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Ved den sydøstfynske landsby Brudager undersøgte Odense Bys Museer i åre-
ne 1988-94 en gravplads fra ældre og yngre romersk jernalder (ca. 70-375
e.Kr.). Med sine 168 grave er Brudager-gravpladsen blandt Fyns største. Un-
dersøgelsen har vist, at gravpladsen er anlagt af et bondesamfund, som levede i
skyggen af det magtcenter, som i de samme århundreder voksede frem ved
Gudme 3,5 km mod nordøst. Fundene fra gravpladsen dokumenterer dog, at
Brudager-befolkningen havde kontakter til regionens andre jernaldersamfund
såvel som til områder uden for Fyn, herunder til Romerriget.

Bind 1 indeholder analyser af de 168 graves konstruktion og deres indhold
af menneske- og dyreknogler, forkullede plantedele samt gravgods i form af
lerkar, våben, smykker, importerede romerske bronze- og glaskar m.v. De de-
taljerede studier af grave og gravgods har givet et enestående indblik i de for-
andringer, som begravelsesritualerne gennemgik i løbet af gravpladsens brugs-
tid. Endvidere er der opnået væsentlig ny viden om jernalderens teknologi
samt om den symbolik og status, der var knyttet til forskellige genstandstyper.

Brudager Mark – en romertidsgravplads nær Gudme på Sydøstfyn er en
fuldstændig fremlæggelse af gravpladsens grave og oldsagsmateriale. Bogen er
rigt illustreret med spredningskort og ikke mindst med et stort antal farvefotos
af hidtil upublicerede oldsager fra forskellige fynske jernaldergravpladser.
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“Glæden er ikke det værste man har”, skrev Benny Andersen med dansk litteraturs vel nok største un-
derdrivelse i digtet “Svantes lykkelige dag” fra 1973. Og glæde er netop den følelse, jeg har haft ved mu-
ligheden for at omforme et specialearbejde fra 1995 til den foreliggende publikation.

I 1991 blev jeg bedt om at overtage og fuldføre udgravningen af en romertidsgravplads ved lands-
byen Brudager nær Gudme på Sydøstfyn. Undersøgelsen skulle gennemføres som en forskningsgrav-
ning i forbindelse med det såkaldte Gudme-Lundeborg-projekt, og det ville således være muligt at ud-
føre udgravnings- og analysearbejdet med udgangspunkt i forud definerede problemstillinger. Det viste
sig at blive en stor opgave, der først kunne afsluttes med afleveringen af mit kandidatspeciale på Århus
Universitet i februar 1995 (Henriksen 1995a). Gravpladsens 168 grave viste sig at rumme så mange pro-
blemstillinger og så meget information, at der efterfølgende er skrevet flere artikler med udgangspunkt
i specialeafhandlingen. En samlet fremlæggelse af anlægs- og oldsagsmaterialet samt en udvidet per-
spektivering af dette har det på grund af andre arbejdsopgaver imidlertid først været muligt at udarbejde
i årene 2006-2008.

Udgravningerne og efterbearbejdningen havde ikke været mulige uden tilskud fra A.P. Møller og hus-
tru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond, samt ved tre bevillinger fra Rigsantikvarens Arkæologiske Sek-
retariat (nu Kulturarvsstyrelsen/Fortidsminder). I den forbindelse har jeg modtaget megen støtte og op-
muntring fra overinspektør Poul Otto Nielsen, Nationalmuseet, i kraft af hans egenskab som leder af
styringsgruppen bag Gudme-Lundeborg-projektet. Udarbejdelsen af nærværende manuskript blev – li-
gesom trykningen – muliggjort af bevillinger fra Kulturarvsstyrelsens rådighedssum samt ved betyde-
lige midler og arbejdskraft fra Odense Bys Museer.

I forbindelse med Brudager-udgravningen har mange personer og institutioner bidraget med støtte
og hjælp, uden hvilken det havde været umuligt at håndtere den store opgave. Først og fremmest har
ejerne af marken, hvorpå gravpladsen ligger, Arne og Grethe Elneff og deres søn – gravpladsens finder
Alfred – vist stor interesse og forståelse for arkæologernes arbejde. Dette har bl.a. udmøntet sig i skån-
som dyrkning af gravpladsområdet, samt efterfølgende ved opførelse af et mindesmærke på stedet. De
ret omfattende undersøgelser er gennemført med hjælp fra flere dygtige og entusiastiske udgravnings-
assistenter, som loyalt og engageret fulgte udgravningslederens anvisninger.

Denne publikation er skrevet med væsentlige bidrag fra Ole Stilborg, Lunds Universitet, Peter Ham-
bro Mikkelsen, Moesgård Museum, Thomas Bartholin, Scandinavian Dendro Dating, Arne Jouttijärvi,
Heimdal-archaeometry samt professor Per Holck, Anatomisk Inistitut, Universitetet i Oslo. Disse tak-
kes for entusiastisk at have analyseret det fremsendte materiale og leveret spændende in put til mine ana-
lyser. For en stor indsats med fremstilling af bogens genstandstegninger og -fotos, oversigtskort, an-
lægstegninger m.v. takkes Jørgen Nielsen, Else Nørlund, Allan Larsen, Lene Jørgensen og Karen Green
Therkelsen, der alle er ansat ved Odense Bys Museer.

Undervejs i arbejdet med Brudager-gravpladsen i årene 1991-2009 har det ikke skortet på faglige dis-
kussioner, støtte og kærlige drillerier fra mine gode kolleger på Odense Bys Museer. Også en lang række
personer fra andre institutioner har hjulpet undervejs: Først og fremmest skal der rettes en tak til hen-
holdsvis vejleder og censor på mit speciale, lektor Jørgen Lund, Århus Universitet, Institut for Antro-
pologi, Arkæologi og Lingvistik, og lektor Ulla Lund Hansen, Københavns Universitet, Saxo-institut-
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tet, Afdeling for Arkæologi og Etnologi. Dernæst til en lang række personer og institutioner: Natio-
nalmuseet (Helle W. Horsnæs, Palle Østergaard Sørensen, Lars Jørgensen, Jytte Høstmark, Lisbeth Imer,
Helga Schütze, Peter Vang Petersen, Anne Pedersen), Kulturarvsstyrelsen/Dokumentation (Susanne
Bjerknæs Petersen, Jørgen Christoffersen og Susanne Klingenberg), Per Ole Rindel, Henriette Lyng-
strøm og Klavs Randsborg, Københavns Universitet, Saxo-instituttet, Svendborg og Omegns Museum
(Malene R. Beck, Margrethe Larsen, Villy Nielsen og Per O. Thomsen), Langelands Museum (Jørgen
Skaarup og Otto Uldum), Nordfyns Museum i Bogense (Anders Jæger og Palle Pedersen), Middelfart
Museum (Harriet Hansen og Ebbe Skræntskov), Nyborg Museum (Marianne Goral Krogh), Svend Erik
Albrethsen, Kulturarvsstyrelsen, Palle Siemen, Esbjerg Museum, Jørgen Ilkjær og Jens Jeppesen, Moes-
gård Museum, Rasmus Birch Iversen og Jytte Ringtved, Århus Universitet, Jens Nielsen, Ålborg Hi-
storiske Museum, Lene B. Frandsen, Varde Museum, Anne Birgitte Sørensen, Per Ehtelberg og Hans
Christian Andersen, Haderslev Museum, Palle Eriksen, Ringkøbing Museum, Niels Axel Boas, Djurs-
lands Museum, Martin Winther Olesen, Herning Museum, Jens-Henrik Bech, Museet for Thy og Ves-
ter Hanherred, Linda Boye, Museet på Kroppedal, Mette Høj, Roskilde Museum, Christian Adamsen,
Skalk, Ulla Mannering, Centre for Textile Research, Københavns Universitet, Niels Lynnerup, Antro-
pologisk Laboratorium, Peter Rasmussen, GEUS, Lilian Gustafson, Kulturhistorisk Museum, Uni-
versitetet i Oslo, Claus von Carnap-Bornheim og Andreas Rau, Schloss Gottorf, Jacek Andrzejowski,
Państwowe Muzeum Archeologiczne, Warszawa, Andrzej Kokowski, Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej, Lublin samt Adam Cieslinski og Alexander Bursche, Instytut Archeologii Uniwersytetu
Warszwaskiego. Endvidere må nævnes afdøde professor, dr. hab. Joachim Werner, München, der besøgte
Brudager-udgravningen i september 1991.

En helt særlig tak skal lyde til de gode kolleger, som undervejs har læst og kommenteret dele af pub-
likationen: Xenia Pauli Jensen, Nationalmuseet, Per Ethelberg, Haderslev Museum, Jens Ulriksen, Ros-
kilde Museum, Jes Martens, Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, Finn Ole Nielsen, Bornholms
Museum, og ikke mindst mine kolleger ved Odense Bys Museer, Mads T. Runge og Jesper Hansen og
Karen Green Therkelsen. Endelig skal der rettes en stor tak til bibliotekar, cand.mag. Trine Marie Ul-
leriks for vejledning i forbindelse med udarbejdelsen af litteraturlisten. Det må heller ikke glemmes, at
personalet ved biblioteket på Syddansk Universitet i Odense har ydet en udstrakt og hurtig service i for-
bindelse med fremskaffelse af litteratur undervejs i publikationsprojektet.

Sidst men ikke mindst er jeg særligt hengiven over for mine nærmeste, Lise, Liva og Oskar, fordi de –
mere eller mindre stiltiende – har accepteret, at jeg i lange perioder har levet mere blandt de døde end
med de levende.

Højby, d. 17. februar 2009

Mogens Bo Henriksen

Döden gör oss alla lika,
skåda här de dödas ben,
skilj sen ut de arm’ och rika,
en förnäm och en gemen.

(fra benhus i Västmanland, efter Hagberg, L. 1937).

