monoteistiske gudsbegreb.

Ordet synes altsa i nordisk at kunne bruges om en individuel hedensk gud. Det

der imidlertid er afg0rende for tolkningen af Gudhem, er, at navne pa hedenske

guder altid har genitivisk form, nar de opnaevnes i sikkert tolkede stednavne:

Odinsvi, Odinshargh, Odinslund o.s.v., Torslunde, Torsbjerg osv., Fr0smose osv. I

den lange diskussion om, hvorvidt gudenavne kan indga i stamform i nordiske

stednavne, har der som anf0rt af Thorsten Andersson i Namn och Bygd 67, 1979, s.

126-37 ikke kunnet praesenteres indiskutable eksempler. Konsekvensen ma da vasre,

at Gudhem ikke kan indeholde gud i betydningen 'enkeltgud, individuel gud'. Sa

skulle navnets form have vasret Gudshem > Gudsum (jfr. ovfr. om et lignende

argument ved diskussionen af betydningen 'den kristne gud' i navne).

Det er altsa det oprindelige pluralisord gud i betydningen 'guderne, gudeverde

nen' vi finder i navnet Gudhem. Men hvad betyder hele navnet?

Af interesse for dette sp0rgsmal er det, at gudhem er en dannelse, som

forekommer i det gamle norr0ne sprog.

I Egil Skallagrimssons ber0mte digt S0nnetabet mindet han, hvorledes Odin

(G0ternes ven) l0ftede den d0de s0n (asttens asketras, min hustrus spire) op _f
goSheim 'i gudernes hjem'.

Og i begyndelsen af Ynglinga saga, den f0rste saga i Heimskringla, citerer

Snorre Eyvindr Skaldaspillir's ord om Sasmingr fra 3 strofe af skjaldekvadet

Haleygjatal, at Odin (asernes Skade, da de endnu boede i Manheimum 'i menneske-

nes verden', og lasgger til, at Manheimar er det som kaldes Svibjoo' (Sverige),

medens Gooheimar, som der er mange fortasllinger om, var in mikla Svibjocf, det

store Sverige, som strakte sig nordover fra Sortehavet (Heimskringla kapitel 1).

Da Odin f0lte d0den nasrme sig, lod han sig masrke med en spydspids og viede

til sig alle maend, som d0de i kamp. Han sagde, at han ville drage til Goorieimar og
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modtage sine venner der. Nu mente Sveerne, at han var kommet i det gamle

Asgardr, og der ville leve til evig tid (Ynglinga saga kapitel 9, Heimskringla).

Ordb0geme oversastter 'gudernes hjem, naermest himlen' (Sv. Egilsson/F.

Jonsson, Lexicon Poeticum2 1913-16), 'the home of the gods, (under heimr i
betydningen abode:) godland' (Cleasby-Vigfusson, An Icelandic-English Dictionary2
1957), 'Gudeheimen' (Heggstad, Gamalnorsk ordbok2 1963, Heggstad, H0dneb0,
Simensen, Norr0n ordbok, 1975).

Det kan ikke ud fra citaterne afg0res, om den norr0ne dannelse er et stednavn

eller et appellativ, og heller ikke ordbogsforfatterne har, som det ses, kunnet

bestemme sig. Pa grund af stamformen go5- i sammensaetningen er jeg mest
tilb0jelig til at vaslge den sidste mulighed, da stamform af betegnelser for

mennesker og menneskelignende vassener i primasre stednavnedannelser hidtil kun

med sikkerhed er pavist, nar forleddet er et folkenavn (typen Danmark, Jylland <

Iutland). En normal stednavnedannelse af denne art ville da have vasret konstrueret

med genitivisk forled, altsa: GoSaheimr.

Der er flere grunde til at sammenstille vort stednavn med dette norr0ne

poesi-ord. Men der er ogsa nogle n0dvendige forbehold at tage, nemlig at nogle af

stednavnene formentlig er blevet dannet hundreder af ar f0rend vi traeffer pa de

litteraere forekomster af ordet, og at de fleste af lokaliteterne befinder sig i

ganske stor geografisk afstand fra de steder i Norge og pa Island, hvortil de

litteraere kilder kan henf0res.

Ikke desto mindre er det fristende at g0re brug af ordet i denne tolkningssam-

menhasng, da det forklarer et ellers noget pafaldende navnetypologisk forhold, som

har at g0re med den geografiske udbredelse af navnet Gudhem sammenlignet med

forekomsten af hem-navnetypen i0vrigt.

Inden for det gammeldanske omrade ligger hem-navne fortrinsvis i N0rrejyl

land og Nordhalland (Hald -um s. 26 f.). Det vil sige, at 4 og 5 ligger i omrader med

tast representation af typen. Uden for disse omrader forekommer de kun sporadisk.

Saledes er 1 det eneste bornholmske hem-navn og 3 det eneste sikre fynske.

Foruden 2 forekommer endnu kun et bebyggelsesnavn pa -hem (H0m) pa den sydlige

halvdel af Sjaslland.

Af de tre svenske lokaliteter ligger kun 10 i et typisk hem-omrade, medens

savel Dalsland, hvor 9 ligger, og Ostergotland med 11 kun har ganske fa hem-navne

(E. Rossell, Ortnamn i Dalsland 1983, s. 48, G. Franzen, Ortnam i Ostergotland
1982, s. 34).

De norske lokaliteter, som ligger sydvest og syd0st for Oslo, skal ikke findes i

de tastteste heim-bygder i Norge. Pa den anden side er heim-bebyggelser i 0stfold



15

og Vestfold ikke sa sjaeldne, at forekomsten af Gudum 3 gange her kan kaldes
meget pafaldende.

Det vil altsa sige, at 5 af de 11 Gudhem'er ligger i omrader, der enten slet ikke

kender til hem-navne, eller hvor de kun er spredt og sporadisk forekommende. En

sadan atypi forklares bedst ved at antage, at Gudhem slet ikke er noget "egentligt"
hem-navn, altsa en primasr onomastisk sammensaetning af ordene gud og hem.

Forholdet taler for, at det er et i forvejen eksisterende ord gudhem i sproget, som
pa et eller andet tidspunkt i dets liv far funktion som stednavn. Gudhem skal da

ikke n0dvendigvis inddrages i et bebyggelseshistorisk forl0b, som kendetegnes ved

en navngivning af bebyggelser ved hjaslp af endelsen -hem.

Hvis vi, med de reservationer over for sammenstillingen som er taget ovfr.,

t0r antage, at det appellativ gudhem, som er forudsaetningen for stednavnet

Gudhem, har samme betydning som subst. gooheimr i den norr0ne poesi, hvad der

ma vasre det rigtigste udgangspunkt, kunne man altsa tasnke sig, at stednavnet

bet0d 'det sted, hvor guderne "opholder sig", h0rer hjemme, og hvor de g0res til
genstand for sasrlig kult'.

Ved brug af glosen sted er jeg kommet uden om en lasnge f0rt diskussion af,

hvad hem betyder i stednavne. For det f0rste er Gudhem altsa efter denne

tankegang et oprindeligt appellativ, ikke et -hem-navn, og betydningen af stednav-

neelementet hem derfor mindre relevant i sammenhasngen. For det andet har

debatten om, hvorvidt -hem i stednavne betyder 'bygd, bebygget omrade' eller
'gard/garde/landsby', ikke forekommet mig lige frugtbar, da de nasvnte bebyggel-
sesformer er uden naturlig afgraensning i forhold til hinanden - i al fald sa laenge
begreberne ikke er ordentligt definerede.

Navnets betydning gengives af Kristian Hald (for 1-4) "Bygden som er helliget

til Guderne eller som staar under Gudernes specielle Beskyttelse" (-um s. 69), og
han f0lger dermed nasrmest Ivar Lundahls oversasttelse af 10 'den at gudarne
helgade trakten' (I. Lundahl, Falbygden 1927, s. 54). De fleste danske og svenske
forskere, som har skrevet om disse navne senere, f0lger stort set denne oversasttel

se (DanmStedn. X 335 om 1, DanmStedn. XIII 166 om 3, DanmStedn. XVII 75 om 4,
Linde, Ortnamn i Vastergotland 1982 s. 46 om 10). Joran Sahlgren har i sin f0rste

behandling af navnet, i Saga och sed 1938, s. 79, gengivet navnet 'det egna hemmet
som staende under gudamakternas speciella hagn', men har senere forladt denne

opfattelse (jfr. ovfr.). Bent J0rgensen tolker navnet 'den til guden viede bebyggelse'
(B. J0rgensen, Dansk stednavneleksikon I 44 om 2, III 53 om 3), 'bebyggelsen viet til
en (hedensk) gud' (smst. Ill 48 om 4 og 5), men 'det til guden viede omrade' (smst. I
44 om 1).
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Alle disse gengivelser rummer svagheder. For det f0rste kan der ikke vasre tale

om en enkelt gud (jfr. ovfr.). For det andet er oversaettelsen 'bygd' pafaldende,
eftersom alle 11 nordiske Gudhem-navne er knyttet til bestemte bebyggelser.
Saledes er 1 k0bstad, 2, 3, 5 og 10 landsbyer, og 4, 6, 7, 8, 9 og 11 garde. Det har

vasret haevdet, at enkelte af dem er oprindelige bygdenavne, men begrundelserne er

spinkle (J0rgensen a.a. I 44 f. om 1, Hald -um s. 42 om 4). For det tredie er den

nasrmere bestemmelse, at de pagasldende lokaliteter skulle vasre "helliget til

guderne" eller "sta under deres beskyttelse" en sekundasr omstasndighed (blandt

mange andre), som ikke kan udledes af navnet og ikke kan parallelliseres med

lignende dannelser i andre appellativiske eller onomastiske sammensastninger pa -
hem.

Nasrmest den her fremsatte formodning om indhoidet i Gudhem kom Oluf

Rygh. Under behandling af 6 i NG I 82 henviser han til Navnet Gudvin, som Gudum

efter hans mening ma vasre af samme betydning som, og Gudvin ma if. NG I 34 "vel

betegne Stedet, som paa en eller anden Maade staaende i Forbindelse med den

hedenske Gudstjeneste".

Gudhem er altsa efter sit indhold et f0r-kristeligt sakralt center. Man kunne

formode, at gudedyrkelsen her havde sat sig spor i andre stednavne med mindelser

om f0r-kristelig religion.

Sadanne sakrale navnemilj0er er da ogsa blevet pavist ved flere af Gudhem'er-

ne. Saledes har K. Hald (Hald -um s. 69) gjort opmaerksom pa, at det nordvestjyske

Gudum, 4, ligger knap 2 km syd0st for landsbyen Vium, der ma have navn efter et

vi 'helligdom'. I Vore Stednavne s. 58 opfatter han det saledes, at Gudum er den

gamle til guderne viede hellige bygd, det yngre Vium garden, hvor man har rejst

bygdens vi.

Gudum i Botne, 8, har Magnus Olsen (Hedenske kultminner i norske stedsnavne

1915, s. 99) sat i relation til navnene pa to naerliggende garde Gurann, dvs. Guorann

'gudehus', og Guaaker, og har med megen fantasi forestillet sig indretning og

begivenheder ved denne "kultbygd" (Hedenske kultminner s. 99, 209; forbindelsen

mellem navnene antydet allerede i Rygh/Kjaer NG VI 1907, s. 73).

Selv har jeg peget pa, at Gudme, 3, har Gudbjerg, Albjerg (al 'helligdom' (?)) og

Gjaldbjerg (giald 'offer' (?)) som nabolandsbyer (DanmStedn. XIII, 1958, s. 162, 165).

Det kan ogsa bemasrkes, at 11 ligger i nabosognet til Viby sogn. Viby

indeholder ordet vi 'helligdom'.
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GUDME I - HIDTIDIGE UNDERS0GELSER

Af Peter Vang Petersen

Gudme I er betegnelsen pa en lille mark, matr. 25 1, syd0st for Gudme (fig. 1), hvor

der siden 1885 er fundet romerske m0nter. Indtil 1978 var der saledes ved

markarbejde fremkommet 7 solidi og 2 denarer, og efter at recognoscering med

metaldetektorer blev pabegyndt pa omrade t i 1978, er der fundet yderligere 4

solidi, 40 denarer/siliquae og flere andre yderst interessante metalsager af
f remmed og lokal herkomst.

fig. 1. Udsnit af ANTIQUARISK KORT over Egnen omkring BROHOLM,

(SEHESTED 1878) med angivelse af Gudme I-lokaliteten.
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fig. 2. Gudme 1-1984: Huse og hegn fra en udstrakt bebyggelse i den yngre
jernalder. /Eldst, d.v.s. fra 4.-5. arh. e. Kr., er de to huse med dobbelte

vasgstolper og rundede gavle. De 0vrige huse tilh0rer antagelig 6.-7.
arh., d.v.s. yngre germanertid.
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Da de to detektoramat0rer Johnny Hansen og Flemming Lyth i 1982 startede

recognosceringerne i Gudme, blev Nationalmuseets 1. afdeling inddraget i sagen.

En unders0gelse af fundstedet var planlagt til efteraret 1982, men pa grund af

darligt vejr og fremkomsten af Gudme II-skatten pa nabomarken blev museumsin-

spekt0r C.L. Vebask forhindret i at gennemf0re unders0gelsen, som i stedet blev

gennemf0rt af Per Poulsen og undertegnede i maj 1984.

Udgravningsfeltet blev lagt i det omrade, hvor de stedfasstede solidi er fundet,

og til konstatering af eventuelle ur0rte kulturlag under pl0jelaget gravede vi en

raskke pr0vefelter spredt over omradet. Ingen af pr0vefelterne gav fund af

kulturlag, men i et par af dem fandtes f yldskifter.

Herefter blev pl0jelaget afskrabet med en rendegraver pa Vorbasse/Nr. Snede-

maner, d.v.s. i lange smalle f elter, i alt tre, hvor den af gravede pl0jejord blev lagt

op pa begge kanter af felterne. Med denne metode sikres den mindst mulige

transport af pl0jejorden, der ved den efterf0lgende tildaskning laegges tilbage pa det

sted, hvorf ra den er gravet op.

Undergrunden pa stedet er stiv morasneler, og til forebyggelse af savel

udt0rring i solskin som mudderdanneise i regnvejr blev udgravningsf eltet daskket

med plastik, som sa blev l0ftet bort fra de omrader af fladen, hvor der skulle

arbejdes. Denne forholdsregel sikrer gode iagttagelsesforhold og giver besparelser i

form af mindre spildtid, som hurtigt opvejer ekstraudgifterne til plastik. Metoden

kan trygt anbefales ved kommende fladeudgravninger i Gudme og pa andre

0stdanske lerjorder.

Der blev i alt afskrabet et areal pa ca. 700 m og registreret godt 300

fyldskifter, vassentligst stolpehuller, repressen terende dele af 7 0st/vest-orientere-

de huse af jernaldertype (fig. 2).

Fyldskifterne tegnede sig ofte svagt, isaer stolpehullerne. Det var i mange

tilfaelde stolpeaftrykket, som i f0rste omgang blev registreret i fladen; selve

nedgravningens kanter fremtradte f0rst efter finskrabning af flade og snit. Der

blev ikke i forbindelse med muldafr0mningen iagttaget primaere kulturlag eller

anlasg sasom lergulve, stenlasgninger eller ildsteder.

I den nordlige halvdel af feltet hvilede det recente pl0jelag direkte pa

morasneler. Leret havde 0verst en ca. 10 cm tyk stribet rodzone, hvor muld var

trukket ned langs planter0dder og ormegange. Ud fra den antagelse, at det ikke var

muligt at iagttage fyldskifter i rodzonen, blev denne afskrabet i den nordvestlige

del af feltet.

Det blev dog hurtigt, ved studiet af lagforhold og fyldskifter i vestsiden af

feltet, klart, at det faktisk var muligt at erkende stolpehuller i rodzonelaget. Ved
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muldafr0mningen i de syd- og 0stlige dele af feltet blev rodzonen derfor ikke

fjernet, og selv om erkendelsen af fyldskifterne derved blev vanskeligere, fandt vi
til gengasld en del vasg- og hegnsstolper af sa ringe dybde, at vi ma regne med at

have mistet tilsvarende smahuller i feltets nordvesthj0rne.

De tagbasrende stolper var i alle tilfaslde lette at erkende, isasr stod stolpeaf-

trykkene klart, hvorimod nedgravningens kanter undertiden kunne vasre mindre

tydelige. I de to huse, nr. IV og V, som havde bevarede vasgstolper, var disse meget
lyse i fylden og uden tydeligt stolpeaftryk. En del af vesghullerne fandtes f0rst

efter minuti0s s0gen pa fladen langs den formodede vasglinje; til gengasld stod disse
huller klart i snit.

Bortset fra en st0rre skarfyldt grube tilh0rende yngre bronzealder eller asldre

jernalder, som fandtes allersydligst i feltet, indeholdt fyldskifterne kun fa oldsager,
de fleste var helt fundtomme. Der fandtes saledes ingen m0nter eller andre

daterende oldsager i fyldskifterne til husene, som derfor ma dateres ad typologisk
og stratigrafisk vej.

£ldst er antagelig husene IV og V, der begge har bevarede vasglinjer, sat med

dobbelte stolper. Disse to huse har afl0st hinanden, og hus IV er asldst. I hus IV, der

er godt 5 m bredt, findes mindst tre par tagbasrende stolper med et spasnd pa 4,5 m.

Huset afl0ses af hus V, der har bevaret en rundet gavl. Til dette hus fandtes kun to

par tagbasrende stolper med et spasnd pa knapt 10 m! Hus V har en tydelig markeret

indgang i sydsiden. Til hus IV og Vh0rer to hegn, der l0ber mod nord og er sat med

stolper i ca. 1 m's afstand. Lignende hegn skjuler sig sandsynligvis i stolpesvasrmen
syd for de to huse.

Typologisk kan hus IV og Vud f ra de dobbelte vasgstolper og den rundede gavl
henf0res til 4. eller 5. arh. e. Kr. Der er til disse to huse staerke paralleller i hus C

og E pa Lundsgardbopladsen 0st for Odense, som Erling Albrectsen udgravede for
Fyns Stiftsmuseum i arene 1937-44 (Albrectsen 1946).

De 0vrige huse mangier vasg- og d0rstolper og lader sig hverken datere

typologisk eller igennem oldsagsfund. I forhold til hus IV og Ver orienteringen mere
NV/S0-orienteret, og fylden i de tagbaerende stolper er gennemgaende m0rkere og
relativt rigere pa smaskar. Pa denne baggrund ma disse huse formodes at vasre

yngre end IV og V, altsa muligvis tilh0rende 6.-7. arh., svarende til de l0sfundne

fibler fra yngre germanertid.
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L0sfund fra Gudme I

Alle fyldskifter og den opgravede jord herfra blev gennemgaet med metaldetektor,

uden at der blev gjort det mindste fund. Til gengasld fandtes i den afgravede

pl0jejord en raskke metalsager, isasr denarer, der supplerer de tidligere indkomne
detektorfund.

Seks fibler fordeler sig over perioderne: sen yngre romertid (en Haraldstedfi-

bel), asldre og yngre germanertid (et fragment af korsformet s0lvfibel og tre
fuglefibler) samt vikingetid (en lille skiveformet skalfibel).