12

Brudager 1. total 3. kor OK 14.08.09 :Layout 1 14/08/09  12:54  Side 12



tet, Afdeling for Arkæologi og Etnologi. Dernæst til en lang række personer og institutioner: Natio-
nalmuseet (Helle W. Horsnæs, Palle Østergaard Sørensen, Lars Jørgensen, Jytte Høstmark, Lisbeth Imer,
Helga Schütze, Peter Vang Petersen, Anne Pedersen), Kulturarvsstyrelsen/Dokumentation (Susanne
Bjerknæs Petersen, Jørgen Christoffersen og Susanne Klingenberg), Per Ole Rindel, Henriette Lyng-
strøm og Klavs Randsborg, Københavns Universitet, Saxo-instituttet, Svendborg og Omegns Museum
(Malene R. Beck, Margrethe Larsen, Villy Nielsen og Per O. Thomsen), Langelands Museum (Jørgen
Skaarup og Otto Uldum), Nordfyns Museum i Bogense (Anders Jæger og Palle Pedersen), Middelfart
Museum (Harriet Hansen og Ebbe Skræntskov), Nyborg Museum (Marianne Goral Krogh), Svend Erik
Albrethsen, Kulturarvsstyrelsen, Palle Siemen, Esbjerg Museum, Jørgen Ilkjær og Jens Jeppesen, Moes-
gård Museum, Rasmus Birch Iversen og Jytte Ringtved, Århus Universitet, Jens Nielsen, Ålborg Hi-
storiske Museum, Lene B. Frandsen, Varde Museum, Anne Birgitte Sørensen, Per Ehtelberg og Hans
Christian Andersen, Haderslev Museum, Palle Eriksen, Ringkøbing Museum, Niels Axel Boas, Djurs-
lands Museum, Martin Winther Olesen, Herning Museum, Jens-Henrik Bech, Museet for Thy og Ves-
ter Hanherred, Linda Boye, Museet på Kroppedal, Mette Høj, Roskilde Museum, Christian Adamsen,
Skalk, Ulla Mannering, Centre for Textile Research, Københavns Universitet, Niels Lynnerup, Antro-
pologisk Laboratorium, Peter Rasmussen, GEUS, Lilian Gustafson, Kulturhistorisk Museum, Uni-
versitetet i Oslo, Claus von Carnap-Bornheim og Andreas Rau, Schloss Gottorf, Jacek Andrzejowski,
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Kapitel 1.
Indledning

1.0. RESUMÉ

Denne publikation omfatter en fuldstændig fremlæggelse af anlægs- og oldsagsmaterialet fra en ro-
mertidsgravplads, som er udgravet i årene 1988-94 ved landsbyen Brudager 3,5 km sydvest for Gudme
på Sydøstfyn. Med sit indhold af 168 grave er gravpladsen blandt Fyns største, og kronologisk dækker
den tidsrummet mellem tidlig B2 og overgangen mellem C3 og D, i alt ca. 330 år.

Publikationen består af to bind: Bind 1 rummer afsnit om forskningshistorik, udgravningsmetoder,
definitioner, analyser og perspektivering af gravpladsens anlæg og genstande. Hertil kommer bilag med
referencemateriale samt litteraturreferencer. Bind 2 er et katalog med beskrivelser og afbildninger af Brud-
ager-gravpladsens anlæg, konstruktioner samt oldsagsmaterialet.

Publikations Bind 1 er inddelt i syv hovedkapitler, der hver især omhandler et overordnet tema:

Kapitel 1 Indledning
opridser den lange tradition for udforskning af Gudme-områdets levn fra jernalderen med særligt fo-
kus på N.F.B. Sehesteds og E. Albrectsens betydning for undersøgelse, dokumentation og publikation
af gravfundene. I kapitlet defineres og afgrænses publikationens formål og hensigter, ligesom der rede-
gøres for publikationens opbygning, bearbejdningsprocessen og det anvendte kronologisystem.

Kapitel 2 Undersøgelsen af gravpladsen og formationsprocesser
indledes med en beskrivelse af den tekniske fremgangsmåde ved undersøgelsen og dokumentationen af
Brudager-gravpladsen specifikt, men inddrager også kildekritiske betragtninger vedr. jernalderens grave
generelt. Herunder fokuseres især på de forskelligheder i formationsprocesser, der er knyttet til hen-
holdsvis jordfæste- og brandgrave, og hvilken betydning det har for tolkningen af det arkæologiske ma-
teriale.

Kapitel 3 Gravpladsen og dens anlæg
rummer en beskrivelse af gravpladsens relation til topografi og jordbund såvel som til den samtidige bo-
plads, og iagttagelserne diskuteres i et regionalt perspektiv. Brudager-gravpladsens gravformer gennemgås
og defineres ud fra en vurdering af håndteringen af ligrester, bålfyld og gravgods og ikke ud fra grave-
nes umiddelbare udseende, som det hidtil har været praksis. Det konstateres, at mens brandpletgrave
og urnebrandgruber har været de foretrukne gravformer i første halvdel af gravpladsens brugstid, do-
minerer urnegrave og jordfæstegrave i den sidste del. Dernæst gennemgås formodede gravrelaterede an-
lægs- og konstruktionstyper, som er fundet på gravpladsen, f.eks. lerkardeponeringer og kogegruber.
Med udgangspunkt i påvisningen af formodede stolpebyggede ligbålsstativer diskuteres danske fund af
ligbrændingssteder fra jernalder og vikingetid.

Kapitel 4 Begravelsesritualer
indeholder diskussioner af gravgodsets håndtering i relation til forskellige gravformer, herunder an-
vendelsen af primært og sekundært gravgods, destruktiv behandling af genstandene og den meget ud-
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bredte brug af pars pro toto-deponering. Tilsvarende diskuteres håndteringen af brandgravenes ligrester
og den partielle deponering heraf. Herefter følger en gennemgang af indretningen af hhv. jordfæste- og
brandgrave med påvisning af mønstre i placering af gravgods og (lig)rester. Endelig berøres skikken med
at deponere gravgods uden for gravanlæg på romertidens gravpladser.

Kapitel 5 Gravenes indhold
er publikationens længste kapitel, og det omfatter en detaljeret gennemgang og perspektivering af gra-
venes oldsagsmateriale, herunder resultater af naturvidenskabelige analyser, som er gennemført på
brændte ben, bronzeblik fra romerske kedler, keramik og makrofossiler, herunder træ fra ligbrændin-
gen. Udvalgte oldsagstyper, som i særlig grad menes at kunne være med til at belyse sociale, rituelle el-
ler kronologiske forhold i romersk jernalder, underkastes særligt detaljerede undersøgelser. Det drejer
sig især om import, våben samt forskellige statusbærende redskabstyper (f.eks. sakse, jernkamme, så-
kaldte rageknive etc). Analysernes referencemateriale bringes i bilagsform bagerst i bind 1.

Kapitel 6 Gravpladsens struktur
og udvikling fra overgangen B1/B2 til slutningen af yngre romersk jernalder gennemgås klynge for
klynge og overordnet set. Herefter anskues begravelsesintensiteten (antal begravelser pr. år) i et regio-
nalt perspektiv. På baggrund heraf konkluderes det, at Brudager-gravpladsen tilhører en lille gruppe af
gravpladser med klyngestruktur og med mere end 150 grave fra romersk jernalder. Det bemærkes end-
videre, at denne gravpladstype fortrinsvis er knyttet til de dele af Den fynske Øgruppe, som rummer
koncentrationer af forskellige statussymboler, herunder romersk import. Ligeledes i et regionalt per-
spektiv diskuteres tidspunktet for gravpladsens anlæggelse og ophør. Anlæggelsestidspunktet af Brud-
ager-gravpladsen og mange andre fynske romertidsgravpladser på overgangen mellem B1 og B2 forklares
med samtidige ændringer i bebyggelsesstrukturen. Ophøret af begravelser på mange af gravpladserne
med udgangen af C3 eller i begyndelsen af ældre germansk jernalder forklares med ændringer i grav-
formerne i tiden omkring 400.

Kapitel 7 Brudager-gravpladsen i perspektiv
indledes med en redegørelse for køns- og aldersbestemmelse af et udvalg af gravene med udgangspunkt
i henholdsvis osteologiske undersøgelser og oldsagsmaterialet. Efterfølgende diskuteres forskellige
genstandstypers symbolik i gravkontekst gennem ældre jernalder. Det påpeges, at mens gravene fra sen
førromersk, ældre og tidlig yngre romersk jernalder fortrinsvis afspejler det maskuline univers, domi-
neres gravene fra midten og slutningen af yngre romersk jernalder af genstande fra den feminine ver-
den. Herefter følger en analyse af gravgodsets kompleksitet (AOT-analyse) og kvalitet i relation til de
forskellige gravformer såvel som til gravpladsens kronologiske forløb. Det konkluderes, at mængden
såvel som kvaliteten af gravgods er størst i grave fra slutningen af ældre romertid og begyndelsen af yng-
re romertid, ligesom jordfæstegrave og urnebrandgruber generelt rummer et mere komplekst udstyr end
brandpletgrave og især urnegrave. Med udgangspunkt i disse iagttagelser diskuteres forandringer i møn-
strene for sociale investeringer og religiøse manifestationer gennem romersk og ældre germansk jern-
alder. Herunder fokuseres der særligt på, at nedgangen i investeringer i gravsfæren afløses af depone-
ringer af især ædelmetal i tilknytninger til bopladser såvel som i marginale områder i jernalderens
kulturlandskab. Med udgangspunkt i spredningen af forskellige statusbetonede genstandstyper i gra-
vene såvel som på bopladser og i offerfund peges der på, at i sidste halvdel af ældre romersk jernalder
opstod en center-periferi-marginalstruktur i Den fynske Øgruppe. Denne havde udgangspunkt i
Gudme-området, og i løbet af yngre romertid opstod subcentre ved Ringe og Odense. Spredningen og
sammensætningen af gulddeponeringer viser, at denne centerstruktur, med mindre modifikationer,
fortsat eksisterede gennem ældre germansk jernalder.
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Kapitel 7 afsluttes med en vurdering af det forskningsmæssige potentiale, som Brudager-gravplad-
sen specifikt og de fynske jernaldergravpladser generelt rummer som en udfordring til fremtidige stu-
dier.

1.1. PUBLIKATIONENS BAGGRUND OG FORMÅL

Denne publikation er en fremlæggelse af anlægs- og oldsagsmaterialet fra 168 grave samt tilhørende an-
læg og konstruktioner, som i årene 1988-94 blev undersøgt nær landsbyen Brudager 3,5 km sydvest for
Gudme på Sydøstfyn1 (fig. 1). Gravpladsen dækker tiden mellem tidlig B2 og overgangen C3/D, og den
er blandt Fyns største fra romersk jernalder.

Fig. 1. Placering af Brudager-gravpladsen (1), Gudmes centrale jernalderbebyggelse (2), Møllegårdsmarken (3)

og Lundeborg (4). Tegning: Allan Larsen.

1 090101-12 Brudager Mark, Brudager sogn, Gudme herred, Fyns tidl. Svendborg amt. Den omfattende udgravningsdokumen-
tation såvel som oldsagsmaterialet findes på Odense Bys Museer.
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Brudager-gravpladsen var ved undersøgelsen ret hårdt medtaget af pløjning. Når det alligevel er fun-
det indsatsen værd at investere adskillige måneders udgravningskampagner samt flere årsværk til bear-
bejdning og publicering af materialet, skyldes det flere forhold:

1) Pladsen er valgt på trods af, at en stor del af gravene faktisk var så ødelagte af pløjning, at de ikke kan
dateres præcist. Denne situation er imidlertid så typisk for i hvert fald fynske fladmarksgravfelter i dag,
at det kan være hensigtsmæssigt at afklare, hvor meget information der på trods af bevaringsforholdene
kunne hentes ud af de sparsomme rester af gravanlæg. Derfor er bearbejdningen og analyserne af gra-
vene og gravpladsen tilpasset dette forhold, bl.a. ved at inddele gravene i tre bevaringskategorier.

2) Gravpladsen er undersøgt i nyere tid og udelukkende af fagfolk – og for hovedpartens vedkommende
under ledelse af forfatteren. Endvidere har der ikke været væsentlig variation i de undersøgelsesmeto-
der, der er anvendt fra år til år. Disse forhold har sikret, at materialet fra sammenlignelige anlæg (f.eks.
to brandpletgrave) kan holdes op mod hinanden, uden at der skal tages væsentlige forbehold for for-
skellige udgravningsmetoders indflydelse på materialet. En ensartet, omhyggelig og problemorienteret
dokumentation af de enkelte anlæg har gjort det muligt at foretage en mere eksakt definition af de en-
kelte brandgravstyper, end der tidligere er præsenteret. Dernæst har det været muligt at foretage en re-
lativ ensartet vurdering af gravgodsets sammensætning, mængde og karakter – og dermed en objektiv
vurdering af den relative velstand på gravpladsen. Overordnet set foreligger der således et godt grund-
lag for at belyse variationer i de religiøse ritualer, der var forbundet med romertidens gravlæggelser.

3) På trods af nedpløjningen rummer gravpladsen et stort og generelt velbevaret oldsagsinventar fra slut-
ningen af ældre romertid og fra hele yngre romertid. Dette materiale giver mulighed for at foretage ana-
lyser af den materielle kultur og gravgodsets sammensætning over en periode på ca. 330 år – og dermed
for analyser af den sociale struktur i lokalområdet gennem dette tidsrum. Ved sammenligninger med ind-
holdet i de ca. 3000 fynske romertidsgrave, som allerede er publiceret af især Erling Albrectsen, er det
endvidere muligt at sætte Brudager-fundene ind i en regional sammenhæng. Det regionale perspektiv
vil således være i fokus i analyserne, selv om der også inddrages parallelmateriale fra andre landsdele så-
vel som fra tilstødende lande.

Hovedformålet med denne publikation kan sammenfattes i følgende punkter:

1. En fuldstændig fremlæggelse og perspektivering af Brudager-gravpladsens anlæg, konstruktioner og
genstandsmateriale.

2. Fremlæggelse af en summarisk oversigt over fynske romertidsgravpladser, der er registreret siden
1973 (bilag 1). Sammen med bilag 2, der er en korrelation mellem dkconline.dk og Fynske Jernalder-
grave bind I-V, udgør den en fuldstændig oversigt over de fynske gravfund fra romersk og ældre
germansk jernalder, som er registreret pr. 1. januar 2009.

3. En opkvalificering af et udsnit af de data, som er fremlagt i Fynske Jernaldergrave bind I-V (Albrectsen
1954, 1956, 1968, 1971a & b; 1973a) gennem bearbejdning af udvalgte oldsagstyper og publicering
af opdaterede oversigter over disse (jf. bilag 3-14).

Publikationen kan på flere punkter opfattes som en Stand der Forschung for de fynske romertids-
graves vedkommende. Det er håbet, at denne status kan være en hjælp ved planlægning, problemori-
entering og prioritering af fremtidige undersøgelser af jernalderens gravpladser på Fyn såvel som i res-
ten af landet. Publikationen omfatter derimod ikke en ellers tiltrængt revision af den fynske lerkar- og
fibeltypologi. Ligeledes indeholder den heller ikke en dyberegående tolkning eller perspektivering af
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Gudme-Lundeborg-komplekset i romersk og germansk jernalder, hvor relevant dette ellers kunne have
været i forbindelse med Brudager-gravpladsens fremlægning. Det skyldes først og fremmest, at langt ho-
vedparten af materialet fra Gudme og Lundeborg desværre endnu ikke er bearbejdet og tilgængeliggjort.

1.2. PUBLIKATIONENS OPBYGNING

Denne publikation består af to bind. Bind 1 er inddelt i syv kapitler, der hver især behandler forskel-
lige overordnede temaer med relation til Brudager-gravpladsen. Til bind 1 hører endvidere i alt 14 bilag
i form af skemaer med oversigter over udvalgte oldsagstyper og andre former for data, der er anvendt
som grundlag for analyser i kapitlerne 2-4 i bind 1. Bilagene er anbragt i den orden, hvorefter der refe-
reres til dem i bind 1. Bilagsafsnittet indledes af et supplement til Fynske Jernaldergrave bind I-V. I dette
indgår samtlige romertidsgravpladser, som er fundet i Den fynske Øgruppe efter udgivelsen af Fynske
Jernaldergrave bind V i 1973. Hertil kommer et ikke ubetydeligt antal lokaliteter, som er registreret før
1973, men som af uvisse årsager ikke er medtaget i de ovennævnte kataloger. Der bringes endvidere en
korrelation mellem katalognumrene i Fynske Jernaldergrave bind 1-5 og nummerfortegnelsen i Det Kul-
turhistoriske Centralregister. Ved hjælp af dette bilag er det således muligt at identificere katalogpubli-
kationernes mange gravfund med poster i databasen Fund & Fortidsminder. Det skulle gerne betyde,
at de fynske romertidsgravfund som helhed langt lettere kan anvendes i fremtidige analyser uden et stort
forudgående udredningsarbejde. Bind 1 afsluttes af en litteraturliste, der både gælder som reference for
bind 1 og bind 2.

I bind 1 kan man bemærke, at der forekommer en del gentagelser og krydshenvisninger til tidligere
og efterfølgende afsnit. Dette er udtryk for et bevidst valg i erkendelse af, at denne publikation antage-
lig primært vil blive anvendt som et opslagsværk.

Bind 2 omfatter et katalog over gravpladsens 168 grave og hertil relaterede anlæg, konstruktioner og
genstandsfund. Gravbeskrivelserne er sammenskrevet i tilstræbt ensartet form, bl.a. ud fra de udgrav-
ningsskemaer, der anvendtes som udgangspunkt for udgravningsdokumentationen. Alle anlæg har bi-
beholdt den bogstavbetegnelse, som de har fået i forbindelse med udgravningen. Dette gælder imidler-
tid ikke for anlæggenes indhold af oldsager, der oprindeligt var forsynet med løbende tal uden direkte
angivelse af anlægsrelation. For at undgå utallige anlægsreferencer i anlægsbeskrivelserne såvel som i tek-
sten i bind 1, er genstandene fra de enkelte anlæg betegnet med anlæggets navn og dernæst et fortløbende
nummer (f.eks. AB 1, AB 2 etc.). Nummereringen af genstandene er i et vist omfang hierarkiseret, så-
ledes at flere objekter fra samme genstandstype er tilføjet et undernummer (f.eks. AB 1a: Lerkar, AB
1b: Lerkarskår, AB 2a: Skjoldbule, AB 2b Skjoldhåndtagsbeslag, AB 3: Glasperle etc.). Genstande, der
ikke direkte kan betragtes som gravgods, og som bl.a. af hensyn til variationer i udgravningsmetoder
og bevaringsforhold ikke kan indgå i AOT-analyser (f.eks. dyreknogler, tekstiler og makrofossiler), er
anført under “Øvrige”.

Sammen med anlægs- og oldsagsbeskrivelse bringes udgravningsdokumentation i form af plan- og
snittegninger, udgravningsfotos samt tegninger og fotos af oldsagsmaterialet. Det er ikke tilstræbt at af-
bilde samtlige genstande; fragmenter, som ikke kan identificeres på et foto eller en tegning, er således
ikke illustreret. Det gælder f.eks. glas- og metalstykker uden bevaret overflade samt ukarakteristiske si-
deskår. Endvidere er der kun afbildet et udvalg af karakteristiske glas- og ravperler.