Fra sen yngre romertid eller asldre germanertid stammer tre stumper brudguld

og et par stykker s0lvklip, heriblandt et randfragment fra et senromersk fad med

perlerand. Til samme periode h0rer en bronzepincet og et antal glasperler. Foruden

disse vidnesbyrd om Gudme I-folkenes velstand og forfasngelighed viser fund af tre

smelteklumper og en bronzepunsel, at der sikkert har vasret drevet kunsthandvasrk

pa stedet. Punslen har sandynligvis vasret benyttet ved indhamring af stempelorna-

mentik pa smykker og prydbeslag, men dens prasg er desvaerre ikke bevaret.

Et af de mest interessante l0sfund fra Gudme I er en lille s0lvslange med

forgyldt dyrehoved. Stykket, der er unikt, kan tasnkes at have indgaet i et smykke

af ukendt art, men kan ogsa vasre et fragment af en st0rre genstand af kultisk

karakter, maske en gudefigur, der som Gundestrupkedlens Cernunnos har holdt

slangen i sin ene hind.

Talrigst blandt Gudme I-fundene forekommer romerske s0lvm0nter, denarer og

siliquae, hvoraf der til dato er fundet 42 stk. Desvasrre er alle m0nterne fundet pa

sekundasrt leje i pl0jelaget, og de stedfasstede S0lvm0nter er spredt over et ret

stort omrade. Lignende fund af denarer pa de tilst0dende marker i Gudme antyder,

at disse S0lvm0nter er tabt enkeltvis og tilfasldigt. Anderledes forholder det sig

med guldm0nterne, som uden tvivl reprassenterer en skat, der er splittet af ploven.

Disse m0nter er ogsa fundet pa sekundasrt leje, men da der ikke er fundet solidi pa

andre marker i Gudmeomradet, kan der ikke vaere tvivl om, at m0nterne h0rer

sammen.

De 11 solidi fra Gudme I er slaet i en kort periode (337-355 e.Kr.). Den yngste

solidus er slaet under Magnentius (350-353), sa skatten kan tidligst vaere nedlagt ar

350. De yngste m0nters friske prseg tyder pa, at skatten er kommet i jorden engang

i sidste haivdel af det 4. arh., d.v.s i slutningen af yngre romertid.

Nationalmuseets unders0gelse i 1984 pa Gudme I resulterede ikke i fund af

solidi in situ, men det ma siges at vasre et tilfredsstillende resultat, at der nu er

vished for, at de rige detektorfund fra omradet syd0st for Gudme by er levn fra en
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udstrakt bebyggelse i den yngre jernalder.

Pa det omrade, hvor solidi-skatten ma vasre deponeret i slutningen af det 4.
arh., blev der ved unders0gelsen fundet velbevarede huse fra 4. eller 5. arh., og
dermed har vi opnaet endnu et bevis for den taette tilknytning, som jernalderens
skattefund har til samtidig bebyggelse (Kromann og Watt 1984).

1984-udgravningen har vist, at vestjyske udgravningsmetoder udmasrket kan

overf0res i modificeret form til Gudmeomradet. Resultaterne understreger samti
dig, at l0sfund fra pl0jelaget er helt afg0rende for vurderingen af de aktiviteter,
der er foregaet i den paviste bebyggelse. En fase med overflade- og detektorrecog-
noscering b0r saledes ga forud for alle st0rre fladeafgravninger.

Efter en fladeunders0gelse er detektorrecognoscering faktisk lige sa pakrasvet,
for ved udgravningen vendes hele pl0jelaget rundt, og dermed l0ftes de ting, som
har ligget under normal pl0jedybde, og som det ikke har vaeret muligt at lokalisere
fra markoverfladen med metaldetektor. I denne forbindelse er Vorbasse/Nr. Snede-

metoden god (og billig). Pl0jejorden lasgges her tilbage i de samme omrader,
hvorfra den er fjernet, og kun et fatal genstande fjernes nasvnevasrdigt fra det sted,
hvor de la inden udgravningen.

Resultaterne af dette fors0g med st0rre bopladsudgravninger i Gudme bestyr-
ker troen pa, at dette omrade i forskningsmasssig vasrdi nasppe overgas af nogen
anden jernalder-lokalitet i Danmark.
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GUDME-BRAKTEATERNE 1982

af Per Poulsen

Under den fortsatte gennems0gning af Gudme II fandt "skattes0gerne" Flemming

Lyth og Johnny Hansen d. 14/11 1982 en koncentration af brakteater. Inden for et
2

omrade pa ca. 1 m opsamlede de fire brakteater og et hasngesmykke.

Senere samme maned foretog Nationalmuseet og Fyns Stiftsmuseum en

efterunders0gelse pa stedet, hvorved der fremkom yderligere ni genstande: fern

brakteater, et hasngesmykke, en snoet fingerring, en svasrdremknap m. indlagte
almandiner, samt en s0lvdenar med 0sken.

Efter "skattes0gernes" egne oplysninger var ingen af deres fund gjort dybere

end 10-15 cm pa trods af ihasrdig s0gning. En meget stor brakteat fandtes staende

opret og synlig pa markf laden.

Den systematiske udgravning startede med at fjerne 10 cm jord i et kvadratisk

felt omkring fundpladsen. Feltet blev siden udvidet mod syd og nord, i alt blev ca.
2

16 m gennemgravet og gennemgaet med detektor. Straks efter, at detektoren fik

ny dybdegang, sladrede den om, at der var nye fund pa vej. De fundne genstande

blev indmalt i det af FSM oprettede, overordnede malesystem for Gudme-omradet.

I niveau med undergrunden lykkedes det at lokalisere en mindre nedgravning,

der tolkedes som et stolpehul. Ved snitning af hullet fremkom en brakteat samt en

fingerring in situ. Ingen af de fundne genstande la i taet forbindelse med hverandre,

og ingen af dem la pi bunden af hullet.

Pa fundtidspunktet var marken - efter at have fungeret som frugtplantage i

mere end 20 ar - kun pl0jet to gange og gennemharvet for at fjerne trasr0dder.

I den nordlige del af udgravningen, i niveau med undergrunden, fandtes et

tyndt, upl0jet fyldskifte samt en traskulholdig grube.

Konklusionen af disse oplysninger ma vasre, at brakteaterne er gravet ned i et

bopladsomr§.de. Genstandenes indbyrdes beliggenhed i selve nedgravningen viser, at

hullet ikke primasrt er gravet af hensyn til brakteaterne, og at spredningen

formentlig hidr0rer fra fjernelsen af en stolpe, der har staet taet ved de nedlagte

genstande. Om hullet indgar som en del af et st0rre anlasg, for eksempel et hus, kan

denne unders0gelse ikke svare pa.
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BRAKTEATERNE FRA GUDME II

af Morten Axboe

Som det ses af Per Poulsens bidrag h0rer brakteaterne fra Gudme II til eet samlet

fund, og for en gangs skyld har vi her et skattefund, hvor i hvert fald en del af

genstandene er kommet for dagen ved en fagmsessig arkasologisk unders0gelse.
Fundet er saerlig interessant fordi det stammer fra et bopladsomrade, maske endda

en hustomt. Herved falder det ind i et m0nster, som specielt er begyndt at vise sig
pi Gotland, men som vi herhjemme ogsa kender fra det gamle Ginnerupfund og fra
Sm0rengeskatten pa Bornholm: Mange af jernalderens s0lv- og guldskatte er

abenbart gravet ned pa bopladserne, maske endda inde i selve husene, hvor det jo
kunne g0res i al ubemasrkethed.1 Det samme kan vasre tilfasldet med en del af de
asldre, darligere oplyste fund; i hvert fald ved nogle norske brakteatfund naevnes

stenraekker og sort jord, der kunne tyde pa tomter af huse med stensatte vasgge.

Brakteaterne i Gudme-fundet er stort set fint bevarede, sikkert fordi de kun er

blevet ompl0jet ganske fa gange. De har alle vasret brugt f0r nedlasggelsen, men

ingen af dem er stasrkt slidt. Pragtstykket er den store B-brakteat (Fig. 1), der
bade i udf0relse og bevaring er en af de smukkeste brakteater, vi kender. Den viser

et klassisk brakteatmotiv, der i den sidste ende er inspireret af romerske

fremstillinger af typen 'Victoria med sejrskransen'. Disse brakteater udg0r en

ganske lille gruppe, der i alt kun omfatter 9 stykker af 7 forskellige prasg. 2 af

disse brakteater mangier fundoplysninger, men af de resterende 7 er hele 3 fundet

pa Fyn, nemlig brakteaterne fra Killerup ved Odense, Gummerup pa Sydvestfyn, og

sa Gudme II. De 0vrige er fra Skovsborg i Viborg amt (2 stk), fra Fakse, og
2

angiveligt fra Beresina-omradet i det vestlige Rusland.

Gudme-brakteatens praeg kendtes i forvejen fra Killerupfundet, hvor imidleftid

kun et fragment med den 0verste del af motivet er bevaret. Det er ikke kun

interessant for brakteatforskere, at vi nu kender motivet i dets helhed, men ogsa

for runologer. Runeindskriften pa Killerupfragmentet begynder nemlig lige ved

kanten af det bevarede stykke, og man kunne jo forestille sig at indskriften havde

vaeret lasngere. If0lge Marie Stoklund, som jeg takker for oplysninger om runerne pa

Gudme-brakteaterne, skal indskriften lasses u n d R, hvad der besnasrende ligner en

endelse pa et lasngere ord. Det har da ogsa vasret antydet, at Killerup-brakteatens

indskrift oprindelig havde vasret "V0lund". Nu kan vi se at indskriften aldrig har

vasret lasngere. Den kan ikke umiddelbart tolkes.

Den store Gudme-brakteat udmasrker sig blandt andet ved den meget brede
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bort, der omgiver billedstemplet. Sadanne borter kendes i andre tilfaelde, ogsi pi

Fyn; men to af de punsler, der er brugt pi Gudme-brakteaten, er ret udsasdvanlige.

Den punktfyldte halvmine er almindelig pi guldhalsringene fra asldre germa

nertid, hvor den optrasder flere steder i Danmark (bl.a. i Broholm-fundet) og i

Sverige, og den kendes ogsi i Nordtyskiand. Men pi brakteater er denne punselform

sjaslden. Jeg kender den i forvejen kun fra 2 stykker: Det ene mangier fundoplysnin-

ger; det andet h0rer til Broholm-skatten og er altsi fundet kun 4 km fra Gudme.

De 3 brakteater er ornamenteret med forskellige punsler; det skal naturligvis

unders0ges om det vil vasre muligt at pivise punselidentitet mellem halsringe og

brakteater.

Trekanten, der er udfyldt med 3 punsler, er endnu sjasldnere pi brakteater; jeg

kender kun denne form fra C-brakteaten fra Lynge Gyde i Nordsjaslland , hvor der

er brugt en anden punsel end pi Gudme-brakteaten. Derimod er cirklen med et
6indre punkt relativt almindelig og ret vidt udbredt, ligesom de koncentriske furer.

Brakteatens randtrid er usasdvanlig, idet den bestir af 3 sammensnoede glatte

tride. Det er en ret sjaslden udformning, der kun kendes fra Fyn, Vest- og

Sydjylland samt fra Nordtyskiand.
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Trekantede 0skenfasster kendes spredt i hele det nordiske brakteat-omride,

men det pi Gudme-brakteaten er nok et af de fineste med de blondeagtige
filigranm0nstre.

Ogsi de store pragt0skner har en jaevn spredning i Norden, men Gudme-

brakteaten er det f0rste tilfaelde pi Fyn.7 Vil man gi i detaljer kan man sige, at
Gudme-0sknen stir som en mellemform mellem en 0stlig og en vestlig type: I
Sverige har pragt0sknerne de samme kraftige vulste som Gudme-0sknen, men de

svenske 0skner er ret korte og har kun 1 eller 2 vulste. I Nords0-omridet er

0sknerne lasngere og har ofte 3 vulste ligesom Gudme-brakteaten, blot er vulstene

gennemgiende mindre. Men fundmate rialet er kun lille, og det skal ikke presses for
hirdt.

To forskellige C-stempler er repraesenteret i Gudme II-fundet, det ene med

een brakteat, det andet med tre. Den enlige C-brakteat (Fig. 2) er nasrt beslasgtet
med to andre prasg, der optrasder i fundene fra henholdsvis Bolbro ved Odense, og

g
fra Broholm. Faslles trask er bl.a. mandshovedets spiralformede "0re", tegningen af
dyret, og f0rst og fremmest den omgivende bort med mere eller mindre runelignen-
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de tegn. Mest overbevisende er de pi brakteaten fra Bolbro, uden de dog giver
nogen mening, mens de pi Broholm-brakteaten er reduceret til en sol- eller

blomsterlignende takket bort. Den nye brakteat indtager pi dette punkt en

mellemstilling. Det skal dog ikke forlede nogen til at opstille en eenstrenget
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typologisk raekke Bolbro-Gudme-Broholm, for Gudme-brakteaten mangier adskillige
detaljer fra de to andre: hagekorset, dyrets selet0j, og perleraekken omkring
ansigtet pi mandshovedet. Men det er helt tydeligt, at de tre prasg er skabt i det
samme milj0 eller det samme vasrksted, og at ingen af stykkerne har tilsvarende
nasre slasgtninge i andre fund.

mm
•<* %• *>

y;:m?..- '\

* "5I-* • i: " if t I

De tre andre C-brakteater (Fig. 3) er prasget med et stempel med et ganske
usasdvanligt motiv. F0rst og fremmest bemasrker man at mand og dyr ikke er
orienteret i samme retning: Mandshovedet ser mod h0jre, dyret mod venstre. Det

9
er ret enestiende. Men ogsi tegnemiden er usaedvanlig med de mange perleborter
og det meget tynde konturlinier, der virker som om de er ridset ind i stemplet, ikke
skiret som normalt. Runerne pi brakteaten kan med smi afvigelser fra normalfor-
merne lasses f u b a r, altsi som begyndelsen af fubark'en.

De tre D-brakteater (Fig. 4) er prasget med samme stempel som D-brakteater-
ne i Killerup-fundet. Denne stempelkobling gaslder tilsyneladende ikke blot selve

billedstemplet, men ogsi den indpunslede Andreaskors-bort, der findes pi en
brakteat i hvert af fundene. Ser man i 0vrigt pi detaljer som dyrets kun let S-
svungne krop eller tegningen af hovedet, si er der tale om en udformning af D-
brakteat-motivet, der savner nasre paralleller.
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0sknerne pi de tre D-brakteater kunne se ud til at vaere profileret med det
samme vasrkt0j som 0sknerne pi de tre "omvendte" C-brakteater. Det ville vasre en

yderst interessant sammenkobling af vidt forskellige prasg, men skal naturligvis
unders0ges nasrmere. Ogsi den nyfundne A-brakteat fra Enemasrket, som sandsyn-
ligvis er en rest fra Broholm-fundet, skal med i denne unders0gelse.

Endelig er der den lille brakteat pi Fig. 2, der viser en person - tilsyneladende

en kvinde - set forfra. I h0jre hind har hun noget, der ligner et scepter, i venstre
tilsyneladende et kors. Underkroppen daskkes af et sk0rt. Hiret synes h0jt opsat, og
en sl0jfe pi hver side af hovedet tyder pi at hun basrer et diadem. Motivet er uden

paralleller i Norden, men det kendes fra Syd- og Midttyskland. Her kender vi fire

fund: Grossfahner grav 1 med tre brakteater, en fibula, et vasvesvasrd o.a., dette

fund er desvasrre forsvundet; og Oberwerschen grav 2 med en brakteat, fire fibler,
diverse n0gler, tenvasgte o.a.; begge fra Midttyskland; Welschingen ved Konstanz,

hvor der er tale om et l0sfund fra en gravplads; og endelig er der en brakteat, der

nu er i Den kgl. M0nt- og Medaillesamling i K0benhavn, men som antagelig er
fundet i Sydvesttyskland. De to midttyske grave synes at h0re hjemme i f0rste
halvdel af 6. irh.

Mens de 0vrige brakteater altsi har deres naermeste paralleller indenfor et

snasvert omride, fir vi her en usasdvanlig, direkte kontakt til et centraleuropaeisk

fundstof. Ogsi guldknappen og de to hasngesmykker i Gudme II-depotet har i 0vrigt
langtraskkende kontakter, men dem skal jeg ikke komme ind pi her. Den lille

brakteat falder som sagt udenfor de gasngse nordiske brakteattyper, og udbredelsen
af de beslasgtede stykker tyder pi at den er indf0rt sydfra. Pi den anden side er

nordiske brakteater jo tilsyneladende blevet eksporteret til Mellemeuropa, hvor de
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ogsi blev efterlignet. Nogle af de brakteater, der er fundet i Mellemeuropa,
adskiller sig i motivets detaljer mere eller mindre fra de nordiske, mens andre lige
si godt kunne stamme fra nordiske fund. Detaljer som udformningen af 0skner og
randtride kan tilsyneladende ikke hjaslpe os til at skelne mellem nordiske og
centraleuropaeiske produkter.

For dog at fi nogle ikke-stilistiske kriterier for, hvilke brakteater der er

lokaie mellemeuropasiske arbejder og hvilke der er kommet fra Norden, har jeg
pr0vet at unders0ge vasgtfordelingen af brakteaterne i de forskellige omrider.
Diagrammet Fig. 5 medtager A-, B-, C- og F-brakteater (D-brakteaterne har jeg
ikke tal for endnu) samt de netop omtalte en face-brakteater af Oberwerschen-

type. De geografiske omrider er Skandinavien (til den nuvasrende dansk-tyske
grasnse); England; syd for Skandinavien er udskilt en zone, der omfatter Holland,
Nordtyskiand ned til Hannover-Berlin, samt Polen; og endelig er der Mellemeuropa
syd for denne linie.

Mellemeuropa 223

England 27

H oil and- Nordtys kland
-Polen 223

Skandinavien

1.0 2,0 3.0 4.0 5.0 6.0 7,0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 i 15.0gr
1 i i i i i i i i i i i i i i i

n

-X~l

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9.0 1O0 11.0 12,0 13X1 14,0 B 15,0gr

Ser vi f0rst pi Skandinavien, er det pifaldende at hovedparten af brakteaterne
- nassten 60% - vejer mellem 2,0 og 4,0 g. Kun ganske fi er lettere end 2,0 g. I
Mellemeuropa, derimod, vejer 39% af brakteaterne (nemlig 9 stk. ud af 23) under
1,5 g; denne gruppe omfatter i Skandinavien kun 6 stykker eller 1,5% af fundstof

12fet. Forskellen bliver endnu grellere nir man tasnker pi, at 4 af de 6 lette
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skandinaviske brakteater egentlig h0rte hjemme i en tungere vaegtklasse: De
mangier nemlig 0sken og/eller randtrid. I Mellemeuropa er det kun 2 ud af de 9
lette brakteater, der ikke er komplet udstyret.

Det er altsi lidet sandsynligt, at de mellemeuropasiske brakteater som helhed

udg0r et tilfasldigt udpluk af den nordiske brakteatbestand, der er eksporteret
sydpi. Det bestyrkes af at zonen Holland-Polen, med samme antal stykker som

Mellemeuropa, har en vasgtfordeling der synes at svare pasnt til den skandinaviske.

Desvaerre er det engelske fundstof for lille til at vise en karakteristisk fordeling;
England er jo interessant ved ligesom Mellemeuropa at have s0lvbrakteater med

nordiske motiver, noget der er helt utasnkeligt i Skandinavien. Men nir de lette

mellemeuropasiske brakteater ikke kan vasre hentet i Norden, mi man gi ud fra at
de er fremstillet lokalt. (En del af de tungere mellemeuropasiske stykker kan
udmasrket vasre produceret i Norden, men det er en anden historie). Den lille

brakteat fra Gudme er ikke med i skemaet, men den passer med sine 1,79 g bedre
blandt de mellemeuropasiske end blandt de nordiske fund. Til sammenligning vejer
brakteaten fra Welschingen 1,13 g, Oberwerschen 1,3 g, og 'Sydvesttyskland' 2,10 g
(her mangier 0sknen).

Sammenfattende kan man sige, at brakteaterne fra Gudme II som helhed faider

ind i et lokalt m0nster med tastte forbindelser til andre fynske fund, specielt
depoterne fra Broholm, Killerup og Bolbro; disse kontakter gaslder ikke blot
midterstemplerne, men ogsi bortpunsler og 0skner. Altsi et tastsluttet lokalt milj0,
men ogsi et meget varieret milj0 med en del sasrprasgede motiver. Dette har

kronologisk betydning, ogsi fordi man samtidig kan traskke paralleller til fund over

et st0rre omride. Og hertil har vi si denne usasdvanlige kontakt til Mellemeuropa,
hvad der jo ogsi er kronologisk vigtigt.

NOTER

1. Gotland: Majvor Ostergren: Gotlandska fynd av solidi och denarer. En

undersokning av fyndplatserna. RAGU, Arkeologiska skrifter Nr. 1:1981.

Sm0renge: Skalk 1983:4; Nationalmuseets Arbejdsmark 1984.

2. M.B. Mackeprang: De nordiske Guldbrakteater 1952 (forkortes i det f0lgende
Mack.), PL 6:11-16. M. Axboe: The Scandinavian Gold Bracteates. Acta

Archaeologica 52, 1981 (1982), PI. II:52a (Gummerup).

3. Mack. PI. 6:12. Om runeindskriften H. Beck: A Runological and Icono-

graphical Interpretation of North-Sea-Germanic Rune-Solidi. Michigan Ger-
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manic Studies 7.1, 1981, s. 75.

4. Mack. PI. 15:24 (UF) og 20:8 (Broholm).

5. Mack. PI. 7:27.

6. Axboe 1982, s. 50 Fig. 51 og s. 47 Fig. 46.

7. Axboe 1982, s. 35f, Fig. 39.

8. Mack. PI. 10:3 (Broholm) og 10:4 (Bolbro).

9. Et lignende tilfaelde er en s0lvbrakteat fra Welbeck Hill grav 52 i Lincoln
shire: Axboe 1982, PI. VIII:305d/l.

10. Mack. PI. 17:14.

11. Grossfahner: B. Schmidt: Die spate Volkerwanderungszeit in Mitteldeutsch-
land, Katalog Sudteil, 1970, s. 55 (nasvner to fibler hvor den oprindelige
publikation af fundet kun har een).

Oberwerschen: Schmidt a.a. s. 16f; fundet er afbildet B. Schmidt: Die spate
Volkerwanderungszeit in Mitteldeutschland 1961, Taf 77.
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SENANTIKT S0LV

af Elisabeth Munksgaard

S0lvskatte fra senantikken (3.-7. irh.) kan stort set deles i to grupper. Den f0rste

gruppe bestir af intakte genstande - mest kostbart bordservice - der findes inden

for det romerske riges graenser eller i grasnseegnene. Den anden gruppe bestir af

bruds0lv i st0rre eller mindre stykker og disse fund stammer fra lokaliteter uden

for romerrigets grasnser.

De st0rste og rigeste fund af hele genstande er skattene fra Esquilin i Rom (1),

Kaiser-Augst i Schweiz (2) og Mildenhall i England. (3) Hertil kommer desuden

enkeltfundne genstande som det firkantede fad fra Corbridge i Nordengland og

fundene fra Chatuzanges og Chaource i Frankrig (4), samt det store, skjoldlignende

fad, "Theodosius-fadet" i Madrid. Endelig er senantikt s0lv ogsi reprassenteret i

gravfundet fra Sutton Hoo i England. (5) Bruds0lv fra de "barbariske" lande kendes

fra Skotland, Irland, Danmark og Tyskland. St0rst af alle skattene er fundet fra

Traprain Law i Skotland (6); s0lvet findes her i forskellige grader af 0delasggelse:
Hele genstande, der er klemt flade, genstande, der er revet i to eller tre stykker og

endelig smistykker, der ikke kan samles til et hele. Det samme gaelder til en vis

grad de irske fund fra Coleraine og Balline (7), dog er der her ingen hele genstande.

De danske fund fra H0stentorp, Hardenberg og Simmersted (8) er endnu mere

fragmenterede end de vesteuropasiske fund, det samme gaslder det nye bruds0lvfund

fra Gudme.

De barbariske S0lvfund indeholder ogsi fragmenter af hjemlige typer som

spiralhasgter, fibler, remspasnder og forskellige haengesmykker og disse ting er lige

si itubrudte som imports0lvet. I H0stentorp-skatten findes fragmenter af bide

s0lvblikfibler og relieffibler med veludviklet dyreornamentik, hvilket viser, at

s0lvet er samlet sammen igennem ca. 100 ir.

Inden for det senantikke s0lv er der visse typer, der gir igen i nassten alle

fund, sivel i de romerske som i de barbariske. Almindelige er de ovale perlekanter,

"bead-and-reel-pattern" og de noget yngre bukkelkanter, der er hamret ud i en

firkantet form med en halvkugleformet fordybning. Bukkelkanten findes isasr i

vesteuropasisk s0lv, den byzantinske verden foretrak tykke vulstkanter. De forskel

lige relieffer er ofte afgrasnset af en spinkel perlebort, den er for eksempel til

stede pi flere af stykkerne fra Gudme.

Reliefferne er altid meget flade i senantikt s0lv; de h0jt opdrevne relieffer,

udhamret fra bagsiden, som det kendes fra augustasisk s0lv (f.eks. Hoby-basgrene),
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er giet af brug og i stedet kommer de lave relieffer, der er dannet fra forsiden ved

at hamre baggrunden ned pi et elastisk underlag, f.eks. beg.
Reliefferne er ofte af mytologisk karakter, som f.eks. scener fra Dionysos-

kulten pi Corbridgefadet, scener fra Herakles-myten pi et fragment fra Traprain
og Bacchus-scener pi et rundt fad fra Mildenhall. Andre scener eller indskrifter

h0rer til i den kristne verden og kan derfor umiddelbart dateres til konstantinsk tid,
som f.eks. det store s0lvskrin fra Esquilin-skatten med kristusmonogram (chi-rho)
og indskriften "Secundus og Proiecta lever i Kristus" - skrinet kaldes derfor altid

"Proiectas brudeskrin"; denne skat er fra 4. irh.

Af andre kristne s0lvskatte kan ogsi nasvnes Water Newton-fundet fra England
(9) fra 4. irh. og s0lvfundene fra Cypern og Lampsacos i Tyrkiet (10) fra 6. og 7.
irh.

I Persien udfoldede det sassanidiske dynasti (224-561) en rig kunst, der ogsi
viser sig i s0lvarbejder. Yndede var isasr flade, runde fade med lave relieffer og
indgraverede ornamenter. Reliefferne forestiller nassten altid en konge pi l0vejagt.
Der er ingen fors0g pi portraetlighed og figurerne er stive uden den romerske
kunsts naturalistiske bevasgelighed. Det sassanidiske s0lv fandt hovedsageligt vej til
Rusland, miske i bytte for pelsvasrk.

Bruds0lvets funktion var f0rst og fremmest som betalingsmiddel. Skatten fra
Gross Bodungen (11) i Midttyskland indeholdt siledes bruds0lv, der utvivlsomt er
blevet anvendt som betalingsmiddel inden for det romerske riges grasnser - dette
st0ttes af flere samtidige, skriftlige kilder (12) - bruds0lvet blev anvendt i stedet

for den stadig mere og mere forringede officielle m0nt.

Ser vi pi de danske bruds0lvfund, ses det, at ingen af de i fundene forekom-
mende, fremmede typer kendes som hele genstande her i landet. Det mi utvivlsomt

betyde, at bruds0lvet er indf0rt som bruds0lv - der forekommer heller ikke i de

danske fund hele eller halve genstande som i Traprain eller Coleraine-skattene.

Utvivlsomt har det importerede s0lv vaeret laenge i oml0b, eller er blevet
thesaureret af ejeren - de nordiske typer som haegtespssnderne i Gudme og
Simmersted og relieffiblerne i H0stentorp er betydeligt yngre end det senantikke
s0lv, der tilh0rer 3.-4. irh.

De fire bruds0lvfund fra den guldrige germanske jernalder synes at vise, at
lokalhandelen stod i s0lvets tegn (13). Guldm0nthandel har altid vaeret et tegn pi
storhandel pi grund af guldets h0je k0bekraft, S0lvm0nthandel er karakteristisk for

lokalhandel. Vi mi tro, at disse forhold ogsi var gaeldende i germansk jernalder.
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DE ROMERSKE M0NTER FRA GUDME

af Anne Kromann

De hidtil registrerede romerske fundm0nster fra markomridet Gudme I og fra det

langt st0rre omride. der betegnes Gudme II, fordeler sig siledes pi de forskellige
herskere:

Denarer fra Gudme I

Hersker RIC Ar Vasgt F.P.

1. Vespasian 65 73 2.18 g 3874

2. Trajan 67 101-02 2.10 g 3874

3. Trajan 331 114-17 2.58 g 3874

4. Trajan 303 el. 347 114-17 2.65 g 4214

5. Trajan cf. 354 114-17 2.32 g 3524

6. Trajan 361 114-17 2.61 g 3639

7. Hadrian 165? 117-38 2.08 g. 3874

8. Hadrian 165? 117-38 1.58 g 3874

9. Sabina 391? 127-37 2.65 g 4214

10. Ant.Pius 448 138 2.23 g 3482

11. Ant.Pius 219 152-53 2.61 g 3874

12. Ant.Pius 274 157-58 2.32 g 3874

13. Ant.Pius 301 159-60 2.63 g 3874

14. Ant.Pius ? 138-61 2.12 g 4214

15. Ant.Pius 430 eft. 161 1.50 g 3874

16. Ant.Pius 441 eft. 161 1.29 g 3874

17. Faustina I 373 141-61 2.47 g 4214

18. Faustina I ? 138-61 2.01 g 4214

19. Marcus Aur. 453 151-52 1.76 g 653

20. Marcus Aur. 468 155-56 2.30 g 3950

21. Marcus Aur. 6 161 2.34 g 3840

22. Marcus Aur. 241? 171-76 2.12 g 3674

23. Marcus Aur. 343 175-76 2.33 g 3874

24. Faustina II 496 f0r 161 1.86 g 3874

25. Faustina II 730 eft. 161 1.80 g 3874
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Hersker RIC Ar Vasgt F.P.

26. Commodus 26 181-82 1.71 g 4215

27. Commodus 125 186-87 1.61 g 3638

28. Commodus 189 189 1.59 g 4129

29. Commodus 189 185 - 624

30. Crispina 278 180-83 1.46 g 3874

31. Crispina 278 2.23 g 3874

32. Imitation ? 2.irh. 1.45 g 3840

Solidi fra Gudme I

Hersker RIC M0ntst./ir Vasgt F.P.

33. Constantin II P. 139,1 Trier 337-40 4.33 g 2018

34. Constans P- 409,72 Thes. 337-40 4.35 g 3874

35. Constans P- 357,113 Sisc. 340-50 4.43 g 593

36. Constans P- 147,131 Trier 347-48 6.10 g 4042 (FSM

4,multipelsolidus

37. Constantius II P- 166,340 Trier 353-55 4.50 g 733

38. Constantius II P- 518,81 Anti. 347-55 4.31 g 514

39. Constantius G. P- 455,97 Cons. 351-54 4.60 g 2295

40. Magnentius P- 261,168 Rom 350-51 4.53 g 3638

41. Magnentius P- 156,253 Trier 350-53 4.60 g 624

42. Magnentius P- 159,277 Trier 351 4.35 g 624

43. Decentius P- 159,180 Trier 351 4.60 g 3874

Siliquae fra Gudme I

44. Constantius II p. 218,209- 10 Aries 353-55 1.64 g 4214

45. Constantius II p. 456,102 Cons. 351-55 2.35 g 4214

46. Constantius II p. 456,102 Cons. 351-55 2.73 g 4042

(FSM 5)

47. Constantius II p. 493 Cyzi. 347-55 1.52 g 3874
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Hersker RIC Ar Vasgt F.P.

48. Constantius II p. 520,106 Anti. 347-55 2.63 g 3874

49. Constantius II ? ? 337-61 1.64 g 4214

50. Constantius II ? ? 337-61 0,61 g 4214

Gudme II

Hersker

Denarer

1. Vespasian

2. Vespasian

3. Vespasian

4. Vespasian

5. Domitian

6. Domitian

7. Trajan

8. Trajan

9. Trajan

10. Trajan

11. Trajan

12. Trajan

13. Hadrian

14. Hadrian

15. Hadrian

16. Hadrian

17. Hadrian

18. Hadrian

19. Hadrian

20. Hadrian

21. Hadrian

22. Hadrian

23. Hadrian

24. Hadrian

25. Hadrian

RIC Ar Vasgt FSM

99 76 2.57 94

cf. 84? 74-76 2.58 929

cf. 86? 75-78 2.28 865

? 69-79 1.99 841

238(Vesp.) 76 2.01 562

238(Vesp.) 2.28 410

60 101-02 2.59 598

115 103-11 2.36 125

172 2.49 26

? 3.01 1025

298 114-17 2.50 543

354f 2.33 102

19,42 el. 47 117-18 2.57 1021

47 1.93 486

174 125-28 0.69 389

230 134-38 2.33 585

230 2.68 870

244? 2.34 79

25 3f 2.44 893

264 2.50 4

270 2.64 547

282 2.60 488

36 If 2.25 580

? 117-38 1.63 95

? 1.83 875

F.P.

3950

4224

4215

4130

4041

4215

4137

3950

4215

4215

4041

3950

4215

4041

4135

4137

4215

3950

4215

4215

4041

4041

4137

3950

3875
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Hersker RIC Ar Vasgt FSM x F.P.

26. Antoninus Pius 54 139 2.61 246 3967

27. Antoninus Pius 118 144 2.27 21 4215

28. Antoninus Pius 151? 145-61 2.34 860 4214

29. Antoninus Pius 163? 147-48 2.13 847 4130

30. Antoninus Pius 176 148-49 2.50 574 4041

31. Antoninus Pius 176? 2.35 542 4041

32. Antoninus Pius 229A 153-54 2.09 444 4041

33. Antoninus Pius 261 156-57 2.54 322 4136

34. Antoninus Pius 275 157-58 2.54 92 3950

35. Antoninus Pius 291 158-59 2.21 ? 3835

36. Antoninus Pius 297? 159-60 1.75 199 3967

37. Antoninus Pius 313c? 160-61 2.16 928 4224

38. Antoninus Pius ? 138-61 2.40 270 4041

39. Antoninus Pius ? 1.43 471 ^041

40. Antoninus Pius ? 1.82 ? 3875

41. Antoninus Pius ? 1.00 255 4041

42. Antoninus Pius ? 1.85 7 4215

43. Antoninus Pius ? 0.90 809 4215

44. Antoninus Pius ? 2.36 927 4224

45. Antoninus Pius ? 1.31 932 4224

46. Antoninus Pius 854 148-49 18.65 398 4135

47. Antoninus Pius 441 efter 161 2.01 156 3950

48. Faustina I 339 138-41 1.88 136 3950

49. Faustina I 348 141-61 1.81 498 4041

50. Faustina I 353 2.73 541 4041

51. Faustina I 356 2.24 846 4130

52. Faustina I 362 2.25 560 3950

53. Faustina I 369 2.57 134 4215

54. Faustina I ? 0.77 903 4215

55. Faustina I ? 1.09 557 4135

56. Marcus Aurelius C 463 154-55 2.22 88 3950

57. Marcus Aurelius A. 33f 161-62 1.86 108 3950

58. Marcus Aurelius A. 33f 2.29 443 4041

59. Marcus Aurelius A. 163 166 2.50 172 3950

60. Marcus Aurelius A. 185 167-68 2.48 154 4041
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Hersker RIC Ar Vasgt FSM x F.P.

61. Marcus Aurelius A. 212 169-70 1.85 544 3850

62. Marcus Aurelius A. 259? 171-72 2.34 97 3950

63. Marcus Aurelius A. 325? 175 1.52 496 4041

64. Marcus Aurelius A. ? 161-80 2.12 563 4041

65. Marcus Aurelius A. 7 2.30 378 4041

66. Marcus Aurelius A. 7 161-80 1.99 7 3875

67. Faustina II(Ant.P) 507? f0r 161 2.31 442 4041

68. Faustina II(M.Aur.) 668? eft. 161 1.92 850 4130

69. Faustina II 686 2.69 831 4130

70. Faustina II 688? 2.01 510 4041

71. Faustina II 746 2.30 546 4041

72. Faustina II 7 2.47 20 4215

73. Lucius Verus 528 164-65 2.41 577 4137

74. Lucius Verus 7 161-69 0.64 7 3875

75. Lucilla 757 164-69 2.27 86 3950

76. Lucilla 786 1.22 853 4130

77. M.Aur.el.Com. ? 161-92 1.85 545 4041

78. Commodus 132 185-86 1.34 388 4135

79. Commodus 135 2.07 568 4041

80. Commodus 206 190 1.60 397 4135

81. Commodus 212? 2.22 556 4135

82. Commodus 222? 189-91 0.80 832 4130

83. Commodus 236 el. 244 ? 1.80 862 4215

84. Commodus 7 180-92 1.62 7 3875

85. Commodus ? 1.76 570 4041

86. Crispina 278 180-83 1.97 241 3967

87. Crispina 283 1.28 494 4041

88. Crispina 286a 1.56 191 3957

89. Clod.Albinus 1 193 2.13 971 4215

90. Sept.Severus Iff 193-94 2.19 909 4215

91. Sept.Severus 18 2.26 892 4215

92. Ubestemmelig -

7 2.31 403 4215

93. Ubestemmelig -

7 0.71 567 4041

94. Ubestemmelig ? 0.76 431 4041

95. Ubestemmelig -
7 0.96 7 3875
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Hersker RIC M0ntsted Ar Vasgt FSM x F.P.

96. Constantius II s.385,15 Sirmium 351-55 3.24 288 4136

97. Constantius II s.385,15 Sirmium 1.99 286 4136

98. Constantius II s.406,53 Thessal. 337-40 1.18 212 3967

99. Constantius II s.451,58 Constant. 340-51 2.64 150 3950

100. Constantius II s.451,58 Constant. 0.64 157 3950

101. Constantius II s.451,59 Constant. 0.99 429 4041

102. Constantius II s.456,102 Constant. 2.82 499 4041

103. Constantius II s.456,104 Constant. 2.84 284 4136

104. Constantius II ? 7 7 1.14 289 4136

105. Constantius II ? 7 351-61 0.50 293 4136

106. Jovian s.464,173 Constant. 363-65 2.04 401 4215

Solidus

107. Ubestemmelig 5. irh., fragment. 0,68 930 4224

Der er altsi tale om to kronologiske fundgrupper: denarer (s0lv ca, 4 g) og en

enkelt sesterts (bronze ca. 20 g) fra 1. - 2. irh. samt solidi (guld ca. 4.50 g) og

siliquae (s0lv 2 - 3 g) fra midten af 4. irh. Hertil kommer et solidusfragment fra 5.

irh. De tidlige solidi er fra Gudme I og det sene solidusfragment fra Gudme II,

mens denarer og siliquae forekommer begge steder.