Katalogbindet afsluttes af en skematisk oversigt over indholdet i henholdsvis brandgrave og jord-
fæstegrave, således at man kan få en let indgang til en bestemt genstandstypes fordeling i de forskellige
anlæg.
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1.3. GUDME-OMRÅDETS FORSKNINGSHISTORIK GENERELT

OG GRAVPLADSERNES SPECIFIKT

Udforskningen af Gudme-områdets rige fortid kan opdeles i tre faser, og starten af den kan sættes til
1585, hvor en nu desværre omsmeltet guldskat blev fundet nær Lundeborg (Sehested 1878:220). Få hund-
rede meter syd herfor fremkom i 1833 det guldfund, der siden skulle blive kendt som Broholm-skat-
ten, og som skulle vise sig at blive optakten til kammerherre Niels Frederik Bernhard Sehesteds (1813-
1882) mere systematiske undersøgelser i området fra midten af århundredet og frem til hans død
(Møller 1934; Broholm 1983; Michaelsen & Thomsen 1992; Thrane 1984a; 1994b; Randsborg 1995). Se-
hesteds undersøgelser af områdets oldtidsbebyggelse generelt og af jernalderfundene i særdeleshed ud-
møntede sig i to forbilledlige monografier, der giver et helt unikt billede af især Gudme, Hesselager og
Oure sogns fundtæthed og rigdom i jernalderen (Sehested 1878; 1884).

I Sehesteds arkæologiske kortlægningsarbejde indtog undersøgelsen af jernaldergravpladser en væ-
sentlig rolle.2 Først og fremmest var den efter datidens standard meget veldokumenterede udgravning
af romertidsgravpladserne ved Møllegårdsmarken og de spredte gravklynger på Davrehøismarken
umiddelbart syd herfor i årene 1860-1881 et væsentligt skridt fremad med hensyn til den særlige ud-
gravnings- og dokumentationsteknik, der fordres ved undersøgelse af jernalderens (brand)grave. I den
forbindelse må man ikke undervurdere den professionelle og naturvidenskabelige påvirkning, som Se-
hested modtog fra bl.a. J.J.A. Worsaae (1821-1885), Japetus Stenstrup (1813-1897) og især efter 1875 fra
Henry Petersen (1849-1896). Ikke mindst sidstnævnte fik stor betydning for Sehesteds arbejde, fordi
han var en hyppig gæst på Broholm, og han var endda en kort periode op til sin pludselige død forlo-
vet med kammerherrens datter Hilda (1858-1936) (Schovsbo 1983; Larsen et al. (red.) 2001:297f).

Sehesteds publikationer må betegnes som kommenterede materialefremlæggelser, men de var for-
billedlige for samtiden som følge af deres informationsrige systematik, fokus på sammenhænge og for-
holdsvis rigelige anvendelse af professionelle og detaljerede genstandsafbildninger. Formen, der blev an-
vendt ved fremlæggelsen af gravfundene fra Møllegårdsmarken, var en videreudvikling af den skabelon,
der anvendtes af Emil Vedel (1824-1909) ved hans publikationer af bornholmske jernaldergrave (Vedel
1870; 1872). I dennes senere arbejder (1886; 1897) ses det, at inspirationen også gik den modsatte vej –
og man kan således sige, at det er Sehesteds og Vedels fælles anstrengelser, der er kommet til at danne
skole for mange af eftertidens fremlæggelser af gravfund fra ældre jernalder. I let ændret udgave er pub-
likationsformen da også videreført i Albrectsens kataloger fra 1954-1973, og nærværende arbejde kan
ses som et foreløbigt sidste skud på stammen.

Den første fase af udforskningen af Gudme-områdets jernalderbebyggelse var i høj grad baseret på
indsamling og registrering af tilfældigt fremkomne fund og anlæg og i langt mindre grad på undersø-
gelse heraf. Decideret opsøgende kortlægnings- og undersøgelsesarbejde forekom tilsyneladende kun
undtagelsesvist. Meget af arbejdet tog udgangspunkt i egnen umiddelbart omkring Broholm, altså pri-
mært landskaberne i sognene Gudme, Hesselager og Oure. Det er givet årsagen til, at der på basis af Se-
hesteds publikationer kun er optegnet en håndfuld fortidsminder i det lidt fjernereliggende Brudager
sogn, mens de tilsvarende tal for Gudme og Oure sogne skal tælles i dusin. Man kan således gisne om,
hvorvidt Brudager sogns fortidsminder havde været langt bedre dokumenteret, hvis Sehested havde haft
et tættere forhold til dette område.

Den første fase af Gudme-egnens arkæologiske udforskning sluttede med den posthume udgivelse
af Sehesteds efterladte optegnelser i 1884, og der skulle herefter gå mere end 75 år, før de systematiske
undersøgelser i området blev genoptaget og den næste fase indledt. Det skete med museumsinspektør
Erling Albrectsens fortsættelse af Sehesteds udgravninger på Møllegårdsmarken i 1959-1966 (Al-
brectsen 1968; 1971a; 1971b). I erkendelsen af den størrelse og rigdom, som Sehesteds publikationer

2 Se Albrectsen 1956:108ff samt Henriksen 2001b for en generel forskningshistorik omkring fynske jernaldergravpladser.
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havde vist, at Møllegårdsmarken omfattede, havde Albrectsen næsten fra begyndelsen af sin ansættelse
som museumsinspektør i Odense i 1940 ønsket at genoptage gravningerne på stedet (fig. 2). Ejerens mod-
vilje forhindrede imidlertid, at dette kunne ske, og først efter flere års lobbyarbejde lykkedes det at opnå
tilladelse til det, der skulle komme til at fylde en betydelig del af Albrectsens sidste og til sidst syg-
domsplagede årti på arbejdsmarkedet (Albrectsen 1988:101f; 117f; 144). Til gengæld førte ikke mindst
arbejdet med Møllegårdsmarken frem til erhvervelsen af doktorgraden i 1968 (Albrectsen 1968).

Bearbejdningen af det omfattende fundstof fra de over 2000 grave på Møllegårdsmarken optog Al-
brectsen i en sådan grad, at han aldrig fik foretaget supplerende udgravninger på områdets øvrige grav-
og bopladser. Derfor kom gravpladserne og enkeltfundene – i særdeleshed de mange spredte guldfund
– i mange år til at tegne Gudme-egnen som et område med speciel status i dansk jernalderarkæologi, uden
at man egentlig kunne vurdere baggrunden herfor.

Den tredje fase af Gudme-egnens arkæologiske udforskning blev nærmest indledt ved en tilfældig-
hed i årene omkring 1980. Et sammenfald af nedlæggelser af frugtplantager og adgangen til billige og
effektive metaldetektorer førte til, at der i årene herefter fremkom flere skatte samt en uhyre mængde
enkeltfund fra jernalder, vikingetid og middelalder (Thrane 1987;1991;1994b; Nielsen, P.O. 1994; Hen-
riksen 2000 (red.)). Hertil kom den tilfældige opdagelse af handelspladsen ved Lundeborg i 1986
(Thomsen et al. 1993). Som en reaktion på de uoverskueligt mange fund blev der fra Odense Bys Mu-
seers, Svendborg Museums og Nationalmuseets side iværksat et forskningsprojekt – Gudme-Lundeborg-
projektet – hvis formål var at afklare forholdet mellem de mange og særprægede skatte- og enkeltfund,
de samtidige gravpladser og den bebyggelse, som hidtil kun havde været underkastet sporadiske un-
dersøgelser.

Gudme-Lundeborg-projektet blev opdelt i undertemaer, som hver især omfattede forskellige aspek-
ter af jernalderfundene fra Gudme-området. For første gang blev der nu ligefrem anvendt systematiske
teknikker til opsporing og kortlægning af forhistoriske bebyggelsesspor (Michaelsen 1990b; Henriksen
1993d; Jørgensen et al. 1993; Henriksen & Michaelsen (red.) 1995). Et af projektets formål var at op-
spore og undersøge jernaldergravpladser med henblik på at sætte dem i forhold til bebyggelsen og skat-
tefundene. Det var netop i denne forbindelse, at udgravningen af Brudager-gravpladsen blev gennem-
ført i årene 1988-94. Parallelt hermed blev undersøgelserne på Møllegårdsmarken genoptaget og
afsluttet, ligesom flere andre romertidsgravpladser, der fremkom ved inventeringsarbejdet (jf. bilag 1),
blev udgravet i forbindelse med projektet.

Fig. 2. Et af de meget få billeder, der viser Erling

Albrectsen i felten, stammer fra en udgravning af

en brandpletgrav på gravpladsen Lykkensæde/

Tuemosen (Albrectsen 1973a nr. 14) i 1965.

Foto: Eigil Nikolajsen.
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Et foreløbigt punktum for Gudme-Lundeborg-projektet blev sat med udgivelsen af en rapport fra
et internationalt seminar, der blev afholdt i Svendborg i 1991 (Nielsen, P.O. et al. (red.) 1994). En række
monografiske fremlæggelser af forskellige lokaliteter og fundgrupper fra Gudme-området er planlagt,
men har endnu ikke set dagens lys, og nærværende publikation kan således ses som det første bidrag i
en serie om Gudme-områdets jernalderfund.

1.4. AFGRÆNSNING AF MATERIALET

Gennem de sidste årtier er det ved udstrakte fladeafdækninger på flere fynske jernaldergravpladser kon-
stateret, at disse ofte er opdelt i flere samtidige klynger, der antages at afspejle individuelle familiers el-
ler gårdes adskilte begravelsesområder. Hvis der foretages utilstrækkelig afdækning på en gravplads med
klyngeopdelt struktur, vil det medføre, at man kun får afdækket en del af det, der af brugerne i jernal-
deren må være opfattet som gravpladsen. Spørgsmålet er blot, hvordan man skal afgrænse en gravplads;
skal en enkeltliggende grav, som befinder sig 50-100 m fra hovedgruppen af anlæg, således regnes for
en selvstændig grav“plads”, eller hører den sammen med hovedgruppen?3 Problemstillingen er derfor,
hvor langt skal man gå i jagten på enkeltliggende grave eller små gravklynger i et forsøg på at afdække
en gravplads i sin helhed.