En gennemgang af det samlede materiale giver anledning til mange sp0rgsmil,

som b0r overvejes, selvom man miske pi nuvasrende tidspunkt ikke er istand til at

give noget endeligt svar pi dem.

Er guldm0nterne l0sfund eller samlet fund?

De 11 guldm0nter - 10 solidi og en multipelsolidus med 0sken - er fundet med irs

mellemrum af forskellige findere siden 1885. Man ved, at de er fra samme mark

men kender kun i de fasrreste tilfaelde de n0jagtige findesteder. Ikke desto mindre

er der nasppe tvivl om, at de alle h0rer til samme fund.

En solidus reprassenterede en temmelig stor vasrdi; det var noget folk passede

pi og det er nasppe sandsynligt, at 11 solidi prasget indenfor ca. 15 ir (337-55) kan

vaere tabt tilfasldigt ved flere forskellige lejligheder. Vi mi derfor gi ud fra, at de

er nedlagt pi en gang som en skat.
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Er denarer l0sfund eller samlet fund?

Der er i alt fundet 122 denarer - 32 fra Gudme I og 90 fra Gudme II. I tid straskker

de sig fra ca. 75 til 193 e. Kr. dvs. fra Vespasian til Septimius Severus og

hovedparten af m0nterne er prasget under de antoninske kejsere Antoninus Pius,

Marcus Aurelius og Commodus. Det samlede materiale svarer siledes til et sikaldt

gruppe III fund, den type denarfund, der er almindeligst i Skandinavien. Skal man

d0mme ud fra sammensastningen kunne m0nterne for si vidt godt vasre et samlet

fund, men da de er fundet spredt over et meget stort omride mi man nok betragte

dem som l0sfund fra en boplads, evt. flere mindre samlede fund, der kan vasre

spredt af ploven.

H0rer denarer og solidi til samme fund?

Eftersom denarerne stammer fra 1. - 2. irh. e. Kr. og de 11 solidi fra midten af 4.

irh., lyder det umiddelbart usandsynligt, at de skulle h0re til samme fund, selvom

nogle af dem er fundet pi samme sted. Imidlertid har man kendskab til flere

tilfaside, hvor denarer fra 1.-2. irh. er fundet sammen med solidi fra langt senere

perioder. Det nyeste eksempel er Sm0rengeskatten fra Bornholm, hvor ca. 500

denarer blev fundet sammen med en solidus fra Kejser Anthemius (467-72), og

hertil kommer fund fra Gotland og det nordvestlige Tyskland. Mest ber0mt er nok

skatten fra Childerichs grav i Fournai , der indeholdt solidi fra slutningen af 5. irh.

og med denarer, der gir helt tilbage til republikken.

Romerske denarer fra gruppe III fundene synes ofte at have haft en meget lang

oml0bstid udenfor Romerriget i det sikaldte frie Germanien, og grunden er

rimeligvis S0lvm0ntemes forringelse i 3. irh. Allerede i den tidlige kejsertid havde

denaren opniet yndest som handelsm0nt udenfor Romerrigets grasnser, idet s0lv var

lettere at transportere end kobber og nemmere at omsastte end guld. Men

efterhinden som romerne kom i 0konomiske vanskeligheder og blandede mere og

mere kobber i s0lvet, vaktes de germanske handelsmasnds mistasnksomhed, og da

denaren i begyndelsen af Septimius Severus' regering (193-211) kun indeholdt 60%

s0lv, naegtede man simpelthen at tage den for gode varer og forlangte de gamle,

f0r-severiske S0lvm0nter i stedet. Derfor er denarer fra perioden efter ca. 200

sjaeldne skatte udenfor Romerriget, mens de aeldre synes at have nydt germanernes

bevigenhed adskillige ir efter deres udm0ntningstid.

En samlet skat, der bestir af guldm0nterne og nogle af denarerne er altsi en

realistisk mulighed.
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Hvornir er m0nterne nedlagt?

Der er nasppe tvivl om at guldm0nterne er nedlagt relativt kort efter deres

tilblivelse. De fleste er sliet i begyndelsen af 350'erne, og deres friske prasg viser,

at de nasppe kan have vasret ret laenge i oml0b.

For S0lvm0nternes vedkommende er det vanskeligere at bestemme nedlasg-

ningstidspunktet. Det er ovenfor nasvnt, at nogle af denarerne teoretisk kan have

h0rt til solidusskatten, men sammenligner man deres bevaringstilstand med m0n-

terne fra Sm0renge, der mi vasre nedlagt i slutningen af 5. irh., viser det sig, at

Gudmedenarerne er langt mere slidt. Selvom st0rre slid ikke er noget entydigt

bevis for lasngere oml0bstid, kan man ikke udelukke, at denarerne fra Gudme kan

vasre nedlagt senere end solidusskatten.

De 17 siliquae virker gennemgiende mere slidt end de stort set samtidige

solidi, og det mi formodes, at de har cirkuleret nogen tid, f0r de kom i jorden.

Importen af guldm0nter til Fyn

I Danmark er der fundet ca. 255 romerske guldm0nter, og heraf stammer ca. 95 fra

tiden f0r rigsdelingen i 395. Af de 0vrige ca. 160 fra den sene periode er ca. 134

fundet pi Bornholm, mens resten er fordelt pi de andre landsdele hovedsageligt

som l0sfund.

Den tidlige guldperiode er stasrkest reprassenteret pi Fyn, der tegner sig for

ca. 82 af de ca. 95 kendte exemplarer. De fynske guldfund bestir af 26 aurei (ca.

7 g) fra 1. til 3. irh. og 56 solidi fra 4. irh. e. Kr. Det kunne siledes godt se ud,

som om der var tale om en jasvn import over en irraskke f.ex pi handelsbasis, men

faktisk er m0nteme meget ujaevnt fordelt pi fundene. Hovedparten h0rer til

Brangstrupskatten, hvis 48 aurei og solidi daskker tidsrummet fra Trajanus Decius

(249-51) til Constantin den Store (306-37). Hertil svarer et lille fund pi 3 m0nter

fra Boltinggird, hvor den asldste m0nt er fra Kejser Tacitus (275-76) og slutm0nten

fra Constantin den Store. Sammensaetningen er altsi noget tidligere end Gudmefun-

dets.

Af l0sfundene er der 5 fra tiden f0r Diokletian, heraf 4 imitationer. Der er 2

(imitationer) fra Diokletian (284-305), 9 fra Constantin den Store, 3 fra Constantin-

s0nnerne og en enkelt fra Valentinian I (364-65). Teorien om en jasvn str0m fra

kejsertidens begyndelse er siledes nasppe holdbar ud fra det forhindenvaerende

materiale. Der er en klar kulmination under Constantin den Store, og den egentlige

import er formodentlig begyndt ret sent.
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Denarimporten til Fyn

Sammenlignet med det 0vrige Danmark (se tabel I) har denarimporten til Fyn hidtil
forekommet yderst sparsom. F0r detektorfundene fra Gudme begyndte at str0mme
ind, havde man kun kendskab til 15 enkeltfundne denarer fra Augustus til
Commodus med en klar majoritet af antoninske denarer. Bevaringstilstanden er
noget varierende men i de fleste tilfaslde bedre end Gudmedenarernes, og man kan
ikke pi forhind udelukke, at der har vasret en vis beskeden denarimport til 0en,
begyndende i sidste halvdel af 2. irh. e. Kr. Men de staerkt slidte denarer fra

markerne ved Gudme kan ogsi vasre kommet herop langt senere, efter at de havde
kurseret i lasngere tid andre steder, som det synes at have vaeret tilfasldet med de
bornholmske denarfund.

Hvor kom m0nterne fra?

Denarerne kan teoretisk set vaere kommet fra mange egne i det frie Germanien,
hvor sene denarskatte er almindelige. De nasrmeste paralleller findes i Nordtysk
iand vest for Elben , og det ville ikke vasre urimeligt at forstille sig en forbindelse
herfra til Fyn over S0nderjylland, hvor vi har denarfundene fra bl.a. Nydam og
Thorsbjerg mose.

Vender vi os til guldfundene, synes der at vaere to mulige importveje. Mens
denarer indtil 3. irh. nassten udelukkende praeges i Rom, stiller sagen sig anderledes
for de sene guldm0nter, som blev udm0ntet flere forskellige steder rundt omkring i
riget, og som normalt er forsynet med prasgestedets navn. Brangstrupskatten, der
foruden m0nterne bestir af en del guldsmykker, stammer if0lge den ungarske
forsker Andreas Alfoldi fra Donauomridet, dels fordi smykkernes forarbejdning
tyder i den retning, og dels fordi en stor del af m0nterne er prasget i Mellemeuropa.
Men ser vi pi de 11 Gudmesolidi, er kun 4 af mellemeuropasisk eller 0stlig
herkomst, mens 1 er fra Rom og hele 6 fra Trier. Af de 0vrige 5 fynske solidi fra
denne periode er 2 praeget i Trier. Af Brangstrupfundets 48 m0nter stammer 6
herfra; de er alle prasget pi Constantin den Stores tid efter 309, og man maerker
siledes en stigende koncentration af m0nter fra Trier omkring midten af 4. irh. e.
Kr.

Samme tendens synes at kunne spores i Nordtyskiand vest for Elben, hvor
solidusfund fra denne periode er hyppige. I f.eks. skattene fra Ellerbeck og
Westkappeln udg0r solidi fra Trier - hovedsagelig praeget under Magnentius - mere
end 60%. Man har opstillet den teori, at de mange solidi i Nordtyskiand skriver sig
fra en regulasr plyndring af Trier engang i 4. irh., men den tyske forsker Peter
Berghaus foretraekker at se en sammenhasng mellem solidusskattene og Magnen-
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this' oprustning mod Constantins0nnerne omkring 350. Det er sandsynligt, mener

han, at den germansk f0dte kejser havde talrige krigere af sivel frankisk som

germansk oprindelse i sit sold. Bide denarer og solidi kan altsi tolkes som

vidnesbyrd om en forbindelse mellem Fyn og Nordtyskiand vest for Elben. Men

arten af denne forbindelse, der synes at vasre oph0rt kort efter midten af 4. irh.,

mi til sin tid bestemmes ud fra en samlet vurdering af m0nter og andre

arkasologiske vidnesbyrd.

M0nternes funktion

Nir man stir overfor et samfund, der ikke selv fremstillede m0nter, kan man ikke

umiddelbart afg0re, hvorledes de importerede m0nter fungerede. Og selv i et lille

omride som Danmark mi man vasre forberedt pi, at anvendelsen kan skifte fra egn

til egn. En del af det importerede materiale er utvivlsomt blevet omsmeltet og

forarbejdet til andre genstande; men sp0rgsmilet er, om de m0nter, der bevarede

deres oprindelige skikkelse, var pi vej til omsmeltning, eller om de spillede nogen

rolle i det davasrende samfund.

Betragter man de fynske fund som helhed, viser det sig, at guldm0nterne i

langt de fleste tilfaslde er omdannede til smykker ved hjaslp af 0skener eller

gennemboringer, mens dette er yderst sjaeldent, nir det drejer sig om de slidte og

underl0dige denarer. Sivel denarer som siliquae er jasvnligt beklippede, og det er en

nasrliggende tanke, at de har vasret anvendt i handelen, ikke som m0nter, hvor

stemplet borgede for vasgt og l0dighed, men som bruds0lv, der mitte vejes hver

gang en handel fandt sted.

Kun en enkelt af Brangstrupskattens 48 m0nter er uden hul eller 0sken , og i

det 0vrige fynske materiale udenfor vort omride er der i alt konstateret 4 intakte

solidi fra den tidlige guldperiode, alle praeget efter 317. Si meget mere overrasken-

de er det, at kun en enkelt af Gudmeskattens 11 solidi baerer 0sken, nemlig den

sikaldte multipelsolidus, der nasrmest mi regnes som en lille medaille. Man kunne

selvf0lgelig forestille sig, at m0nterne simpelthen er kommet i jorden si hurtigt, at

de ikke har niet at fi en 0sken pisat, men man mi ogsi tage den mulighed med i

betragtning, at de romerske solidi pi dette tidspukt var ved at opni en funktion

som betalingsmiddel. Pi nuvaerende tidspunkt er materialet dog endnu for spinkelt

til at man t0r bygge videre pi den teori.
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TABEL I

Romerske m0ntskatte fra Danmark

denarer

1. Ginderup (25) 74 e.Kr. J

2. D0rpsted (20) ca. 161 e.Kr. J

3. Rimose (428) ca. 180 e.Kr. S

4. Lilleborg (7) ca. 180 e.Kr. B

5. Uvist sted (7) ca. 180 e.Kr. B

6. Illerup (178?) ca. 188 e.Kr. J

7. Gudme I (25) ca. 189 e.Kr. F

8. Gudme II (63) 190 e.Kr. F

9. Testrup (8) 190 e.Kr. J

10. Borres0 (16) 191 e.Kr. B

11. Thorsbjerg I (32) ca. 192 e.Kr. J

12. Hvornum kasr (22) 192 e.Kr. J

13. Knudsker (217) ca. 193 e.Kr. B

14. Robbedale (255) ca. 195 e.Kr. B

15. Sm0renge (484+1 AV) 195 e.Kr.(467-72) B

16. Thorsbjerg II (23) 199 e.Kr. J

17. Dankirke (36) 201 e.Kr. J

18. Nydam (35) 217 e.Kr. J

19. Bagsvaerd (45) 217 e.Kr. S

20. Tarup (23) 226 e.Kr. J

21. Gettorp (7) 236 e.Kr. J

aurei, solidi, siliquae, bronze

£ 22 Engbjerg (3)

AV23 Boltinggird (3)

AV 24 Brangstrup (48)

25 Nyrup (3)

AV26 Gudme I (10)

AR27 Gudme II (11)

/E 28 Kvasrs (3)

317 e.Kr.

ca. 324 e.Kr.

326 e.Kr.

ca. 350e.Kr.

355 e.Kr.

ca. 355 e.Kr.

ca. 361 e.Kr.

J

F

F

S

F

F

J
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/E 29 Nyb0l (6) 367 e.Kr. J

/E 30 S0nder Brar.I (5) ca. 383 e.Kr. J

/E 31 S0nder Brar.II (4) ca. 383 e.Kr. J

IE 32 Fehmern (4) ca. 408 e.Kr. J

AR33 H0sten Torp (8) ca. 423 e.Kr. S

AR34 Simmersted (6) ca. 423 e.Kr. J

AV 35 Sandegird (4) ca. 474 e.Kr. B

AV36 Rynkeby (5) ca. 474 e.Kr. F

AV.37 Elsehoved (8) ca. 488 e.Kr. F

AV38 Kisbygird (14) ca. 491 e.Kr. B

AV39 Ved Sylten (9) ca. 491 e.Kr. B

AV40 Svaneke ? (3) ca. 491 e.Kr. B

AV41 Spagergird (7) ca. 491 e.Kr. B

AV42 Dalsh0j (17) ca. 518 e.Kr. B

AV43 Soldatergird (36) ca. 518 e.Kr. B

AV44 Saltholmsgird (29) ca. 518 e.Kr. B

AV 45 Almindingen (6) ca. 526 e.Kr. B

AV = guld, AR = s0lv, /E = bronze

J = Jylland, F = Fyn, S = Sjaelland, B = Bomholm

2. Ufuldstaendigt fund

4. Ufuldstaendigt fund

5. Ufuldstaendigt fund

6. L0sfund fra udgravningsomride

7. L0sfund fra udgravningsomride

8. Fund fra mose, flere samtidige nedlaeggelser, endnu ikke afsluttet

11. Fundoplysningerne un0jagtige, rimeligvis flere fund fra mose

16. L0sfund fra boplads (enkelte li samlet)

17. Fundoplysningerne un0jagtige, rimeligvis flere fund fra mose.
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M0LLEGARDSMARKEN, GRAVPLADSEN STRUKTUR OG VARIGHED

af J0rgen Christoffersen

Indlasgget er et sammendrag af K0benhavns Universitets prisogave for 1977,

magisterforelassning 1981, samt endnu upubliceret forskning i asldre jernalders

materiale fra Fyn.

Disse arbejder er i h0j grad baseret pi grafisk fremstilling. Dette gaelder

forskellige store og detaillerede plancher af hele gravpladsen, div. flerdimensionale

diagrammer udtegnet via EDB, keramiske form- og stilelementer, statistiske

tabeller osv., alt sammen for omfattende og i upraktiske formater til en kortfattet

artikel i en symposieberetning. Lasseren bedes derfor basre over med savnet af den

mere eller mindre omfattende bevisf0relse for de fremf0rte argumenter og

resultater.

M0llegirdsmarken er beliggende mellem amtsvejen Nyborg-Svendborg og Tan-

ge i pi en syd0stvendt jaevn skrining ned mod ien. Jordbundsforholdene pi stedet

bestir 0verst af et muldlag af stasrkt varieret tykkelse og en leret undergrund. Pi

denne mark er systematisk udgravet ca. 2.000 grave indenfor et areal pi ca. 8.500
2

m . Gravene spasnder over tidsrummet sen f0r-romersk - til asldre germ, jernalder,

altsi ca. 500 ir, hvori yngre romertid er rigest repraesenteret. Gravformerne er

varieret, men med klar dominans af brandgrave i hele tidsrummet.

Udgravningerne pibegyndtes 1875 af kammerherre N.F.B. Sehested som led i

en registrering og udgravning af fortidsminder over et stort omride omkring godset

Broholm. De f0rste 100 grave blev publiceret af Sehested i 1878 med en grundig

beskrivelse af hver grav + tegninger af en del af fundene. Efter Sehesteds d0d

fortsattes publiceringen 1884 af nye udgravninger pi stedet, afsluttet ved Henry

Petersen, der selv deltog i udgravningen af de nu i alt 376 grave. 1959 genoptoges

gravningerne af Erling Albrectsen, der i de naeste 8 ir niede at udgrave ca. 7.800
2

m , hvorfra blev fremdraget 1647 grave, alle publiceret i serien "Fynske Jernalder-

grave".

Gravpladsen udg0r naturligvis et vaesentligt element i forstielsen af hele

"Gudme-komplekset" og dets placering indenfor f0rst og fremmest det fynske

omride i jernalderen, men ogsi i h0j grad vores billede af jernalderens samfund i

Danmark. Med de senere irs store udgravninger i Jylland har man fiet hele

landsbyer afdaskket, i enkelte tilfaelde har en lang udvikling i bosasttelsesm0nstret

indenfor et omride kunnet dokumenteres, sidst men ikke mindst ogsi med

befolkningens gravpladser.
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PI. 1

E. Albrectsens felt
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Vores billede er siledes blevet mere komplet, og som bide asldre og nye fund
tilsammen viser, ogsi mere kompliceret. Der har eksisteret en stor variation i
bosaettelsestyper, lokalsamfundenes st0rrelse og dermed deres betydning. M0lle-
girdsmarken rager stadig op som en usaedvanligt stor gravplads, som sammen med
de mange rige fund fra omridet omkring Gudme synes at pege pi et stort
jernaldersamfund med lang kontinuitet og en sasrstilling indenfor et st0rre omride.
En del af disse sp0rgsmil omkring samfundets st0rrelse, struktur, kontinuitet og
betydning indenfor det fynske omride kan belyses ved en nasrmere analyse af
M0llegirdsmarken.

Med hensyn til gravpladsens repraesentativitet for befolkningens st0rrelse kan
der f0rst sasttes et sp0rgsmilstegn ved, i hvor h0j grad udgravningerne har
afdaskket gravpladsens totale omfang. Her er Sehesteds kort over omridet nyttigt
ved en sammenligning af Albrectsens plan over feltet. Pi planche 1 er indtegnet
Albrectsens felt oveni Sehesteds felt og sonderede omride, hvoraf fremgir at
Sehested har registreret spor af grave over et betydeligt omride pi den anden side
af den davaerende chaussee og N0 for Albrectsens felt. Der er tale om bide spor pi
overfladen ved pl0jning og regulasre urnefund i drasn- og vejgr0fter, hvortil kommer
fund fra anlasggelsen af chausseen.

Ser man dernasst nasrmere pi Albrectsens udgravede felt, planche 2, er der
flere forhold, der springer i 0jnene. Hele kompasset rundt stir gravene taet pi
feltets graenser eller direkte i kanten af dette. Ganske vist er enkelte s0gegr0fter
f0rt videre ud uden at give fund, men i det udgravede felt er der ogsi fundtomme
pletter, hvortil naturligvis kommer dyrkningens evt. 0delasggelse. Endvidere er der
i de seneste ir fundet grave netop N0 for Albrectsens felt, igen i det af Sehested
indicerede omride. At dette mi konkluderes, at udgravningerne ikke daskker
gravpladsens totale udstraekning, og antallet af grave sandsynligvis har vaeret og er
betydeligt st0rre. Amtsvejen daskker med sine 18 m i bredden sandsynligvis over
lige si meget af gravpladsen, der i sydvest straekker sig ind pi nabomarken, og i 0st
laengere ned mod aen videre ud mod nord. Pi det unders0gte areal er fundet 1grav
pr. 4 m og tillaegges blot 10 m af vejbredden + 5 m uden om feltet kunne med
samme tasthed findes ca 600 grave flere oveni de 2.000. Hertil skal nasvnes, at
sp0rgsmilet om gravpladsens tidsmsessige varighed kunne l0ses ved en udvidelse af
feltet mod NV og N0, hvor netop de yngste grave findes, heraf enkelte sandsynlig
vis fra asldre germanertid.

Til sp0rgsmilet om, hvilke strukturer der er pi gravpladsen, kan man begynde
med de strukturer, som direkte kan iagttages. Ser man f0rst efter strukturer i
gravenes placering uden hensyn til kronologiske forhold, findes bide en jasvn
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PI. 2

Gravpladsen pa Mollegardsmarken. Hojdekurver med indbyrdes mellemrum af 20 cm.
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spredning og tastte koncentrationer af grave, enkelte steder ligger nogle grave pi
raekke eller danner cirkler. Der er siledes ikke tale om en ensartet struktur. Et
vigtigt forhold i denne forbindelse er, at meget fi gravanlaeg griber forstyrrende
ind i hinanden, hvilket mi betyde, at gravene engang har vaeret markeret over
jorden. Gravene er heller ikke placeret efter bestemte forhold i omridets h0jdekur-
ver eller jordbundens beskaffenhed. Med til helhedsbilledet h0rer ogsi, at der
enkelte steder er fundet stenlasgninger og tykke aske- og skirlag, sandsynligvis
ligbrasndingspladser.

Ser man derefter pi evt. strukturer i gravformernes fordeling i feltet, er der
heller ikke her tale om nogen klar struktur udover, at af det samlede antal
brandpletter findes hovedparten i den sydlige del af feltet. Snarest er gravformeme
kronologisk betinget, hvilket f0rer ind pi gravpladsens datering og evt. horisontale
stratigrafi.

Af Albrectsens plancher med dateringer i "Fynske Jernaldergrave IV, 2"
fremstir stadig et uklart billede uden en klar horisontal stratigrafi. Sent date rede
grave er hist og her klemt inde mellem en serie aeldre grave, og et stort antal
udaterede grave, nemlig ca. halvdelen, er medvirkende til denne uklarhed.

Ved at anvende en anden dateringsmetode, der bygger pi kvantitativ analyse
af form- og ornamentikelementer pi keramikken, kan dannes et andet grundlag for
andre analyser af gravpladsen. Ved seriation sammenholdt med fibelkronologien
o.a. kan en del af Sehesteds gravfund + de af Albrectsen ikke-periodedaterede
grave n0jere tidsbestemmes. Denne metode fordobler antallet af periodedaterede
grave indenfor asldre romertid, samt medf0rer vassentlige asndringer indenfor de
yngre romerske grave, hvor 35% kan omdateres fra den ene til den anden periode
og sidst, men ikke mindst en 0gning af periodedaterede yngre romerske grave med
71%. Sidstnasvnte tal omfatter isasr de fattigt udstyrede grave, der er vigtige for et
totalt billede af den sociale struktur/periode. Resultatet af denne metode kunne
fortsat inddele gravene i 2 perioder af asldre romertid og 3 perioder af yngre
romertid.

Resultatet af denne omdatering gav ikke nogen klar entydig horisontalstrati
grafi, men alligevel et klarere billede af gravenes placering, hvor de mange
plancher med symboler og farver desvasrre ikke kan bringes her. Der viser sig en vis
horisontalstratigrafi fra de f0rromerske grave i den 0stlige del af feltet til de
ffildre romerske per. I-II grave fra syd0st mod nordvest. At stratigrafien ikke kan
vises entydigt kan skyldes flere forhold: 1) dateringerne er stadig ikke gode nok, 2)
gravpladsens store areal allerede tidligt i aeldre romertid kan forklare, at senere
asldre romertids grave forekommer mellem asldre grave, 3) gravene markerer
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familier/-grupper med deraf f0igende koncentrisk stratigrafi. Sidstnaevnte marke-

rer sig i si fald ikke saerligt tydeligt med afstand til andre gravgrupper. De yngre

romerske grave danner heller ikke en klar horisontalstratigrafi i een retning,

derimod ligger hovedparten af periode I grave samlede i grupper, og test uden om

disse adskilte grupper nedsasttes grave koncentrisk gennem de efterf0lgende

perioder. Hertil kommer nye grupper af periode II grave + en hel del spredtliggende

grave. I periode III fortsasttes som nasvnt begravelser i sammenhasng med aeldre

grave, men hovedparten findes nu spredt i randomriderne af det udgravede felt, og

fortsastter sandsynligvis udenfor feltet.

Med hensyn til gravpladsens evt. brug op i asldre germanertid, kunne denne

dateringsmetode indenfor feltet udskille en lille gruppe lerkar, som efter metodens

systematik kan placeres senest i den keramiske udvikling, men som helhed i form

og ornamentik visuelt er svasr at skille ud fra periode Ill-daterede lerkar.

Metalfundene mangier her til at kunne datere en asldre germansk lerkargruppe.

For gravformernes vedkommende gav omdateringen ogsi et klarere billede af

deres fordeling/periode. I nedenstiende tabel fremgir det klart, at gravformerne

f0rst og fremmest er kronologisk betinget. Tallene er den procentuelle fordeling

(af rundet) mellem periodedaterede grave.

jordfaeste brand-

plet
urnebrand-

grube
urne

F0rrom. 0 90 3 7

£.R. I 1 87 6 6

£.R. II 2 63 21 14

Y.R. I 1 19 19 62

Y. R. II 1 1 1 97

Y.R. Ill 1 1 1 97

Sammenligner man gravformernes fordeling her med det 0vrige Fyn-Langeland, er

der visse forskelle, som dog kan skyldes tilfasldigheder. Jordfasstegrave udg0r i

asldre romertid ca. 15% udenfor M0llegirdsmarken og kun 1% her, og i yngre

romertid ca. 9% udenfor - og kun 0,2% her. I asldre studier udgjorde jordfasstegrave

op til 50%, og nye fund af et par store brandgravpladser kan yderligere udjasvne

forskellen mellem M0llegirdsmarken og det 0vrige Fyn. Der er dog klare forskelle i
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gravenes placering, idet der pi andre gravpladser findes jordfaestegrave samlet i
grupper eller enkeltvis med st0rre afstand til brandgrave. Denne placering og
antallet af jordfaestegrave kunne tolkes som reprassenterende et saerligt socialt lag,
men gravenes udstyr er lige si varieret, rigt og fattigt, som i brandgravene.
Jordfeesteskikken er derfor snarest et fremmedelement hos familier/-grupper, hvis
oprindelse eller tilh0rsforhold ud fra gravenes orientering kunne pege pi henholds-
vis Jylland (0-V) og Sjaslland (N-S).

Tilbage er gravenes udstyr og ud fra dette de mulige tolkninger om den sociale
struktur. Gravpladsen indeholder et stor og varieret materiale, ca. 5.200 genstande,
og er siledes velegnet til kombinationsanalyser. Ud fra sidanne kan der dannes 8
udstyrsgrupper, hvorimellem der er en rangorden efter kombinationshyppighed
mellem de enkelte genstande. Disse 8 grupper er:

1 - importbronzer, glaskar og m0nter.

2 - fibler, nile, remspasnder og -beslag, S-hasgte.
3 - ringe, berlokker o.a. hasngesmykker, perler.
4 - Kamme, pincet og 0reske.

5 - Saks, kniv, tenvaegt, synil, glitte- og hvaessten, syl og viben.
6 - Nilegemme, n0gler og lisedele, ubestemm. fragm. af genstande.
7 - Flere lerkar.

9-1 lerkar.

Analyser har vist, at der er ingen signifikant sammenhasng mellem bestemte
udstyrskategorier og gravform, og heller ikke en signifikant deling af udstyret, som
kunne betegne en tilsvarende deling efter k0n, og det uanset hvilken udstyrskatego-
ri, der vaslges som udgangspunkt. Inddrager man unders0gelser af andre gravplad
ser, hvor der har vist sig en sandsynlig deling af udstyret efter k0n, -og overf0rer
dette til M0llegirdsmarken, kan der her udskilles ca. 50 grave efter k0n, og det er
et forsvindende lille antal.

Ser man dernasst pi udstyret fra andre gravpladser, hvor knoglerne er
aldersbestemt, viser det sig, at udstyret er ret jaevnt fordelt i alle aldersgrupper,
dog med en tendens til mindre omfattende udstyr blandt de aeldste. Det skal dog
bemserkes, at vi savner et ordentligt statistisk materiale fra analyser af knogler og
brasndte ben i danske fund. Forel0big mi der arbejdes med den hypotese, at begge
k0n og de fleste aldersgrupper er reprassenteret pi M0llegirdsmarken.

En anden mulighed for belysning af strukturer pi gravpladsen er udstyrets
fordeling i feltet, hvor man naturligvis mi inddrage visse kronologisk bestemte
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forhold omkring de enkelte genstande og udstyrsgrupper. For eksempel er redskaber

en aim. gruppe i f0rromersk- og asldre romersk jernalder, og dragtudstyr er saerlig

hyppig i 1. halvdel af yngre romersk jernalder. Sammenholdes dette med resultater

ne af omdateringen og gravenes placering fis et helhedsindtryk af en ret jaevn

spredning, bide af udstyrsgrupper og de enkelte genstandskategorier. Der er ingen

klar struktur. Kun enkelte steder findes rigt udstyrede grave i smi grupper. I andre

af de ovenfor nasvnte gravgrupper med en koncentrisk horisontalstratigrafi er

udstyret varieret.

Disse analysemetoder f0rer siledes ikke til et sasrligt detailleret klart billede

af den sociale struktur over det 500-irige forl0b, og der mi anvendes andre

metoder, som kan omsastte gravudstyrets enkelte genstande til milbare variabler.

Religi0se forestillinger og deres evt. indflydelse ved en gravlasggelse kan vi ikke

bevise arkasologisk. Vi kan med forsigtighed referere til forhold, der kunne vasre

etnografiske paralleller. Et overvasldende indtryk er dog, at flertallet af samfund,

si langt vi kan gi tilbage i historisk tid og op til nutiden, begraver deres d0de med

en markering af afd0des status i samfundet/gruppen eller familien. Er gravudstyr

en del af gravskikken, har afd0de oftest haft et ejendomsforhold til de ting,

vedkommende fir med sig i graven. Man kan ogsi udtrykke det som Sehested, der

et sted skriver: "at Gravgodset fra samtlige Gravpladser viser, at Gravpladserne

ere benyttede af Folk med h0ist forskjellige Formueomstasndigheder".

Det vil falde uden for rammerne her at komme nasrmere ind pi de sociale

videnskaber, teori og metodik til at mile individets status, social stratifikation og

mobilitet, og vi har ikke antropologiske eller odontologiske analyser af skeletres-

terne her, hvilket begraenser tolkningerne til et gennemsnit af befolkningen, og ikke

det enkelte individ efter k0n og alder.

Nogle af metoderne er fors0gt og fundet anvendelige pi dette materiale med

udgangspunkt i det faktum, at der er en sammenhasng mellem hyppigheden af et

symbol/genstand, materiale og tilgasngelighed og dermed dets milbare vasrdi pi et

givet tidspunkt. Med andre ord, forskellen mellem personer med lav - og h0j status

vil vise sig i besiddelsen af det sjaeldne og eftertragtede. Beregningerne af

gravudstyrets vaerdi er gennemf0rt med 2 metoder, den ene med indbygget

kronologisk faktor, dvs. gravudstyr pr. periode og den anden med det totale antal

over hele tidsrummet. Udtegnet pi kurver viste de 2 beregninger et parallelt

forl0b, og ved nasrmere test af placeringen af de enkelte grave pi begge kurver

viste der sig stor overensstemmelse. Den sidstnasvnte metode er derfor valgt, fordi

denne samtidig giver et ensartet sammenligningsggrundlag.

Pi planche 3 ses kurverne over de 6 perioder, hvor hver enkelt dateret grav er
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afsat ud af abscissen med afstandene herimellem fordelt, siledes at abscissen/peri-

ode fir samme lasngde. Ud af koordinaten er afsat gravenes vasrdsisummer i en

logaritmisk skala.

Teorien bag denne milemetode og dens grafiske afbildning er, at de sociale lag

vil findes i kurvernes overvejende vandrette trin, og grasnserne mellem lagene

(markeret ved tvaerstreger) vil findes der, hvor udstyret skifter sammensastning og
dermed vasrdisum, resulterende i en kurvestigning. Diagrammets nederste vandret

te linie betegner masngden af grave, hvor udstyrets vasrdisum = 1. Det umiddelbare

indtryk af diagramnmet er, at flere kurver har et parvist parallelt forl0b over store

trask, si snart gravene indeholder mere end et lerkar. Der er 3 parallelle forl0b:

1) mellem de f0rromerske - og aeldre romerske per. I grave, bortset fra kurvernes

endepunkt, hvor kun de aeldre romerske grave nir op i grave med meget udstyr

og derfor stor vasrdisum.

2) tilsvarende mellem asldre romerske per. II og yngre romerske per. I grave,

bortset fra kurvernes forl0b i de h0je vasrdisummer.

3) mellem periode II og III af yngre romerske grave.

Disse kurveforl0b kan tolkes siledes, at hele tidsforl0bet kan inddeles i 3

forskellige sociale strukturer/"perioder". Dette ibner interessante perspektiver for

begrebet "periode" og den vaegt, vi som arkaeologer kan tillaegge udvikling eller

asndringer i genstande som svarende til en tilsvarende udvikling/asndring af selve

samfundet som helhed. Det skal derfor understreges, at periodenavne i denne

artikel kun er referencerammer til "perioder" eller faser i den keramiske form- og
ornamentik.

En anden form for grafisk fremstilling af dette talmateriale og kurver er

sikaldt "stratifikationspyramider", som giver et klarere sammenligningsgrundlag.

En sidan pyramide kan f.eks. illustrere formue- eller indtasgtsfordelingen i en

befolkning, hvor det store flertal, det vi normalt kalder underklassen, har smi

formuer/ringe indkomst, en mindre del udg0r en lagdelt mellemklasse, og et lille

antal personer i overklassen med meget store formuer/indtasgter.

I nedenstiende figur er vist en "gennemsnitspyramide" over det samlede antal

grave/gravudstyr i hele tidsforl0bet. Der er 7 trin = strata eller lag, hvor bredden

er den procentuelle fordeling af grave pr. stratum. Trinnenes h0jde udtrykker

variationen i gravenes vasrdisummer indenfor et stratum, hvor det skal understre

ges at h0jdeskalaen er logaritmisk.
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Pa planche 4 er vist stratifikationspyramiderne over perioderne, hvor den gennem-
snitlige pyramide er indtegnet med stiplet omrids. Indenfor hvert stratum er

indtegnet et skraveret baslte, hvis midtpunkt markerer gravudstyrets middelvasrdi,
og tykkelsen markerer standardafvigelsen. Dette er gjort for at give et indtryk af
variationen i det enkelte sociale lag og afstanden mellem disse. I h0jre side af
figurerne er anf0rt stratum/lagnumre og deres grasnsevasrdier. Hver enkelt stratifi-

kationspyramide indeholder kun periodedaterede grave. Den forholdsvise fordeling
af de udaterede grave pi perioderne ville kun medf0re relativt smi aendringer af
strukturen/-periode, idet hovedparten af disse grave indeholder meget lidt udstyr
og siledes blot ville 0ge stratifikationens nedre trin.

Trods den ringe st0rrelse af den f0rromerske population, viser denne sig
stratificeret med relativt stor vertikal afstand mellem lagene, samt ringe variation
i hvert lag. En overklasse er ikke reprassenteret her, men den markerer sig med rigt
udstyr pi gravpladsen ved Langi, ca. 6 km fra M0llegirdsmarken. Den sene

f0rromerske struktur ser ud til at fortsastte i f0rste periode af aeldre romertid for

de nedre lags vedkommende, men den 0gede variation i hvert lag medf0rer en
relativt mindre vertikal afstand mellem disse 3 lag. Herudover er tilkommet en

mindre 0vre lag i mellemklassen =stratum III, samt en lille overklasse med meget
rigt udstyr fjernt fra de 0vrige lag.

Mellem disse 2 perioder og periode II af aeldre romertid er indtridt betydelige
strukturelle aendringer, isasr i de mellemste lag, der for det f0rste er vokset i

st0rrelsen, dernasst er de 3 lag heri omtrent lige store. Ogsi i toppen er tilkommet

et 0get antal personer, men nu med mindre vertikal afstand til mellemklassen.
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I f0rste periode af yngre romertid er der isaer sket forandringer i det indbyrdes

st0rrelsesforhold i mellemklassens lag, samt en ny st0rre overklasse med omfangs-
rigt udstyr.

Den mest omfattende strukturelle forandring over de 6 perioder findes mellem

periode I og II af yngre romertid, idet asndringerne viser sig hele vejen op gennem

lagene. Begyndende nedefra er underklassen vokset betydeligt i antal og har udskilt

sig i 2 lag = stratum VI og VII, hvoraf det nederste er st0rst. Mellemklassens lag er

betydeligt indskrasnket i st0rrelse og med mindre afstand mellem stratum V og IV.