Som en håndterbar definition på en totalundersøgt gravplads er der i denne publikation anvendt et
relativt afstandskriterium; afstanden fra de perifert liggende grave til feltgrænsen skal således minimum
være det samme som den indbyrdes afstand mellem de afdækkede gravklynger. På Brudager-gravplad-
sen er der alle steder en fundtom zone mellem de yderste grave og feltgrænsen på mindst 6 meter, og
det svarer omtrent til afstanden mellem de fjernest fra hinanden liggende gravklynger. Ved en betragt-
ning af oversigtsplanen fig. 3 kan der fremføres argumenter for, at der skulle have været udført supple-
rende muldafrømninger i gravpladsens periferi, ikke mindst mod nordøst. Når dette ikke blev gjort, skyl-
des det dels de topografiske forhold, der syntes at danne en naturlig afgrænsning, og dels en fagligt
begrundet økonomisk vurdering. Selvfølgelig vil kun en genoptagelse af udgravningerne kunne afklare,
om der befinder sig flere grave uden for det afdækkede område.4 I det følgende betragtes Brudager-grav-
pladsen imidlertid som totalundersøgt.

Spredte fund af neolitiske oldsager fra anlæg, bl.a. indlejret i romertidsgravene, samt en C-14 date-
ring af den trækulsfyldte grube JY5 antyder, at der må have været aktiviteter i området i hvert fald i den
ældre del af tragtbægerkulturen. Det understreges da også af talrige løsfund af neolitisk keramik og flint-
redskaber fra de omgivende markarealer såvel som af en langdysse, der endnu er bevaret ca. 450 m nord-
øst for gravpladsen (Sehested 1878 nr. XXXI). En grube på den nordlige del af gravpladsområdet in-
deholdt et skår af Østersøkeramik fra sen vikingetid eller tidlig middelalder, men da det er det eneste
sikre fund fra denne tid, må det være et resultat af en kortvarig aktivitet på stedet. Disse ældre og yng-
re fund og anlæg såvel som de udaterede stolpehuller, gruber og ikke mindst grøfter, der fandtes spredt
ud over gravpladsområdet, behandles ikke i denne publikation, med mindre de direkte har berørt gra-
vene (fig. 3 & 4).

3 Eksempler på dette ses på 080504-49 Gyngstruplund NV (jf. bilag 1) og 080809-6 Hvenekilde (Albrectsen 1973a nr. 29 grav
158).
4 Ca. 150 m syd for gravpladsen er der indenfor et begrænset område oppløjet to tenvægte og to glasperler, som evt. kan repræ-
sentere en forstyrret jernaldergrav. Yderligere 75 m mod sydøst er der registreret oppløjede brændte ben, som må stamme fra
brandgrave. Der er ikke foretaget udgravninger på nogle af disse fundsteder, og en præcis datering af materialet foreligger ikke.
5 K-6273 (3340 f.Kr. kal.).
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Klynge 1

Klynge 2

Klynge 4

Klynge 3

(76)
(66)

(8)

(2)
 

Anlæg

Brudager

Grave
Konstruktioner

Brandgrav, uvis type

Gravtyper
Urnegrav   (76)
Brandpletgrav   (66)

Urnebrandgrube   (8)

Benhob   (2)
(2)

Jordfæstegrav   (14)

Lerkardeponering   (2)
Ligbålsstativ   (16)

Trækulsplet   (2)

Kogegrube   (2)

Fig. 3. Det samlede udgrav-

ningsområde med markering

af alle anlæg. Bemærk de vidt-

forgrenede grøftsystemer fra

middelalder eller nyere tid.

Tegning: Allan Larsen.

Fig. 4. Samtlige grave og hertil

relaterede anlæg samt kon-

struktioner. Placeringen af de

enkelte anlæg fremgår af vig-

netterne i katalogerne 1a-1d.

Tegning: Allan Larsen.
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1.5. BEARBEJDNING AF MATERIALET

Anlægsbeskrivelser og oldsager er første gang gennemgået i forbindelse med udarbejdelse af beretnin-
gerne fra udgravningerne i 1988-94 og dernæst for en stor dels vedkommende, da specialeafhandlingen
“En analyse af Brudager Mark – en romertidsgravplads nær Gudme på Sydøstfyn” blev skrevet i vin-
teren 1994-95 (Henriksen 1995a). Under produktionen af manuskriptet til denne bog viste det sig imid-
lertid nødvendigt at gennemgå hele materialet med friske øjne og 13 års ekstra erfaring i bagagen samt
meget ny litteratur og komparativmateriale til rådighed. Endvidere har fornyet afrensning og røntgen-
fotografering af en række jerngenstande og sammensætning af lerkar i 2007 ført til, at der er foretaget
en mere præcis bestemmelse og beskrivelse, end det var muligt i 1995. Nok så væsentligt er det imid-
lertid, at det i forbindelse med den sidste bearbejdning har været muligt at inddrage resultater fra de ana-
lyser, som er udført af keramikken ved Ole Stilborg, af bronzeblik ved Arne Jouttijärvi samt af trækul
og makrofossiler ved Peter Hambro Mikkelsen og Thomas Bartholin.6

Mens det ikke var muligt at foretage primære komparativstudier af anlæg og oldsager fra andre fyn-
ske romertidsgravpladser i 1995, har dette været tilfældet i 2006-2008. Af størst betydning i den for-
bindelse har det været, at forfatteren har bearbejdet det omfattende oldsagsmateriale fra den midtfyn-
ske romertidsgravplads Bregentved I7 samt oldsager af glas, ben, rav, metal og i et vist omfang af
keramik fra udgravningerne på Møllegårdsmarken i årene 1988-94. I 2007 er der endvidere foretaget en
gennemgang og til dels bearbejdning af oldsager og dokumentation fra gravpladserne Egelygård og Løk-
kebjerggård, der ligger få kilometer fra Brudager (Michaelsen 1989; 1990a). Materialet fra de tre sidst-
nævnte gravpladser præges desværre af mangelfuld dokumentation og problemer med identifikation af
en mængde genstande. Dette er meget beklageligt, da det er netop disse lokaliteter, der rummer flest pa-
ralleller til Brudager-gravpladsens fund og anlæg.

Eftersom det omfattende genstandsmateriale af glas, rav og metal fra undersøgelser i Gudme og Lun-
deborg endnu er upubliceret eller kun behandlet i præliminære artikler, ville det have været ønskeligt
at foretage en primær gennemgang af dette. Af tidsmæssige årsager har det imidlertid ikke været mu-
ligt. Dele af oldsagsmaterialet fra Lundeborg er dog beset i Svendborg Museums udstilling. Endvidere
har der været mulighed for at få et lille indblik i bopladsmaterialet fra Gudme i forbindelse med udar-
bejdelse af udgravningsberetninger fra de prøvegravningskampagner, som under deltagelse af under-
tegnede blev gennemført i Gudme i 1992 (AUD 1992 nr. 132-134, 136-143, 149-151).

Ved udarbejdelsen af det summariske katalog over fynske romertidsgrave, som er registreret efter
1973 (bilag 1), er udgravningsdokumentationen fra samtlige lokaliteter gennemgået i arkiverne på for-
skellige fynske museer samt på Nationalmuseet. I det omfang, lokaliteterne rummede oldsagstyper, som
er i særligt fokus i denne publikation, er disse også beset og for en del af våbenudstyrets vedkommende
tillige bestemt med assistance fra ph.d. Xenia Pauli Jensen, Nationalmuseet. Det må dog straks pointe-
res, at bilaget ikke kan erstatte en udtømmende bearbejdning og egentlig publikation, som de ca. 1675
grave, fordelt på 155 fynske lokaliteter med grave fra romersk og ældre germansk jernalder, fortjener.

1.6. DATERING OG ANVENDELSE AF KRONOLOGISYSTEMER

Dateringen af jernaldergrave foregår normalt ved hjælp af gravgods, idet man går ud fra “Worsaaes lov”
om, at genstandene har været i brug samtidigt af afdøde og dennes samtidige, og at de er nedlagt på én gang
i forbindelse med gravlæggelsen (f.eks. Worsaae 1843:60f; Rowe 1962:134; O`Shea 1984). Det betyder, at

6 Makrofossiler fra seks brandgrave indsendtes allerede ved udgravningens afslutning til bestemmelse hos Nationalmuseets
Naturvidenskabelige Undersøgelser. Her er materialet siden bortkommet!
7 090108-11 Bregentved I. Den i 1912 undersøgte del af gravpladsen er af Albrectsen (1968 nr. 53) benævnt Ringe II.
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gravgodset bør tilhøre en snæver kronologisk horisont i modsætning til fundstoffet fra f.eks. en bo-
pladsgrube eller et kulturlag, hvor genstandene kan være akkumuleret og blandet sammen over et læng-
ere tidsrum, som det f.eks. er tilfældet på Lundeborg-pladsen (Thomsen et al. 1993). Tolkningen af in-
ventaret i en grav som samtidigt er ikke altid helt uproblematisk, idet der kan være indblandet ældre såvel
som yngre genstande. I disse tilfælde er der ofte så stor tidsmæssig forskel på dateringen af de indblan-
dede genstande og gravgodset, at de kronologiske “lag” kan adskilles uden større problemer. Det samme
er tilfældet i de grave, hvor der indgår “klunsede” genstande fra ældre perioder, f.eks. i form af de neo-
litiske oldsager i Blidegn-graven (Mikkelsen, P.H. 1938:21ff) eller de etruskiske bronzer i Langå grav 1
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8 Derimod kendes efterbegravelser fra danske vikingetidsgravpladser (f.eks. Skaarup 1989).
9 Således anvendes fiblen med høj nåleholder normalt som definitionen på yngre romertids begyndelse (Hansen, U.L. 1988:24).
Tilsvarende bruges den korsformede fibula (Shetelig 1907) eller sølvblikfibler med profilsete dyrehoveder og/eller kompliceret
stempelornamentik som definition på begyndelsen af ældre germanertid (Hansen, U.L. 1970:97f).
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Erling Albrectsens keramiktypologi for ældre romertid (1956) har vist sig utilstrækkelig på grund
af manglen på eksakte definitioner af typer og former, og det har derfor kun i få tilfælde været muligt
at henføre et kar til en underperiode af ældre romertid. På grund af betragtelige regionale variationer i
lerkarrenes udformning i 1.-2. årh. er det heller ikke muligt at foretage direkte sammenligninger med
keramiktypologier fra den jyske halvø (f.eks. Norling-Christensen 1954; Bantelmann 1978; Neumann
1981 fig. 1; Høj 1984) eller fra Den sjællandske Øgruppe (Liversage 1980).

Selv om Albrectsens keramiktypologi for yngre romertid (1968) også mangler eksakte definitioner
af former og typer (Jensen, S. 1977:152; Stilborg 1997:45ff), har den i praksis vist sig anvendelig på det
konkrete materiale. Det har dog i mange tilfælde været nødvendigt at supplere typebestemmelsen med
beskrivelser af elementer, der afviger fra de “typiske eksemplarer”, som Albrectsen har brugt til at illu-
strere sine typer.

I flere sammenhænge er det påpeget, at Albrectsens lerkarkronologi trænger til revision (Jensen, S.
1977; Christoffersen 1987; Ethelberg 1990; Stilborg 1997:45ff), men dette har ikke været muligt at gøre
inden for rammerne af nærværende arbejde. Et sådant arbejde vil dels kræve en bearbejdning efter tids-
svarende standarder af hele det materiale, der er publiceret i Fynske Jernaldergrave bind III, IV og V,
og dels af de gravfund der indgår i bilag 1 i nærværende publikation.

Overordnet set er det keramiske materiale fra ældre romertid præget af regionale variationer, mens
dette ikke i samme omfang er tilfældet med keramikken fra yngre romertid. De fynske lerkar fra yngre
romertid viser således store overensstemmelser med materialet fra Sønderjylland (Ethelberg 1986;
1990), Slesvig-Holsten (f.eks. Lagler 1989; Articus 2004) og Jylland som helhed (Ringtved 1988) samt
Sjælland (Hansen, U.L. 1977; Ethelberg 2000). Ved en evt. fremtidig nybearbejdning af den fynske ke-
ramik fra 2.-5. årh. vil det derfor være nærliggende at tage udgangspunkt i de undersøgelser, der er la-
vet på materiale fra disse områder.

Dateringen af størstedelen af gravfundene fra Brudager hviler således overvejende på Albrectsens ke-
ramikkronologier, men i det omfang, hvor der har været andre snævert daterbare genstandstyper til stede,
f.eks. våben eller fibler, er disse tillagt afgørende værdi. Der forekommer ikke væsentlig tidsmæssig dis-
krepans mellem de forskellige fundgrupper i samme anlæg. De største problemer kan iagttages ved sam-
menpasningen af dateringer af keramik og våben i nogle våbengrave, men dette problem er allerede be-
skrevet fra andre lokaliteter (jf. Ethelberg 1992 note 2). Hvor keramikken i nogle grave uden ledsagefund
ville blive placeret i ældre romertid, viser våbenudstyret, at grænsen til yngre romertid er passeret. Denne
diskrepans kan være et udtryk for, at våbenkronologien (Zieling 1989; Ilkjær passim) især bygger på ud-
styr fra højtrangerende mænd med vidtrækkende sociale kontakter og indbyrdes “våbenkapløb” med
efterfølgende meget kort omløbstid for de enkelte våbentyper til følge. Derimod er lokalkronologierne
hovedsageligt baseret på keramik og fibler, som ofte er fra kvindegrave. Miljøet i mange af disse grave
er præget af mere lokale eller regionale kontaktflader, og genstandene i dette miljø har ikke i samme grad
som våbenudstyret indgået i en social konkurrence. Som følge heraf har de lokale genstandstyper sik-
kert haft længere produktions- og anvendelsestid.

Den detaljerede kronologi, som er udarbejdet for våbenmaterialet, gør det muligt at analysere grav-
pladsen i relation til veldaterede kulturhistoriske fænomener i romersk jernalder, f.eks. de øvrige dan-
ske våbengrave, krigsbytteofferfundene, importfund og skriftligt dokumenterede hændelser på Konti-
nentet. Derimod har den nøjagtige datering til korte faser (f.eks. C1a) mindre betydning internt på
gravpladsen, hvor den kun kan bruges til at placere våbengravene relativt i forhold til hinanden. Det
samme ville have været tilfældet, hvis de få importgrave havde kunnet dateres ud fra selve importgod-
set; dette har imidlertid i intet tilfælde været muligt; her har det lokale fundstof givet dateringen.

Selv om der ovenfor er argumenteret for anvendeligheden af Albrectsens keramiktypologi og kro-
nologien for yngre romertid, kan der også iagttages nogle problemer. For det første viser det sig, at
(brand)grave, som dateres ud fra keramikken alene, hober sig op i starten og slutningen af yngre romertid
– Albrectsens periode I og III – hvorimod mængden af grave fra periode II er ringe (fig. 5). Noget til-
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Fig. 5a. Den kronologiske fordeling af Brudager-gravpladsens 168 grave.

Fig. 5b. Forenklet grafisk fremstilling af gravenes kronologiske fordeling.
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svarende er tilfældet med materialet fra de øvrige fynske gravpladser (Albrectsen 1968). Dette forhold
kan ikke kun tilskrives periodernes forskellige længde, men må skyldes manglende findatering af en
række af de grave, som kun kan dateres til yngre romertid generelt, eller fejldatering af nogle grave fra
periode I. De fleste af de grave, som er henført til periode III, er dateret med udgangspunkt i den let gen-
kendelige plastiske ornamentik såsom vandret halskannelering og lodrette vulste og furer på bugknæk-
ket af treleddede fingodskar. Disse træk er af Stig Jensen påvist ikke at optræde før Nydam-fibelhori-
sonten (1977:165), og derfor skulle dateringen af denne gruppe grave ikke kunne rykkes bagud i tid,
hvilket da også understreges ved sammenligning med det meget lignende karmateriale fra især Sønder-
jylland og Slesvig-Holsten. I Stig Jensens analyse indgår ikke materiale fra periode I-II, og derfor kan
det umiddelbart være vanskeligt at vurdere, om Albrectsens keramikkronologi for den tidlige del af yng-
re romertid helt holder. Det kan således ikke udelukkes, at nogle af de grave, som i nærværende arbejde
er henført til periode I udelukkende på baggrund af keramik, skal trækkes op i periode II.10 En del af
gravene fra periode II skal måske søges i den gruppe af urnegrave, der ikke kan dateres nærmere end
yngre romertid, bl.a. de der kun rummer groftmagrede, tøndeformede kar af Albrectsens type 32 (Al-
brectsen 1968:274). Da denne type imidlertid har været i anvendelse helt ind i ældre germansk jernal-
der, kan det heller ikke udelukkes, at de lige så vel kan være fra denne periode.

Tilsvarende kan den store gruppe af især treleddede terriner med plastisk ornamentik, som oftest op-
træder uden daterbare ledsagefund, antagelig også indeholde eksemplarer fra den tidlige del af ældre ger-
manertid, hvor typen stadig var i brug i hvert fald i Sønderjylland. For med sikkerhed at afklare disse
spørgsmål vil det imidlertid være nødvendigt at analysere det fynske materiale på samme måde, som det
er gjort med dele af det jyske (Ringtved 1988; Ethelberg 1990). En så omfattende opgave ligger dog uden
for rammerne af dette arbejde.

I flere nyere arbejder er der foretaget underinddeling af de enkelte perioder i yngre romertid ude-
lukkende på baggrund af det lokale inventar (Jensen, S. 1980; Ethelberg 1986; 1990), men det er ikke for-
søgt i denne sammenhæng. Årsagen hertil er dels, at en stor del af gravene på grund af dårlig beva-
ringsgrad ikke ville kunne indgå i en sådan analyse, og dels ville den resterende del skulle sammenlignes
på ulige parametre. F.eks. giver det ikke altid mening at sammenligne jordfæstegraves indhold med fund-
stoffet i samtidige brandgrave. Hvis en sådan analyse skal foretages på fynsk materiale, kræves et større
og homogent materiale. Men det kan da konstateres, at der i materialet fra sen yngre romertid kan for-
nemmes grupperinger, som måske svarer til Stig Jensens Raa Mølle- og Nydam-horisonter. Som nævnt
er dette ikke vurderet nærmere her, da typologiske og kronologiske studier som sådan ikke er hoved-
målet med denne publikation.

Albrectsens absolutte kronologi er, som nævnt, især fastlagt ud fra gravfund med import i form af især
mønter og terra sigillata. Den absolutte kronologi for importfund, som Albrectsen havde mulighed for at
studere i Eggers’ arbejder (1951; 1955), er i de mellemliggende år blevet forfinet efter nøjere studier af samt-
lige nordiske fund af romersk import (Hansen, U.L. 1987; 1988). Selvom Ulla Lund Hansen i de to nævn-
te værker ikke nævner Albrectsens underinddeling af såvel ældre som yngre romertid i forhold til sit eget
skema, der altså er baseret på Eggers’ arbejder, fremgår det, at hun ligestiller sine underinddelinger B1-C3
med Albrectsens ældre romersk jernalder periode I til yngre romersk jernalder periode III. Således frem-
går det i kataloget til Hansens disputats, at en mængde af især importvarerne fra Møllegårdsmarken er da-
teret til f.eks. C1, selv om importgenstanden ikke med sikkerhed har kunnet relateres til Eggers’ system.
I disse tilfælde har hun jævnført Albrectsens datering af det lokale gravgods til yngre romertids periode I
med sin egen C1. Derfor har jeg i denne publikation valgt at følge den i dag alment accepterede kronolo-
gi, som er fremlagt af Ulla Lund Hansen, og i det efterfølgende bruges periodebetegnelserne fra hendes
arbejder. Dermed accepteres også den absolutte kronologi i Hansens arbejder fra 1987 og 1988, som tilli-
ge forholdsvis let kan kombineres med den kronologi, som studiet af våbnene resulterer i.