Der er relativt lige si mange personer i overklassen, men denne markerer sig med
mindre omfattende udstyr.

Denne struktur kan genkendes i grove traek i periode III, men med en yderligere

voksende underklasse og indskrasnket mellem- og overklasse.

Det fremgir klart, at der gennem hele tidsrummet har vasret en dynamisk

udvikling med vekslende intensitet. Som ogsi kurverne viste, synes der at have

vaeret 3 ret stabile tidsrum, hvorimellem udviklingen er prasget af staerke foran
dringer.

En af de faktorer, som har betydning for dannelsen af den sociale stratifikati-

on, er den sociale mobilitet. Mobilitet kan udtrykke sig pi flere mider, gennem en

horisontal bevasgelse en person kan foretage sig mellem grupper med forskellige
statussymboler, hvis sammensastnng og vasrdi stadig tilh0rer samme lag. Denne

form for mobilitet kan selvf0lgelig ikke demonstreres her, idet vi kun har status

markeret pi d0dstidspunktet. Derimod er der vertikal mobilitet tilstede i vekslende

omfang over perioderne, hvor den bl.a. kan vise sig ved personer med udstyr af

karakteristiske symboler for et socialt lag + enkelte karakteristiske symboler for et

socialt lag + enkelte karakteristiske symboler for laget over eller under dette.

Mobile- eller "fremmede" personer kan ogsi findes med gravudstyr, hvis sammen-

saetning afviger staerkt fra gennemsnittet i et socialt lag, som siledes placerer
personen i 0vre- eller nedre ende af laget.

Isasr synes tidsrummet fra sen aeldre romertid og et stykke ind i yngre romertid

at vasre praeget af stor mobilitet, hvor kurverne over udstyrets vasrdisummer viser

jasvne stigninger over store strask. Denne mobilitet kan udfra de 2 stratifikations-

pyramider tolkes som en opadgiende bevasgelse fra mellemklassen, hvor statusmar-

keringen i de 0verste sociale lag derefter typisk bestir i dobbeltsast af genstande.

Denne dynamiske udvikling og de strukturelle forandringer b0r ses i en st0rre

sammenhasng indenfor det fynske omride. Med hensyn til befolkningens st0rrelse

milt ud fra gravfund illustrerer nedenstiende figur en meget staerk befolkningstil-
vaskst pi M0llegirdsmarken i forhold til det 0vrige Fyn, en tilvaekst der i midten af
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yngre romertid modsvares af en tilbagegang udenfor M0llegirdsmarken. Det er

nasrliggende at forklare dette som en flytning af geografisk mobile personer, og

muligvis kan dette vasre noget af forklaringen pi den manglende klare struktur i

gravenes placering pi gravpladsen.

antal

grave

loo

N M0llegardsmarken

0vrige Fyn

175 25o 325 'too e.ki

Pi planche 5 er vist bebyggelsen og fordelingen af overklassegrave (stratum I—II) i

det fynske omride. Udbredelseskortene viser en langt overvejende kystbundet

bosasttelse i f0rromersk jernalder, der efter gravpladsernes st0rrelse peger pi

spredte smi enheder, hvis sociale struktur adskiller sig fra M0llegirdsmarken i

forekomsten af viben, som reprassenterer en relativt h0j vaerdi. De eneste fund af

en egentlig overklasse med luksusgenstande, heriblandt importerede metalkar,

findes som nasvnt ved Langi, nasr Gudme-omridet. Disse grave li adskilt fra en

relativt stor gravplads med 100 grave, hvis indhold er giet tabt.

I asldre romertid 0ges bosasttelsen isaer i det nordvestlige- og centrale Fyn, og

der er ikke tale om en egentlig ophobning af rigdom pi M0llegirdsmarken. Grave

med importerede luksusgenstande er senest i denne periode lige fordelt mellem

M0llegirdsmarken og det centrale Fyn.

Dette billede asndres brat i beg. af yngre romertid, hvor der er en voldsom

ophobning af rigdom pi M0llegirdsmarken fulgt af en begyndende stasrk stigning i

befolkningstallet her i forhold til det 0vrige Fyn. Befolkningstallet stiger fortsat

stasrkt pi M0llegirdsmarken i den efterf0lgende periode, f0rst fulgt af en balance i

fordelingen af personer med h0j status, og dernasst senest igen en koncentration af

rigdom, men nu med et faldende befolkningstal pi M0llegirdsmarken. Sidstnaevnte
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forhold kan hurtigt asndre sig med en totaludgravning af gravpladsen. At befolknin-

gen i omridet fortsat er stor, og at dette fortsat indtager en saerstilling, vises klart

af de mange og rige fund omkring Gudme i de efterf0lgende perioder.

Med disse kvantitative metoder synes udviklingen indenfor det fynske omride

at markere, at et mindre omride i det syd0stlige Fyn bide i asldre og yngre

jernalder har indtaget en saerstilling. Udviklingen kan tolkes som en dannelse af et

center for magt og kommunikation, hvori importen af luksusgenstande har vassent-

lig betydning. Centerdannelsen ser ud til at kulminere i begyndelsen af yngre

romertid, hvor samfundet nasr M0llegardsmarken-Gudme tilf0res nye beboere, som

er medvirkende til en omfattende statusmarkering i kampen om at opni sociale

positioner. Redistributionen af statussymboler ud til det 0vrige Fyn er samtidig

meget ringe, et forhold, som ibenbart ikke er holdbart i opretholdelsen af centrets

indflydelsesomride. Derfor ser man i den efterf0lgende periode, hvor den samlede

importmasngde af luksusgenstande er giet tilbage, en 0get redistribution af

luksusgenstande ud fra centret, men f0rst og fremmest til det centrale Fyn.

Konsolideringen af centret beh0ver derfor ikke at vasre svaekket, idet st0rrelsen af

dette vedbliver at vokse fulgt af en social struktur med en skarpere differentieret

stratifikation og dermed laengere afstand fra de mange fattige til de fi rige.

Hvorledes disse samfundsforhold egentlig udtrykker sig i bosaettelsens karak-

ter, er et af de vigtigste sp0rgsmil i "Gudme-komplekset", som ud fra de mange

l0sfund fra germansk jernalder synes at pege pi et endnu st0rre center for magt og

rigdom. Spor af bosasttelse nasr M0llegirdsmarken blev allerede konstateret af

Sehested i de sikaldte "Miltidspladser", hvis indhold af keramik kan datere denne

fra asldre romertid til beg. af yngre romertid. Dette omride er desvasrre senere

gennemgravet som led i en tegjproduktion. Bosasttelsen i aeldre germanertid er

ibenbart flyttet nasrmere til Gudme, hvilket der andetsteds i symposieberetningen

g0res nasrmere rede for. Vigtigt i denne forbindelse er dateringsmulighederne

mellem keramik og metalgenstande, hvor vi mangier de sikre sluttede fund, som

kunne findes imellem grave i et udvidet felt pi M0llegirdsmarken.
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HAVNE OG S0FARTI ROMERSK OG GERMANSK JERNALDER

af Ole Crumlin-Pedersen

I 1973 udgav den svenske arkasolog Erik Nylen et lille skrift "Bygden, skeppen och

havet", hvori han sastter sp0rgsmilstegn ved, om den arkasologiske forskning hidtil

har taget tilstraskkelig hensyn til den selvklare sammenhasng mellem hav og land,

mellem kyst og skib. Nylen anskuer resultaterne af mange irs bebyggelseshistorisk

og anden arkasologisk forskning pi Gotland i lyset af vores viden om skibstypernes

udvikling, og forklarer bebyggelsens tilbagerykning fra kysterne i jernalderen i

forhold til bronzealderen med udviklingen af virkeligt havgiende roskibe af

Nydamtypen. Med sidanne skibe var man kun sikret mod pludselige overfald, hvis

man ikke boede for nasr ved kysten. Det hindrede ikke, at man selv drev s0fart, for

Gotlands mange ier og s0er gav muligheder for at have egne skibe liggende i

beskyttet leje et stykke indenfor kysten.

Fra jernalderens sidste irhundreder kan der pivises steder ved kysten, der gav

las som naturhavn, og som udnyttedes som m0dested mellem lokale folk og rejsende

k0bmesnd og hindvasrkere. Sidanne strandmarkeder betjente sivel baglandet som

transittrafikken, - som det f.eks. er vist for Paviken (fig. 1), der h0rer hjemme i

perioden 700-1000. For tiden forud for 700 mangier der dog sikre vidnesbyrd pi

Gotland om sidanne havnepladser ved kysten.

Nylen gir i0vrigt ud fra, at Hjortspring- og Nydambidene er reprassentative

for jernalderens skibstyper, hvad vi dog pi ingen mide kan vasre sikre pi. Billedet

af vikingeskibet som en allround skibstype a la Gokstadskibet, f remdrevet med irer

og sejl, er blevet sprasngt i de senere ir i kraft af vragfund, der dels viser et bredt

typespektrum ved vikingetidens afslutning, dels bevidner eksistensen af veludvikle-

de handelsskibe, formentlig allerede i 800-tallet. Vi mi derfor holde den mulighed

iben, at en sidan udspecialisering kan vasre indledt irhundreder inden vikingetidens

begyndelse. Ved siden af nydamtypen, - det lange rofart0j, som vi kender fra

mosefund og samtidige gotlandske og upplandske ornamentale udsmykninger og som

ibenbart er krigs- og rejseskibet, - kan der have vasret regulasre sejldrevne

fragtskibe, som blot ikke havde en sidan status, at de blev nedlagt som moseofre

eller afbildet i datidens stenbilleder. I hvert fald er det vanskeligt at forestille sig,

hvordan man har skullet transportere st0rre varepartier eller mange mennesker

over havet i en nydambid, hvis den skulle ros tilbage igen uden at tage folkene med

tilbage.

Nu er netop sp0rgsmilet, om man overhovedet har transporteret mange varer
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Fig. 1: Kort over Paviken, Gotland, med vikingetidshandelspladsen ved Idiens

udl0b og med den tidligmiddelalderlige Vastergarnsvold ved udl0bet fra

noret til 0sters0en. Vikingetidens kystlinie antages som vist at have

ligget ca. 2 m h0jere end den nuvasrende. Efter Lundstrom 1981.
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eller mange folk over havet i jernalderen som bekendt meget omtvistet. I hvilket
omfang kan s0farten overhovedet belyses arkaeologisk?

Ja, gir vi til vikingetidens forhold, si har vi tilsyneladende bedre muligheder
for at belyse situationen. Her kan man endda i saerlige tilfaslde beregne masngden af
visse handelsvarer, som f.eks. klasberstenskar importeret til Hedeby. Her er Heid

3Resi niet frem til, at den samlede masngde kar, der er reprassenteret i
handelspladsens samlede fundlag, har ligget pi 700-1000 kar med en vasgt pi ialt
mellem 50 og 72 tons. Det lyder af meget, men fordeles dette pi Hedebys
funktionsperiode, fis en irlig import pi 200-300 kg klasberstenskar, hvad man jo
ikke kan bygge nogen st0rre s0handel op pi. Tilsvarende indtryk fir man af de
fleste varegrupper, der almindeligvis kommer pi tale for vikingetidens handel.

Et helt andet billede giver datidens handelsskibsfund. Fra tidlig vikingetid har
vi to fund fra Kattegat-omridet, Klistad * og Askekarr 5. Udfra de foreliggende
rekonstruktidner af disse skibe har jeg beregnet deres lasteevne til 15-18 tons ved

et fribbrd pi to femtedel af sideh0jden midtskibs. Dette fribordsmil angives som
palssende ved havsejlads i den islandske grigis-lovtekst fra 1200-tallet 6.

1000-tals fundene viser en udspecialisering mellem smi kystfragtskibe med
nogle fi tons lasteevne og store havgiende skibe, der har kunnet fragte i
st0rrelsesordenen 25-40 tons varer ad gangen (fig. 2). Vi kan nasppe fi et klarere

memento om ikke at glemme de "usynlige" varer, massevarerne som antagelig har
vasret salt, korn, t0mmer, saltsild m.v., der normalt ikke efterlader sig piviselige
spor i udgravningerne, end disse store lastskibes kapacitet.

Skibsfundene kommer ind som meget konkrete eksempler pi vareomsaetningens
omfang. Beregningen af lasteevnen kan vaere behaeftet med en usikkerhed pi op til
20-40%, og man kan og b0r diskutere fundenes repraesentativitet. Men man kan

ikke bortforklare, at netop disse fundne skibe har sejlet i datiden, og at man altsi
bl.a. har haft behovfor en varetransport af dette omfang pr. transportenhed.

Disse fund nasvnes her, fordi de kan illustrere, hvor velegnede sidanne
skibsfund kan vasre til at belyse handelens karakter og omfang. Vi kan altsi
arkaeologisk behandle s0handelen, og det langt bedre i nogle henseender ved at gi
til skibene end til varerne. Desvasrre er vort skibsfundsmateriale fra jernalderen
nassten udelukkende offer- og gravskibe, si det som nasvnt intet fortaeller om den

eventuelle forekomst af handelsskibe f0r vikingetidens begyndelse. Vi har derfor

god grund til at gi andre veje i en s0gen efter nye fund fra jernalderfart0jer, der
kan hjeelpe os til at bestemme, med hvilke typer og st0rrelser af fart0jer S0farten
blev bedrevet i romertid og germanertid.
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Fig. 2: Lasteevne i tons (a 1000 kg) for handelsskibsfund fra vikingetid og tidlig

middelalder. Dateringen af fundene er behasftet med en usikkerhed pi

+50-100 ir, mens usikkerheden pi lasteevnen ligger pi 10-40%, idet

Skuldelevskibenes kapacitet er sikrest bestemt.
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Var det overhovedet nordisk byggede skibe? Allerede i f0rromersk jernalder
sejlede man med sejlskibe i Vesteuropa, det ved vi fra en irsk guldmodel 7, og
Caesar omtaler i detaljer veneternes skibe, store egetrassskibe med laedersejl, der i
flere henseender var romernes overlegne 8. Si i romertid har der vaeret mange
sejlskibe i Vesteuropa, bide lokale fart0jer og skibe bygget efter romersk bygge-
skik. De kendes som handels- og krigsskibe fra fund fra London 9, Brugge 10 og
Mainz , og de kan meget vel have vaeret i brug langs Nords0ens kyster - og miske
tillige pi sejladsen ind gennem Limfjorden vestfra. Skibene fra Mainz fra omkr. 400

er i0vrigt i sivel byggemide som proportioner ganske nasrt beslasgtet med den
kogge, der i 1200-tallet forliste ved Kollerup pi vej rundt om Skagen. Disse to fund
viser, at koggen har sine r0dder i Rhinomridet, hvor den blev bygget irhundreder
f0r typen fik sin opblomstring som middelalderens storskibstype 12.

Var det sidanne tidlige retsstaevnede kogger fra Rhinegnene, der gav impulsen
til udviklingen af det nordiske skib fra rofart0j til rigtigt sejlskib? Vi ved det ikke,
men det er pifaldende at se, at de tidligste billeder af sejlskibe pi de gotlandske
billedsted, der dateres til aeldre germanertid 13, afviger stasrkt fra hvordan
nordiske skibe si ud bide f0r og siden - og at afvigelsen f0rst og fremmest tegner
sig ved skrogets retstasvnede og kantede silhuet - netop et sasrpraeg for koggetypen
(fig. 3).

Fig. 3: Eksempler pi tidlige sejlskibsbilleder fra gotlandske billedsten fra
perioden 500-700. Efter Nylen 1978.
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Emnet her er havne og s0fart f0r vikingetiden, men som det fremgir, kniber
det med det konkrete grundlag for at vurdere den tids s0fart, si lasnge vi ikke ved
mere, end vi g0r i dag, om skibstyperne og s0handelens karakter. Hvad havnene
angir, stir det ikke meget bedre til. Der er faktisk ikke en eneste konkret

havneunders0gelse fra jernalderen at henvise til. Men hvis vi med havn forstir dels

ud- og indskibningsstederne for gods og folk, dels de steder datidens skibe bes0gte
undervejs pi rejsen, bl.a. for ankring i nattetimerne, si kan vi alligevel give os til
at lede efter datidens naturhavne - eller kunstige havne, hvis man har lavet
sidanne, ved at f0lge vore kyster opmasrksomt.

Ved studiet af kysttopografien mi man imidlertid vasre opmaerksom pi, at
havniveauet har forskudt sig i forhold til land. Det er velkendt, at havniveauet
generelt har vaeret stigende siden isen smeltede tilbage efter den seneste istid.
Samtidig har landet - grundet afiastningen af ismasserne - hasvet sig. Efter
Littorinatiden har landhaevningen i den nord0stlige del af landet vaeret st0rre end
havstigningen, med en relativ landhasvning til f0ige. I den sydlige del af landet har
havstigningen vaeret st0rre end landhaevningen, resulterende i en relativ landsaenk-
ning.

Den overordnede udvikling har i perioder vasret forstyrret af klimasvingninger,
hvorved st0rre eller mindre masngder af oceanernes vand har vasret bundet som
. 14
is.

Fig. 4: Havniveauasndringernes mulige forl0b indenfor de seneste 7000 ir i
Roskilde fjord-omridet. Efter Bondesen 1982.
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Det har betydet, at vandstanden formentlig har vasret som nu omkring ir 0, ir

500 og ir 900, mens havet synes at have stiet henved en meter lavere ved

overgangen mellem asldre og yngre romersk jernalder og ved slutningen af

germansk jernalder. Der er stadig betydelig usikkerhed omkring dateringen og

st0rrelsen af disse svingninger, men at de er forekommet, ligger fast. Det betyder,

at sidanne ret store udsving har kunnet give vassentlige forskydninger i kystkon-

turen. Derved er store sandf lader periodisk blevet blotlagt, si sandet er begyndt at

vandre. Det kan yderligere have asndret forholdene, si naturhavne er blevet fyldt

op med flyvesand, og si steder, der tidligere var velegnede for skibene, nu mitte

opgives pi grund af afsn0ring og tilsanding.

Nord for Frederikshavn finder vi et tydeligt eksempel pi, hvor store asn-

dringer, der kan forekomme i kystens forhold, selv over et kortere tidsrum. Her

st0dte man i 1922 pi vraget af et middelalderskib fra omkring 1200, da man

ashdrede Elling i's 10b for at bygge en jernbanebro 900 m indenfor kysten . Ved

udgravningen i 1968 viste det sig, at skibet var sunket, mens det li i en naturhavn,

500m

Fig. 5: Kotekort over Slusegirdgravpladsen (A+B) med omgivende terrasn ved

01eiens udl0b i 0sters0en. Hulvejens forl0b mod stranden er angivet

med punkteret linie. Nord opad. Efter Klindt-Jensen 1978,1.
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dannet som en lagune i las bag en revle eller tange udgiende fra det faste
morasneland ved Strandby. Hvor der i dette irhundrede var dyrket ager, havde der
altsi for 700-800 ir siden vasret ibent vand. Denne nordligste naturhavn pi den
jyske 0stkyst var opfyldt med tykke flyvesandslag, der mi vaere blaest herind i de
mellemliggende lavandsperioder fra den flade kystbrasmme.

Ogsi ved Sydbornholm m0der vi sandflugtslagene, bl.a. pi Slusegird-grav-
pladsen, hvis ca. 1400 grave, hovedsagelig fra romertid, unders0gtes i 1960eme af
Ole Klindt-Jensen . Gravpladsen ligger helt ud til kysten ved mundingen af 01e i.
fordelt pi begge sider af en hulvej, der f0rer ned mod iens munding.