10 Per Ethelberg (1990:35) har berørt lignende problemer med at udskille C2-materialet på sønderjyske gravpladser.
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skema, der altså er baseret på Eggers’ arbejder, fremgår det, at hun ligestiller sine underinddelinger B1-C3
med Albrectsens ældre romersk jernalder periode I til yngre romersk jernalder periode III. Således frem-
går det i kataloget til Hansens disputats, at en mængde af især importvarerne fra Møllegårdsmarken er da-
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med sin egen C1. Derfor har jeg i denne publikation valgt at følge den i dag alment accepterede kronolo-
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10 Per Ethelberg (1990:35) har berørt lignende problemer med at udskille C2-materialet på sønderjyske gravpladser.
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2.0. FREMKOMSTEN OG UNDERSØGELSEN AF GRAVPLADSEN

Brudager-gravpladsens fremkomst skyldes et sammenfald af tilfældigheder og intensiv eftersøgning.
Gennem 1980’erne foretog amatørarkæologer fra Gudme Arkæologigruppe overfladeopsamlinger på
en uhyre fundrig jernalderboplads ca. 1 km øst for Brudager by.11 På et tidspunkt fattede amatørar-
kæologerne interesse for at opspore den eller de til bopladsen hørende gravplads(er). Det lykkedes i
marts 1988 for et af arkæologigruppens medlemmer, Alfred Elneff, der på sine forældres mark ca. 250
m nordvest for bopladsen havde iagttaget oppløjede sorte pletter med brændte knogler. Umiddelbart
herefter foretog Odense Bys Museer en mindre undersøgelse af enkelte oppløjede grave, og resulta-
terne var så lovende, at der gennemførtes en egentlig prøvegravning i marts 1989 med henblik på at fast-
slå gravpladsens udstrækning, dateringsramme og potentiale (fig. 6). Ved disse to undersøgelser, der
begge blev forestået af museumsassistent Claus Madsen, fremkom i alt 39 grave, nemlig anlæggene E-
AV (Madsen, C. 1990b).

Kapitel 2. Undersøgelsen af gravpladsen og formationsprocesser

Fig. 6. 1989-udgravningsfeltet set fra sydøst. Foto: Claus Madsen.

11 090101-16 Fredegård og Nøddekroggård. Jf. bilag 14.
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Med baggrund i de lovende resultater fra prøvegravningen blev anlæggene BA-MA afdækket ved
fire udgravningskampagner i årene 1991-94. Da gravpladsen i forsommeren 1994 blev betragtet som
totalundersøgt, var der i alt afdækket 5.250 m², og 154 brandgrave samt 14 jordfæstegrave fra romersk
jernalder var udgravet.

Udgravningerne i 1991-94 blev gennemført som en del af Gudme-Lundeborg-projektet (Nielsen,
P.O. 1994) (fig. 8). At undersøgelsen var lagt i forskningsprojektets regi betød, at det var muligt at fo-
retage en mere omhyggelig undersøgelse med veldefinerede, problemorienterede spørgsmål til objek-
tet, end det ville have været ved en forceret nødudgravning. Endvidere var det muligt at anvende
tidssvarende, men ressourcekrævende udgravningsmetoder som vandsoldning og finsortering af grav-
fyld med henblik på bjærgning af så store mængder uorganisk såvel som organisk materiale som mu-
ligt. Endelig blev der inden for projektets rammer gennemført en undersøgelse af det humane
knoglemateriale fra brandgravene, og dette arbejde blev perspektiveret af, at tilsvarende materiale fra
andre romertidsgravpladser i området blev analyseret ved samme lejlighed (Holck 1993).

Undersøgelserne i 1991-94 blev ledet af forfatteren, der også, sammen med stud.mag. Charlotta M.
Lindblom, forestod soldning og sortering af gravenes fyld samt udgravning af præparater. I forlængelse
heraf forestod forfatteren bearbejdningen af det omfattende oldsagsmateriale samt udarbejdelsen af
beretninger fra samtlige udgravningskampagner. Det var ikke mindst i denne skrivende og sammen-
fattende fase af arbejdet, at det blev klart, at Brudager-gravpladsen havde potentiale til at blive til mere
end beretninger i museets arkiv og småartikler i lokale museumstidsskrifter.

Fig. 7. 1992-feltet set fra nordvest. Foto: Mogens Bo Henriksen.
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2.0.1. UDGRAVNINGSTEKNIK

Under alle udgravningskampagner, men især i årene 1991-94, blev det tilstræbt at anvende en ensartet
udgravningsteknik for at sikre så homogen en dokumentation af anlæg og fundsammenhænge som
muligt. Fremgangsmåden og en uddybende vurdering af denne er tidligere fremlagt (Henriksen 1995b),
men hovedtrækkene vil af hensyn til forståelsen af senere afsnit i bogen også blive beskrevet her.

Den sonderende undersøgelse i marts 1988 foregik udelukkende ved hjælp af håndkraft, men ved
de efterfølgende kampagner blev der anvendt gravemaskine til afrømning af muldlaget over gravplad-
sområdet. Gravemaskinen fulgtes konstant af mindst én arkæolog, så det kunne sikres, at maskinens
skovl ikke berørte fremkomne gravanlæg unødigt. Dette medførte en stedvis ret omfattende manuel
afrensning af udgravningsfladen, men sikrede også minimal forstyrrelse af gravene (fig. 9).

Ved den efterfølgende undersøgelse af de enkelte anlæg, blev der først lagt vægt på at udskille og
adskille sikre grave, som herefter blev underkastet særlig omhyggelig dokumentation. Andre anlæg,
især formodede forhistoriske gruber og stolpehuller, blev i videst muligt omfang også snittet og evt.
totalundersøgt, især for at be- eller afkræfte deres eventuelle relation til gravene. Nyere anlæg blev i
stort omfang bortgravet efter dokumentationen for at sikre, at de ikke dækkede over forhistoriske
nedgravninger eller rummede omgravet materiale fra jernaldergrave.

Dokumentationen af gravanlæggene blev søgt standardiseret ved udarbejdelse af udgravningsske-
maer og retningslinjer for beskrivelsen (Henriksen 1995f; 1995g). Skemaerne kunne således fungere
som en form for checkliste, der sikrede, at alle væsentlige detaljer om det enkelte gravanlæg blev be-
skrevet på en ensartet måde uafhængigt af udgraverens erfaring eller viden om den konkrete anlægs-
type. I det følgende beskrives udgravnings- og dokumentationsmetoden separat for henholdsvis
jordfæste- og brandgrave.

Fig. 8. Udgravningen besøgtes i oktober 1991 af deltagere i Gudme-konferencen, der på dette tidspunkt blev af-

holdt i Svendborg (Nielsen, P.O. et al. red. 1994). Den ældre herre med stok er professor Joachim Werner, Mün-

chen. Foto: Peter Steen Nielsen.

Fig. 9. 1991-udgravningen.

Hovedfeltet set fra øst efter

fladeafrømning.

Foto: Mogens Bo Henriksen.
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2.0.1.1. UDGRAVNING OG DOKUMENTATION AF JORDFÆSTEGRAVE

Når et fyldskifte kunne formodes at rumme en jordfæstegrav, blev der først gjort forsøg på at lokali-
sere gravbunden ved hjælp af en tynd stålsonde. Da den omgravede gravfyld som regel var mere løs
end de omkringliggende moræneaflejringer, kunne gravbunden relativt let mærkes selv i anlæg, der
var gravet ned i sandjord. Med viden om nedgravningens omtrentlige dybde kunne fladepræparerin-
gen i gravens øverste del udføres som forsigtig fladeskovling i tynde lag – eller mere hårdhændet af-
gravning med ske. Fra et niveau 20-25 cm over bunden blev der udelukkende foretaget fladepræparering
ved forsigtig skrabning med ske. Under udgravningen blev anlægget jævnligt afsøgt med detektor for
at lokalisere evt. metalgenstande, før de blev ramt af graveskeen.

Dokumentationen af jordfæstegravene blev foretaget i et internt målesystem, der tog udgangs-
punkt i anlæggets længdeakse (fig. 10). Dette lokalsystem blev relateret til udgravningens overord-
nede målesystem, som var fikseret i forhold til System 34. Tegninger af gravens konstruktionsdetaljer
og indmålinger af gravgods og fikspunkter i præparater med perlekæder og smykker foregik herefter
i forhold til jordfæstegravens interne målesystem.

De enkelte oldsagers placering i graven blev omhyggeligt registreret. Herunder blev der lagt vægt
på dokumentation af perlekædernes forløb samt orienteringen af knives skaftende og fiblers hoved-
ende. Det er primært på baggrund af denne dokumentation, at det har været muligt at drage konklu-
sioner om ligets lejring i flere jordfæstegrave.

Centralt i jordfæstegravene blev der fra starten udsparret en tværgående, 20 cm bred balk, og den-
nes profiler blev omhyggeligt dokumenteret for at påvise evt. kistespor samt forhold omkring grav-
rummets opfyldning.