Flyvesandslagene straskker sig ind imellem gravene og adskiller disse i flere
niveauer som vidnesbyrd om aktiv sandflugt fra omridet ned mod Dueodde indenfor
gravpladsens funktionstid.

Specielt for denne gravplads er, at ialt 43 eller 44 af gravene er bidgrave, det
asldste samlede fund af bidgrave i Norden og et af de talrigeste. Bidtyperne
minder i formen om guldbidene fra Nors i Thy. Bidenes funktion pi stedet kan ikke
umiddelbart udlasses af fundet, men 13 C-unders0geIser af knogler fra enkelte af
gravene tyder ikke pi, at fiskeri har spillet nogen st0rre rolle for stedets
befolkning. Det er da mere naerliggende at se bidgravene som vidnesbyrd om, at
der har vasret et knudepunkt for datidens S0fart i lighed med, hvad man mener at
kunne slutte om de senere bidgravfelter ved Uppland og Kaupang 17.

En sidan tolkning underst0ttes af stedets beliggenhed ved det mest kritiske
punkt i datidens sejlruter over 0sters0en. Der er mange vidnesbyrd om en nasr
arkasologisk kontakt mellem Bornholm og omridet omkring Oders munding i
romersk og germansk jernalder, og Bornholm antages at have vasret "springbraedt"
for en vassentlig del af kontakten mellem den skandinaviske halv0 og den sydlige
0sters0kyst i denne periode 18. Denne sejlrute har kunnet f0lge kysten uden at tabe
land af syne hele vejen nordfra langs den svenske kyst til Simrishamn, hvorfra man
i klart vejr kan skimte Bornholm, si man har kunnet fortsastte efter dette princip
helt til sydspidsen af Bornholm. Herfra er der imidlertid et straekning pi ca. 100 km
ibent hav til den pommerske kyst, - en betydelig udfordring, hvis sejladsen har
vaeret baseret pi robide uden sejlf0ring og uden kompas.

Detlev Ellmers, der gir ud fra, at disse overfarter har fundet sted om natten

med nordstjernen som vejviser, har interesseret sig for sidanne overfartssteder,
som han mener har haft en sasrlig status i kraft af mulighederne for at ud0ve
kontrol over sejladsen .

Denne tolkning forudsaetter, at der har vasret gode havne- eller landingsforhold
ved 01eiens munding. Der er ikke foretaget arkasologiske unders0gelser pi det
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naturlige sted herfor, der hvor hulvejen kommer ned mod il0bet lige indenfor iens
munding, men det forhold, at gravene respekterer dette vejforl0b, tyder pi, at
hulvejen har vasret i brug pi dette tidspunkt, - og da n0dvendigvis til en aktivitet
pi stranden. Yderligere et forhold taler for en havnefunktion pi dette sted, idet
der til et par store sten ude i vandet udfor il0bet knytter sig stednavnet 01ekarret
20

. Der er her formentlig tale om navnet pi et stenkar, en stenfyldt t0mmerramme
eller lign., anlagt i tilknytning til de store sten som "daekmole" for indsejlingen til
ien eller for landingspladsen ved imundingen. Der er i dag intet umiddelbart at se
heraf, og heller ikke dette sted er arkasologisk unders0gt, men fra Skine kendes et
sidant anlasg, Loddekar, udfor Loddeiens munding ved indfarten til vikingetids
handelspladsen Loddekopinge 21. Denne parallel er dog fra vikingetiden, hvilket
ogsi kan tasnkes at gaslde det formodede anlasg ved 01karret. Fundet af et stort
dobbelt spaerringsanlaeg fra romertid ved Haderslev fjords munding 22 viser
imidlertid, at vi ogsi andetsteds langs vore kyster mi vaere forberedt pi at finde
vandbygningsarbejder fra denne tid.

Fig. 6: Kort over Bornholms sydspids med romertids gravfelterne ved Slusegird
vest for Dueodde og St. Kannikegird og Sandegird nord herfor.
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Ved udtegning af 2,5 og 5 m niveaukurverne for omridet omkring Dueodde

fremkommer der et klart billede af,hvordan der tidligere nord for Dueodde mi have

giet to dybe bugter ind i landet (fig. 6). De minder om forholdene ved Elling i i

Vendsyssel, ogsi her er der sket en afsn0ring, hvorefter de herved dannede

strands0er er opfyldt ved tilgroning og sandflugt. Interessant i denne forbindelse er,

at der ogsi ved den indre kyst af disse to bugter er konstateret store romertids-

gravfelter, nemlig St. Kannikegird og Sandegird/Hundsemyr/Enekrogen.

For at kunne fi klarhed over romertids havnene ved Sydbornholm mi man

siledes arbejde videre ved Slusegird, hvis maritime orientering mi anses for ret

sikker, og endvidere s0ge klarhed over kystudviklingens forl0b ved de to bugter, si

de to andre gravpladers eventuelle sammenhasng med s0farten kan belyses.

Omridets centrale placering i datidens samfasrdselsnet g0r dette til en lovende

opgave, selv om det vil krasve arkaeologisk nytasnkning at pivise de flygtige spor af

en s0fart, hvis karakter vi end ikke kender til fulde.

De kort, der tegnes til belysning af handelens veje i fortiden (f.eks. fig. 7) er

ofte misvisende i angivelsen af s0ruternes karakter. Som nasvnt har sejlruterne

fulgt kysten n0je, i hvert fald si lasnge skibene ikke f0rte sejl. At man ogsi laenge

efter, at al fjerntransport til s0s skete pi sejlskibe, fulgte kysten ganske nasrt med

ankring for natten pi steder, der egnede sig som naturhavne, fremgir bl.a. af den

sejlrutebeskrivelse fra Blekinge til Reval i Estland, som findes optaget i Kong
23Valdemars jordebog fra 1230-erne . Heri angives med talrige stednavne pi 0er og

skasr en indenskasrs sejlrute op langs Sveriges 0stkyst til den stockholmske skaergird

og videre over Alands0erne og Sydfinland frem til det sted, hvor der var den
korteste passage over den finske vig til Reval (fig. 8). I modsaetning hertil angiver

et nederlandsk "lassekort", bevaret i en 1400-tals plattysk afskrift "Seebuch", ruter

igennem de danske farvande baseret pi kompasruter og landkendinger, suppleret

med lodning af vanddybden.

Si lasnge kompas og fyrafmasrkning var ukendte begreber for de s0farende, var

det forbundet med stor risiko at sejle d0gnet rundt gennem de danske farvande med

deres mange rev og grunde, selv om loddet kunne vasre til stor hjaslp i vanskelige

farvande, hvor det om forn0dent ogsi kunne bruges ved nattetide. Vi mi derfor

antage, at sejlruterne gennem de danske farvande i jernalder og vikingetid ikke har

s0gt de lange frie straek i ibent farvand, som senere tiders skibe fulgte, men at

man har haft rede pi gode ankerpladser og naturhavne langs de kyster, man skulle

besejle, si man hver aften kunne s0ge et passende beskyttet sted at ankre op. Disse

steder var da samtidig naturlige kontaktpunkter mellem skibene og folk fra

baglandet.
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Fig. 7: Romerske handelsveje omkring 200 e.Kr. if0lge Lone Hvass: Jernalderen

2, Sesam's Danmarkshistorie 1980.



79

KONIG WAWEMARS "JORDEBOO"
(13JAHflH.I

SEEBUCH I K.JAHRH.I

Fig. 8: Historisk belagte sejlruter i 0sters0omridet efter middelalderlige

kilder. Ruten gennem den svensk-finske skasrgird er formentlig karak-

teristisk for st0rsteparten af jernalderens og vikingetidens s0fart i de

danske farvande. F0rst ved indf0relsen af kompasset fik skibsf0rerne et

middel til at holde en fast kurs over en lasngere straekning, dag og nat,

som angivet i den nederlandske "Seebuch" fra 1400-tallet. Efter Schiffe

und Seehandelsrouten, 1983.
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Jeg har for nylig til en nyoversasttelse af beretningen om Ottars og Wulfstans

rejser fra 800-tallets slutning s0gt at rekonstruere Ottars rute igennem de danske

farvande fra Kaupang til Hedeby , herunder at finde frem til nogle sandsynlige

ankerpladser for Ottars femdages rejse. Dette f0rer bl.a. til Isefjordens munding.

Her er der 0st for Lynass fundet vragdele af flere 1100-tals vrag udfor en kyst,

hvor der er pivist spor af temporasr bosasttelse fra 700-800-tal og 1100-tallet .

Antagelig har der her vasret en kombineret aktivitet med fiskeri og marked, et

strandmarked, hvor folk fra hele omridet i fiskesassonen har m0dtes med rejsende

k0bmasnd. Herpi tyder bl.a. st0rrelsen af det bedst bevarede af vragene, der har

haft en lasteevne pi ca. 60 tons, og som dermed har vaeret et af 1100-talIets store

handelsskibe til massegodstransport. De svage spor af ildsteder, boder og lerbunde

pi land var bevaret i kraft af et tykt flyvesandslag, der beskyttede de arkasologiske

spor, men som ogsi begrasnsede mulighederne stasrkt for at fi et overblik over

pladsens oprindelige topografi og udstraskning. Det er derfor endnu ikke lykkedes at

fi et udt0mmende billede af denne formodede strandmarkedsplads' karakter og

dens rolle i vareudvekslingen mellem det lokale fjordsystem og fjernere kyster, som

f.eks. Sydnorge, hvorfra der i de f0lgende irhundrede var en livlig fart pi

Isefjorden med udveksling af tras og jern mod landbrugsprodukter .

I al deres ufuldstasndighed mi disse eksempler fra Gotland, Bornholm og

Sjaelland tjene til vejledning for os, nir vi skal S0ge efter havne fra romersk og

germansk jernalder langs vore kyster. De laerer os at lede efter datidens natur

havne, specielt pi steder hvor der er saerligt gode muligheder for kontakt ind i

landet, som ved fjordmundinger og st0rre i-udl0b. Denne maritime indfaldsvinkel

mi suppleres med, hvad fundene i land kan oplyse om bebyggelsesm0nsteret og de

0konomisk-politiske tyngdepunkter.

Pi dette grundlag byder nogle omrider sig pi forhind til som sasrligt

interessante. Det gaslder siledes Dankirke-Ribe-omridet og omridet ved Konge-

iens nedre 10b omkring Grestedbro og Brokasr, der er oplagte som m0desteder for

vadehavsskibsfarten og den jyske landtransport, og hvor fundene i begge omrider

tyder pi sasrlig 0konomiske aktivitet, ved Kongeien endda med to skibsfund fra
27perioden

Pi Bornholm mi interessen (foruden Duodde-omridet) samle sig om de ret

snasvre omrider ved Gudhjem og Svaneke, hvor periodens fund optrasder sasrligt tast
28og rigt, ikke mindst som skattefund °. I Sydskine byder omridet ved Maglarp og

29Fotevik pi tidlige bidgrave og pifaldende store kystnaere gravpladser . Pi

Sjasllandskysten heroverfor findes det velkendte rigdomscenter ved Himling0je, der

formentlig har betjent sig af en eller flere havnepladser langs Stevns' kyst, og pi
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Sams0 opviser Stavnsfjorden flere fund af interesse fra denne periode, bl.a.
pasleanlaeg udfor Stavns og kanalen ved Kanhave 30. Pi £r0 er fundet kraftige
romertidsaffaldslag under sporene af en middelalderlig ladeplads ved bredden af

31Vits0 nor . Og endelig g0r guldfundskoncentrationen omkring Gudme det naturligt
at studere havneforholdene langs Storebasltskysten ud herfor.

Af disse steder, der utvivlsomt kan suppleres med mange andre lokaliteter,
skal kun Gudme omtales nasrmere her.

Umiddelbart betragtet via s0kortet viser den fynske 0stkyst mod Storebaslt i

omridet nord for Elsehoved ingen tegn pi naturhavne og beskyttede landingspladser
(fig. 9). Den eneste havn her er Lundeborg, som er anlagt direkte pi kysten omkring
1860. Lige nord herfor var der i 1500- og 1600-tallet et udskibningssted for tegl,
hvilket bl.a. kan spores under vandet, hvor der er lokaliseret bunker af ballaststen

32og et tegllastet vrag . Den nuvasrende kystlinie forl0ber i svage bugter mellem

morasneforbjergene med hird stenet bund langs det meste af kysten. Fra nordvest-

siden af Langeland straekker der sig en lavvandet grund op mod Vresen i et forl0b

parallelt med den fynske kyst og i en afstand af 6 km derfra. Vresen er i de senere

ir udsat for en kraftig erosion, si det er muligt, at en st0rre del af de lavvandede
omrider pi revet har vasret land i jernalderen. Under alle omstasndigheder byder
revlen en vis lasvirkning for b0lgernes frie strask under hird 0stenvind, men den

nuvasrende kyst med lange frie strask for b0lgedannelse fra nord0st og syd0st frister

ikke mange nutidige sejlere til at ankre op eller g0re landgang langs denne
straskning.

Denne kystkarakter er imidlertid resultatet af en omfattende pivirkning af
istidslandskabet gennem havets erosion af kystens fremspringende punkter og ved

sedimentationen i bugter og vige. Istidslandskabets karakteristiske tunneldale,
hvori nu Stokkebask og Tange i l0ber, raskker vinkelret ud mod kysten, og det
samme gaslder erosionskl0fterne i landskabet syd for Lundeborg (fig. 10). Dette har

opdelt kystlandskabet i flere morasneforbjerge, der oprindelig har strakt sig
lasngere ud i baeltet , som det stedvis kan ses pi de kystnaere dybdekurvers forl0b.
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Fig. 9: Storebaeltskysten udfor Gudme - Lundeborg if0lge s0kort 142.
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Fig. 10: Kort over Syd0stfyns geologiske struktur. Efter Meddelelser fra Dan-

marks Geologiske Forening, Bd. 15, 1962-65.

Et f0rste indtryk af, hvor det kan betale sig at lede efter forsvundne

naturhavne, kan man fi ved at betragte 2,5 m og 5 m h0jdekurvernes forl0b pi land
(fig. 11). Herved trasder det lave omride omkring Stokkebasks udl0b tydeligt frem,
mens der nord for Lundeborg er et tragtformet udl0b for Tangeien og syd for
havnen en lille tilsandet vig som potentielle naturhavne. Elsehoved mi oprindelig
have vasret en 0, der er blevet landfast ved en oddedannelse nordfra, mens omridet
indenfor er t0rlagt ved en dasmning og altsi tidligere kan have tjent som naturhavn.
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Fig. 11: Kort over Gudme - Lundeborg omridet med 2,5 m, 5 m og 25 m
kotekurverne indtegnet. De sorte prikker er jernalder-guldfund, registreret pi

Nationalmuseet's SB-kort.
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Sammenholdes dette med vores vassentligste hindgribelige vidnesbyrd om
Gudmeomridets centrale rolle i germansk jernalder, de mange guldfund, si tegner
der sig et interessant billede (fig. 11). De indtegnede guldfund er samtlige, som er

afsat pi Nationalmuseet's sognebeskrivelseskort indtil 1984 33, men der mangier
angivelse af nogle fund, fordi ikke alle enkeltfund har fiet SB-nummer, og fordi de

mange mines0gerfund fra de senere ir heller ikke er afsat pi SB-kortene.

Fundfordelingen mi imidlertid netop derfor anses for bedre egnet til at belyse

datidens aktivitetscentre, end hvis fundene fra den intense mines0geraktivitet i

dele af omridet var medtaget. Alligevel er dette kort som andre arkasologiske
fundkort naturligvis behasftet med stor usikkerhed, knyttet til forskelle i bebyg-
gelsesgrad og i den arkaeologiske interesse blandt jordbrugerne og andre findere.

Netop pi dette grundlag er det pifaldende, at kystomridet op til ca. 6 m's

h0jde over havet, der er langt mindre ber0rt af dyrkning og jordarbejder end det

h0jereliggende agerland, kan opvise 15 SB-registrerede fund i forhold til de 27

fundlokaliteter i "h0jlandet" (over 25 m's h0jde).

Dette fundm0nster med 36% af de registrerede fund fordelt langs kysten og

lige indenfor denne kan ikke vaere tilfasldigt, si meget mere som kystf undene i

hovedsagen samler sig om de tre sydligste af de netop omtalte potentielle

naturhavnslokaliteter: Tangeiens munding nord for Lundeborg, bugten lige syd

herfor samt Elsehoved. Ved hvert af disse steder er der fundet mindst et stort

skattefund og flere enkeltfund af guldsager, 0jensynlig spredt over si forholdsvis

store omrider, at de nasppe stammer fra hovedfundet. Elseshovedfundene danner

dog muligvis en undtagelse herfra, idet fundene her kan tasnkes at vasre genstande
fra et enkelt skibsforlis pi den udsatte 0stkyst af tangen mellem Elsehoved og
kysten, men den kan ogsi have tilknytning til markedaktiviteter og lign. pi stedet,

bedrevet fra skibe liggende i las mellem Elsehoved og land. Der synes at vasre en

parallel til denne fundsituation i guldfundene ved Slipshavn udfor Nyborg fjord, der
ligeledes ligger langt fra bebyggede omrider og nasr sejlruten ned igennem
Storebaelt.

For de to pladser omkring Lundeborg kan forlis nasppe bruges som forklaring pi
de mange guldfund. De ligger ved kysten ret udfor guldfundskoncentrationen
omkring Gudme, og de to kystlokaliteter er dermed efter alt at d0mme de

efterlyste landings- og havnepladser for datidens Gudme-samfund.

Disse to pladsers art og nasrmere funktion i datiden kan vi indtil videre kun

gisne om. Var det landingspladser, hvor skibene blev trukket pi land og overvintre-
de - eller var det ankerpladser, hvor egne og andres skibe m0dtes for udveksling af
varer? Var de to pladser i funktion samtidig, eller afl0ste de hinanden pi grund af
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Fig. 12: Kort over Gudme-Lundeborg egnen med angivelse af omrider med

ferskvandsaf lejringer, strandvolde og f lyvesand.
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havniveauasndringer og tilsanding? Disse og andre sp0rgsmil kan kun belyses ved

fremtidige arkasologiske og geologiske unders0gelser i omridet. Sidanne under-

s0gelser vil vasre vigtige sivel for at belyse handels-s0fartsfunktionerne i jernalde

ren i almindelighed, som for at forsti Gudme-kompleksets karakter i saerdeleshed,

og der er naeppe mange steder i Norden, der byder sig si indlysende til som her.

En f0rste geologisk rekognoscering i omridet kan foretages pi grundlag af

DGU's geologiske jordartskort (fig. 12). Det viser, at der er opbygget et baelte af

strandvolde af sand og grus foran sivel Tangei-dalen som den lille bugt ved

Lundeborg, og at de lave omrider herindenfor er opfyldt af ferskvandsdynd og t0rv.

Hvornir denne afsn0ring og tilgroning har fundet sted, fremgir ikke af DGU's

karteringer, men intet taler imod, at dette f0rst er sket i sen forhistorisk eller i

historisk tid. Den geologiske kartering modsiger dermed ikke en arbejdshypotese

om, at kysten her i germansk jernalder har vaeret langt mere indskiret end i dag,

med eh sejlbar bugt og en dybere og mere iben imunding. Dette indtryk bestyrkes

ved en analyse af flyfotos over omridet , der kan give et mere detaljeret billede

af kystkarakteren, ikke mindst i de lavvandede omrider, hvis morfologiske traek

bedst studeres fra luften (fig. 13).

En eventuel unders0gelse i dette omride b0r i givet fald tilrettelasgges i et

nasrt samarbejde mellem landarkasologer og marinarkasologer, og med sagkyndig

geologisk bistand. Nationalmuseet's Skibshistoriske Laboratorium vil i givet fald

vasre interesseret i at deltage i en sidan fremtidig arbejdsgruppe.
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Fig. 13: Udtegning fra flyfoto af kystkarakteren omkring Tangeiens udl0b.
Guldfundene er fremkommet nasr imundingen ved overgangen mellem

idalen og det omgivende moraeneland. Tegning: Merete Binderup.
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GUDME ARK£OLOGIGRUPPE

Rapport af Gunnar Henriksen.

Gudme Arkasologigruppes amat0rer har pr. 14.10.1984 registreret fund fra 42
lokaliteter imellem Oure og Galbjerg-Hesselager, spaendende fra mosefundne
rensdyrtakker til et drejekvasrnssast af granatglimmerskifer, mest neolitiske flint-

sager, men ogsi adskillige Ware bopladsindicier sisom kogegruber, skirspredninger,
affaldsgruber, det f0rste stykke af et klasberstenskar, tenvaegte, st0beriaffald og
glasperler.

Fundene er gjort ved rekognoscering, efter anmeldelser fra lodsejere og ved
inspektion af byggeomrider.

Der er ingen tidsmasssige grasnser for gruppens arbejde, alle oplysninger skal
behandles lige seri0st ud fra en tro pi at det har en positiv paedagogisk vasrdi, at
alle henvendelser behandles korrekt med tegning, foto og med indsendelse af
fundanmeldelserne til Fyns Stiftsmuseum.

Der er en stadig kontakt med stiftsmuseet, som ridgiver med hensyn til
arbejdsplan, teknik og gir ind i egentlige udgravninger som f.eks. ved vejarbejde
vest for Gudme II, der gav en yngre broncealders grube og en aeldre germanertids
grube.

Gruppens arbejdsplan er:

Kortsigtet: faerdigbehandling af indgiede oplysninger, bearbejdelse af nye fundop-
lysninger, og bedre tid til ops0gende arbejde.
Langsigtet: at yde bidrag til f0lgende

A. Hvorfor Gudmeomridet er si rigt i visse perioder og mindre i andre.

B. Hvor ligger bebyggelsen, som h0rer til M0llegirdsmarken? Man er pi sporet af
oplysninger i skovene mod 0st.

C. Findes der et Vorbasse-m0nster i Brudager?

D. Hvorledes er bebyggelsesm0nstret omkring Sortemose rekonstrueret ud fra
vidomridekort.

E. Hvilke bebyggelsesm0nstre kan findes ved kysten - Refs0re (dolktid)?

F. Hvor findes neolitiske landsbyer i forbindelse med Gudbjerglund?
Ligger der et Sarupanlaeg ved Stokkebjerg i Gudbjerg?

G. Gravpladser mangier, hvor findes de i terrasnet, i forhold til bopladser,
ressourceomrider, vandforekomster og lignende?

H. Totalregistrering af oldsagerne hos private i hele Gudme Kommune.

I. Findes der rester af et borganlaeg i Gudme - ved Ejsmosegird?



94

Stiftsmuseet har opfordret gruppen til at afs0ge Gudme II systematisk for at fi det

materiale frem, som ikke slir ud pi metaldetektorerne. Dette har allerede givet en

god portion keramik, nogle glasperler og hvaessesten, og siledes ydet et vaesentligt

supplement til metalfundene.
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GUDME - UDKAST TIL HANDLINGS- OG ORGANBATIONSPLAN

Unders0gelsesstrategi- og taktik

Principielt ville Gudmeunders0gelsen i gamle dage have vasret en klar Nationalmu-

seumsopgave. Logistiske forhold har f0rt til, at Nationalmuseet har bedt Fyns

Stiftsmuseum overtage den l0bende registrering af metaldetektorernes fundproduk-
tion. Derfor er situationen ganske kompliceret, idet der allerede fra begyndelsen
har vasret tre arbejdsgrupper, som skulle samarbejde: Metaldetektorfolkene, Natio

nalmuseet og Fyns Stiftsmuseum. Hertil kommer si den lokale amat0rgruppe, den
unders0gelse, som Klavs Randsborg har arbejdet med i omridet, og til sidst det
forhold, at Gudme ligger i Svendborg og Omegns Museums arbejdsomride, hvorfor
det er dette museum, der fra 1984 fir lokalplaner og lignende tilsendt. Ud over de

allerede involverede er der yderligere andre institutioner, som b0r deltage i det
fremtidige arbejde sisom Skibshistorisk Laboratorium, Danmarks Geologiske Un-
ders0gelse - for pollenanalyser og/eller andre naturvidenskabelige instituttter til

udforskning af omridets naturudvikling, se nedenfor, og Fredningsstyrelsen til
beskyttelse af udvalgte omrider.

Formiiet med Gudmeunders0gelsen mi vasre at skaffe klarhed over bebyggel-
sesforl0bet igennem jernalderen, denne bebyggelses karakter, funktion og struktur
og dens forhold til det 0vrige Fyn og til jernalderkulturen i 0sters0omridet. Der

opstilles her et problemkatalog, som b0r s0ges bearbejdet ved hjaslp af de
forhindenvasrende (og potentielle) ressourcer i form af personer, institutioner og
penge.

1, Hvad onfatter Gudme-bygden?

Sp0rgsmilet om Gudmebygdens udstraekning kan unders0ges ved hjaslp af rekog-
noscering af omridet fra Gudbjerg til Store Baslt og fra Langi til Vejstrup, d.v.s.

2
ca. 60 km . En fuldstasndig rekognoscering af dette omride efter de retningslinier,
som er brugt pi Sydvestfyn vil tage ca. 15 mandir. Det er et smukt mil, men
nasppe realistisk inden for et overskueligt antal ir. Medens kerneomridet - fra

Gudme til M0llegirdsmarken utvivlsomt b0r rekognosceres pi denne mide, kan
resten af omridet inddeles ved hjaslp af et kvadratnet, og kvadrater af 1 km2
udpeges ved hjaslp af tilfasldighedstabeller, siledes at der unders0ges 6 af disse pi
samme mide. Rekognosceringen af kerneomridet, ca. 4 km2 vil formentlig tage 1
mandir, af de andre nasvnte omrider 1,5 mandir.
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Disse rekognosceringer kan udf0res af Gudme Arkasologigruppe, Fyns Stiftsmu

seum, Nationalmuseet og eventuelt andre.

En systematisk registrering af oplysninger og fund hos beboerne i hele omridet

vil kunne f0re pi sporet af mange pladser og derved spare en del forarbejde. Denne

opgave b0r derfor prioriteres h0jt. Den vil passende kunne udf0res af Gudme

Arkasologigruppe.

Fodrekognosceringen b0r s0ges suppleret af luftrekognoscering. Der b0r igen

nem en periode over et par ir flyves regelmasssigt igennem forir og sommer med

omhyggelig registrering af nedb0r og andre relevante faktorer. Et sast af de
forskellige "basic covers" b0r indk0bes som grundmateriale. Denne luftrekognosce

ring kan vel passende udf0res af Fyns Stiftsmuseum.

En gennemgang af det aeldre kortmateriale for oplysninger om stednavne,

bonitet og lignende kan formentligt foretages som led i undervisningen ved Odense

og K0benhavns Universiteter (er delvis gjort). Der er allerede tegnet rekonstruktion

af kulturlandskabet omkring 1800 (Landsbyregistrering 1984).

Den hidtidige metaldetektoraktivitet ved Gudme I-II vil formentlig fortsastte,

si laenge der kommer fund i tilstraskkelige masngder. Med den hidtidige indmilings-
praksis vil det betyde en fortsat uddybende viden om omridet, som vil vasre

uundvasrlig. Si lasnge pl0jelaget giver fund, b0r denne aktivitet fortsastte. Metalde-

tektorfolkene vil formentlig stadig vasre hovedakt0rer i dette foretagende, og

indmiling og registrering foretages af Fyns Stiftsmuseum.

Andre pladser med lignende fund b0r afs0ges pi samme mide for at se, om de

er analoge med Gudme I og II. Denne unders0gelse kan foretages af Gudme
Arkasologigruppe og af Fyns Stiftsmuseum eller Nationalmuseet.

2. Hvordan var bebyggelsens struktur?

Hermed menes, om der i omridet var et antal sideordnede bebyggelsesenheder,

eller om der var et forskelligartet bebyggelsesm0nster med enkeltgirde og

landsbyer af forskellige st0rrelser, specialbebyggelser f.eks. ved kysten eller ved

s0en o.s.v.

Dette problem forudsaetter et kendskab til bebyggelsesenhedernes afgrasnsning,

et kendskab, som forudsasttes opniet ved hjaslp af pkt. l-unders0gelserne. For at fi

klarhed over de enkelte bebyggelsers varighed, funktion og st0rrelse vil det vaere

n0dvendigt med gentagne intensiv-afs0gninger af bopladserne, eventuelt suppleret

med sampling i kvadratmeterfelter og andre pr0vegravninger af mindre omfang,
f.eks. for at belyse nedlasgningsforholdene for taette fundkoncentrationer (skatte-
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fund), tilstedevaerelsen af daskkede kulturlag, udsmidslag, eller for at konstatere
eksistensen af andre strukturer og verificere iagttagelser fra luften. St0rre
fladeafdaskkende udgravninger mi endelig gennemf0res for at fastlaegge bebyggel-
sens karakter: enkeitgirde/landsbyfer), vasrkstedsomrider, evt. handelsboder og
lignende anlasg. Disse forskelligartede unders0gelser mi fordeles mellem deltager-
ne under hensyntagen til, hvem der har bedst adgang til at pitage sig de
pigasldende opgaver: I kraft af muligheden for hurtig udrykning vil det typisk vasre
Gudme Arkasologigruppe, ud fra god logistik vil det vasre lokalmuseerne, ud fra dets
st0rre ressourcemaengde vil det kunne vasre Nationalmuseet.

En saeropgave vil vasre M0llegirdsmarken. Denne gravplads er endnu ikke
unders0gt si vidt, at der er skabt fuld sikkerhed for, at der ikke endnu ligger grave,
som kunne asndre opfattelsen af pladsens varighed og struktur (som naevnt af j0rgen
Christoffersen). Der er i de senere ir pl0jet brandgrave op, men navnlig vil
problemet om eksistensen af jordfasstegrave i udkanten af det hidtidigt unders0gte
omride vasre interessant. Der b0r satses pi en hurtig udgravning, si dette
detailproblem er afklaret, inden projektet bevasger sig videre. Fyns Stiftsmuseum
S0ger midler til denne unders0gelse i 1985.

3. Hvordan forholdt Gudmebebyggelsen sig til omverdenen?

Dette problem er en del af strukturproblemet, men vil nok vasre praktisk at tage
for sig selv, f.eks. unders0gelsen af kommunikationsveje. Det vil i f0rste raekke
vaere den s0vaerts forbindelse, som Ole Crumlin-Pedersen har skitseret, der
indbyder til en kombineret unders0gelse af kystens naturudvikling i forhold til de
kulturfasnomener, som lader sig knytte til den. En gruppe af geologer, pollenanaly-
tikere, sedimentananalytikere og arkasologer til lands og til vands b0r samles for at
fi dette problem l0st. Deltagere kunne vasre Skibshistorisk Laboratorium, D.G.U.,
Nationalmuseet og Fyns Stiftsmuseum, Svendborg og Omegns Museum, Gudme
Arkasologigruppe.

4. Hvordan var naturudviklingen igennem jernalderen i Gudmebygden?
Naturrammen kan have haft si stor betydning for bebyggelsen, at det under alle
omstasndigheder vil vasre n0dvendigt at vide, om den var speciel i forhold til det
0vrige Fyn. Hidtil er Sydvestfyn det eneste omride med en moderne serie
pollenanalyser (Konigsson 1984). Egentlig burde de pr0ver, som allerede foreligger
fra Midtfyn (R0nninge Mose) og Nord0stfyn (0rnfeldt) analyseres, og der burde
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tages nye pr0ver i egnede bassiner pi Syd- og 0stfyn, sivel h0jmoser som

almindelige moser, f.eks. Urupdam, Illemose og videre. En f0rste opgave vil dog

vasre at finde egnede moser i unders0gelsesomridet, f.eks. Skelmose eller Gammel-

mose? Sedimentationen i Gudme S0 b0r ogsi unders0ges.

Dette er naturligvis f0rst og fremmest opgaver for naturvidenskabsfolk, men

hvilket institut, der eventuelt skal pitage sig unders0gelserne, og hvem der skal

betale dem, er uafklaret

5. Hvad var Gudmebebyggelsens funktion?

lagttagelserne fra de hidtil nasvnte unders0gelser vil give en stor masngde oplysnin

ger, som vil vaere direkte relevante for dette emne, og som siledes ikke beh0ver

yderligere feltunders0gelse. Det vil typisk vasre studier af genstandsmaterialets

kronologi og korologi, dets egenart og kvalitet, herkomst og lighed med andre

omrider (som antydet af Morten Axboe), der her b0r sasttes ind. Her er f.eks.

numismatikernes og sprogforskernes tolkninger af m0nstre og stednavne vigtige.

Det er klassiske, arkasologiske og andre humanistiske ekspertunders0gelser, der her

krasves, og der vil utvivlsomt vasre nok til adskillige medarbejdere fra universite-

terne og museerne.

En unders0gelse af Gudme S0's rolle i bebyggelsesbilledet b0r foretages.

Det nasvnte kildemateriale b0r sasttes pi EDB, si hele materialet er tilgasnge-

ligt for hurtig s0gning.

6. Unders0gelsens omfang?

En unders0gelse som den forelagte er nassten uendelig, derfor mi det vasre en

vigtig opgave for det koordinerende led at s0rge for, at de enkelte unders0gelser

holdes inden for de fastlagte rammer. Uanset, hvor hvor mange krasfter der sasttes

ind, kan det ikke undgis, at unders0gelsen kommer til at traskke en del ir ud. Bl.a.

vil det nasppe vasre realistisk at forestille sig nogen (ikke-fondsbetalt) fuldtidsdel-

tager, uanset hvor helhjertet man gir ind i arbejdet. Gudme vil typisk vasre en af

flere arbejdsopgaver for deltagerne.

Til en vis grad vil arbejdet vasre styret af andre forhold, f.eks. vil det ikke

vasre arkasologerne, der bestemmer, hvorledes markerne dyrkes, hvor lasnge muldla-

get vil producere fund, hvornir nye fund forekommer, hvornir og hvor lasnge

arealerne er tilgasngelige.

Gudme II er netop dybdepl0jet en ekstra tak til trods for ihasrdige fors0g pi at
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overbevise ejeren om det 0nskelige i en naensom pl0jning. Andre brugeraendringer
kan f0re til beplantning eller fjernelse af traeer, omrider i Gudme by bebygges nu,
Menighedsridet har netop revet et hus ned ved siden af kirken; der skal bygges
overfor kirken og pi Gudme lis vestende, o.s.v. Disse eksempler er blot nogle af de
i skrivende stund aktuelle.

SAMMENFATTENDE kan rollefordelingen beskrives siledes:
Gudme Arkasologigruppe foretager i Fyns Stiftsmuseums regie husbes0g med

registrering af oplysninger om fund hos lokale beboere og deltager i rekognoscerin-
gerne efter aftale. Svendborg og Omegns Museum behandler lokalplaner o.s.v.
under tilb0rligt hensyn til unders0gelsens milsaetning og kan deltage i andre
aktiviteter efter aftale. Museet orienterer Fyns Stiftsmuseum om aktiviteterne.

Detektorfolkene fortsastter samarbejdet med Stiftsmuseet omkring detektor-
fundene, siledes at fundbehandlingen tilfredsstiller Rigsantikvarens og de videnska-
belige krav.

Fyns Stiftsmuseum registrerer detektorfolkenes og Gudme Arkasologigruppes
iagttagelser og tager vare pi de indsamlede fund. Stiftmuseet koordinerer det
i0bende arbejde efter aftale, deltager i den almindelige rekognoscering og vareta-
ger luftrekognosceringen. Museet foretager den indledende indkodning af fundene i
FSMs og NMs EDB-systemer med henblik pi udtegning af udbredelseskort og
koteplaner. De indkodede data lagres sivel pi FSM som pi NM. Odense og
K0benhavns Universiteter behandler kortmateriale og deltager i rekognosceringer
efter aftale.

Nationalmuseet modtager fund af danefas til lovpligtig behandling. Museet
foretager de n0dvendige arkasologiske efterunders0gelser pi fundstederne for nye
og tidligere gjorte skattefund og deltager i 0vrigt i den intensive afs0gning af
sasrligt arkasologisk interessante omrider og i de 0vrige udgravningsopgaver efter
aftale. - Skibshistorisk Laboratorium deltager i unders0gelserne ved kysten og i
Gudme S0, og Nationalmuseets naturvidenskabelige afdeling deltager i naturviden
skabelige unders0gelser og opbevarer de indsamlede geologiske pr0ver. Andre
institutioner eller personer kan deltage i projektet efter aftale.

Som koordinerende led nedsasttes en komite, der skal pise, at milsastning,
arbejdsplan og 0konomi fungerer, og at overlapninger undgis. Denne komite har det
overordnede ansvar over for Rigsantikvaren. Komiteen skal indeholde ansvarlig
reprassentation for Nationalmuseets 1. afdeling og Fyns Stiftsmuseum og kan
supplere sig med reprassentanter fra Forskningsridet og lignende eller fra de andre
indblandede institutioner. Komiteen vaelger en formand og udarbejder arbejds- og
0konomiplan og indsender ans0gninger til fonds o.s.v. Punktunders0gelsers og
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publikationers indpasning i arbejdsplanen foretages i komiteen.

De opgaver, som her er skitserede, kan ikke l0ses i l0bet af et par ir, men vil

kraeve et n0je tilrettelagt program daskkende en lasngere irraekke. Arbejdsprogram-

met b0r tilrettelasgges, si der foretages regelmasssige vurderinger af, hvor langt

man er kommet, om nogle dele er fasrdige eller kan ned- eller opprioriteres, eller

evt. erstattes af andre.

Det vil utivlsomt vasre en fordel, om deltagerne samles f.eks. hvert 2. ir for at

fremlaegge resultater, diskutere metode og teknik, logistik o.s.v. Disse diskussioner

foreslis som fortsaettelse af det f0rste symposium i ef teriret 1984.

Det er imidlertid vaesentligt, at der ind imellem m0derne ogsi foregir en

informations- og meningsudveksling, ikke blot til og fra komiteen, men ogsi

mellem deltagerne i arbejdet. Dette kan tilgodeses ved at danne mindre arbejds-

grupper, f.eks. om arkivarbejde, EDB-registrering, rekognoscering o.s.v.

Dette er den af Nationalmuseets I afd. rettede udgave af det oplasg fra Henrik

Thrane, som har vasret til h0ring pi Nationalmuseets afdelinger.

Komiteen er nedsat med Peter Vang Petersen (NMI), Henrik Thrane (FSM) og

Mogens 0rsnes som medlemmer.
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