Gravgods i form af lerkar og større metalgenstande samt perlekoncentrationer blev konsekvent op-
taget i præparat for at sikre en undersøgelse under mere betryggende forhold end dem, som det åbne
land med skiftende vejrforhold kunne tilbyde. Alle præparater blev efterfølgende udgravet af en ar-
kæolog (fig. 11). Jordfylden fra jordfæstegravenes lerkar blev tømt i niveauer for at iagttage evt. rester

Fig. 10. Dokumentation af en jordfæstegrav i fladen. Foto: Mogens Bo Henriksen.
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af organisk indhold, og fylden fra de enkelte lag blev dernæst magasineret separat. Der blev ikke iagt-
taget sikre rester af indhold, og fylden er ikke efterfølgende analyseret for pollen eller makrofossiler.

Gravfylden fra de nederste 20-25 cm – eller fra et niveau, der svarede til lerkarrenes randparti – blev
konsekvent vandsoldet i et 3,5 mm net. Ikke mindre end 11% af jordfæstegravenes perler fremkom på
denne måde på trods af, at bundlagene jo netop var udgravet omhyggeligt med ske (fig. 12). Især fra
anlæg, der var nedgravet i sandjord, fandtes mange perler ved soldningen, og det må skyldes gravende
dyrs aktiviteter i den løse sandjord; de havde ofte trukket perler langt bort fra kæden – eller ligefrem
ned under gravens bund. Ved soldningen fandtes endvidere enkelte små jernnitter fra sammensatte
benkamme.

2.0.1.2. UDGRAVNING OG DOKUMENTATION AF BRANDGRAVE

Udgravningen af brandgrave blev tilpasset de enkelte gravtyper, der hver især krævede forskellig do-
kumentations- og udgravningsteknik.

Ved udgravningen af urnegrave blev der med skovl og ske gravet en kasse udenom gravurnens ene
halvdel, og herefter blev der forsigtigt med ske gravet ind til selve karret, således at den ene halvdel stod
frigravet (fig. 13). Eventuelle nedgravningsspor blev dokumenteret i profilet; herefter blev urnen helt
frigravet og indviklet i elastisk gazebind, for herefter at blive bragt til tømning på museet. Ved tøm-
ningen blev der forsøgt lagt et snit i urnefylden for at vurdere dennes karakter og de brændte bens for-
deling ned gennem lerkarret, ligesom evt. gravgaver blev indmålt i forhold til lerkarrets bundniveau
og verdenshjørner. Til dette formål anvendtes et standardiseret udgravningsskema (Henriksen 1995g,
skema b).

Fig. 11. Udgravning af præparat med glas- og ravperler. Foto: Mogens Bo Henriksen.

Fig. 12. Glas- og ravperler i

jordfæstegravene – fundoms-

tændigheder samt relation til

jordbundstypen (ler/sand).
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Også ved udgravningen af brandpletgrave og benhobe blev der skovlet en kasse udenom gravens
ene halvdel, hvorefter den frigravede halvdel af anlægget kunne fladepræpareres med ske. I stedet for
at foretage en forsigtig skraben med ske ned gennem anlægget, blev fylden løsnet i klumper i ca. 5 cm
tykke lag med efterfølgende fladeafrensning og evt. dokumentation af fladen. Dette betød, at kun større
genstande blev truffet in situ, hvorefter de blev dokumenteret på detailtegninger i et lokalt målesystem
efter samme princip, som anvendtes ved dokumentation af jordfæstegravene. Urnebrandgruber blev
udgravet på samme måde som brandpletgravene, dog blev lerkarrene optaget og udgravet på samme
måde som lerkar i urnegravene.

2.0.1.2.1. SOLDNING AF BRANDGRAVSFYLD

Når der, som tidligere beskrevet, kunne anvendes en relativt hårdhændet opgravning af fylden fra
brandgravene, skyldes det, at fylden efterfølgende konsekvent blev vandsoldet i et net med 3,5 mm
store masker. Herunder var udspændt et net med 1 mm store masker (jf. Lambertsen & Madsen 1992).
Solderesten fra 3,5 mm-nettet blev sorteret på stedet, og ved samme lejlighed blev større trækulsstyk-
ker floteret fra. Solderesten fra 1 mm-nettet blev hjembragt til detaljeret gennemgang (fig. 14).

Som det fremgår af fig. 15, er især metalstumper, benredskaber og glas ofte overset ved selve ud-
gravningen for så at dukke op ved soldningen og/eller ved den efterfølgende sortering af solderesten.
Da netop disse fundgrupper har stor betydning for vurderingen af gravenes datering og sociale kon-

Fig. 13. Frilægning af urnegrav med graveske. Foto: Mogens Bo Henriksen.
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tekst, må det konkluderes, at udbyttet stod mål med det ressourceforbrug, som de ekstra arbejdspro-
cesser medførte. Endvidere var soldning i flere tilfælde årsagen til, at der overhovedet blev bjærget
små stumper af brændte ben fra især brandpletgravenes fyld. Dette led i udgravningen af en brandgrav
er således af afgørende betydning, når der skal skabes et grundlag for osteologiske undersøgelser. En-
delig er mængden og karakteren af brændte ben i den enkelte grav afgørende, når man skal vurdere lig-
brændingsprocessens påvirkning og ikke mindst den efterfølgende håndtering af ligresterne.

Ved finsorteringen kan der fremkomme små genstande, hvis relation til gravudstyret kan betviv-
les12, og i Brudager-materialet er der således eksempler på, at små stumper glaseret keramik, tegl eller
glasskår er dukket op i denne fase. Disse to fundgrupper lader sig uden problemer udskille som recente
objekter, der må være nedslæbt i graven af gravende dyr. Langt vanskeligere er det med f.eks. små glas-
skår, som det på grund af størrelsen ofte vil være vanskeligt med sikkerhed at datere til jernalderen eller
langt senere perioder.

Fig. 14. Vandsoldning af gravfyld fra Brudager-gravpladsen. Foto: Mogens Bo Henriksen.

12 Jf. Becker et al. 2006:154.
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2.0.1.2.2. FLOTERING AF BRANDGRAVSFYLD

Gennem alle undersøgelseskampagner blev trækul udsorteret fra brandgravenes fyld ved soldningen.
Ved udgravningerne i 1992-94 blev der tillige foretaget flotering af fylden, da det kunne konstateres,
at denne kunne indeholde forkullede makrofossiler, som ikke blev reddet ved almindelig soldning.
Dette har den konsekvens, at mængden og karakteren af trækul fra de enkelte udgravningskampagner
ikke umiddelbart kan sammenlignes. Jf. i øvrigt afsnit 5.13-5.14.2.

2.0.1.3 DETEKTORAFSØGNING AF PLØJELAGET

Efter udgravningens afslutning gennemførtes i efteråret 1994 en ekstensiv detektorafsøgning af det re-
tablerede muldlag over gravpladsen. Dette skete i et forsøg på at finde ud af, om pløjelaget evt. rummede
gravgods fra oppløjede gravanlæg, således som det har vist sig at være tilfældet på Møllegårdsmarken såvel
som på flere bornholmske gravfelter (Henriksen 2001b:78, fig. 8; 2006:220f). Resultatet af en kort af-
søgning blev dele af en sølvfibula samt tre bronzesmelteklumper. Dertil kommer enkelte genstande,
som var fundet ved detektorafsøgning af pløjelag og mulddepoter under de indledende undersøgelser
i 1988-89 (jf. katalog 1e).

Selv om afsøgningen ikke, som det var tilfældet på Møllegårdsmarken, med sikkerhed har doku-
menteret, at gravpladsen har været i anvendelse ind i ældre germansk jernalder, har den vist, at et nu
ukendt antal grave og med dem sikkert også andre anlæg må være ødelagt ved pløjning af området.

2.1. GRAVENES OG GRAVGAVERNES REPRÆSENTATIVITET

Da denne publikation har til formål at fremlægge et stærkt fragmenteret og heterogent materiale for
derefter at sætte det ind i en lokal og regional sammenhæng, er det nødvendigt at sætte fokus på gra-
venes og gravgavernes repræsentativitet og de forskellige kulturelle og fysiske faktorer, der har påvir-
ket det materiale, som analyserne tager udgangspunkt i.

Hvis en jernaldergravplads skal analyseres, er det, for at starte på et helt overordnet og, skulle man
mene, banalt plan, nødvendigt at lokalisere den i landskabet og dernæst at udgrave den. Det er imid-
lertid ikke så enkelt, idet fladmarksgravpladser kan være endog meget vanskelige at erkende ved hjælp
af gængse feltinventeringsmetoder såsom markrekognoscering, fosforsyrekartering og luftfotografe-
ring. Således er der ikke ved Odense Bys Museers systematiske rekognosceringer af et to kvadratki-
lometer stort areal i området umiddelbart uden om Gudme by påvist en eneste jernaldergrav, selvom

Fig. 15. Procentvis angivelse af fundomstændigheder for forskellige genstandsgrupper

i 75 brandpletgrave og urnebrandgruber. X: Ikke frataget ved sortering.
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der ved prøvegravning på to af de rekognoscerede arealer efterfølgende er påvist mindre gravpladser
(Henriksen 1993d:39; AUD 1992 nr. 132-133).

Kun de færreste fynske jernaldergravpladser er fremkommet som resultat af et systematisk, opsø-
gende arbejde. Som det beskrives i afsnit 3.2.1, var grusgravning hyppigt årsagen til erkendelsen af
gravpladserne sidst i 1800-tallet og først i 1900-tallet (Hedeager 1985:158ff), mens agrartekniske akti-
viteter som mergelgravning, dræning eller dyrkning også har spillet ind – sidstnævnte i stigende om-
fang. I nyere tid kommer så forundersøgelser i medfør af museumslovens bestemmelser ind som en ny
faktor. Blandt Gudme-områdets gravpladser var dræning årsagen til opdagelsen af Møllegårdsmarken
(Sehested 1878:135) og dyrkning til påvisningen af Langå-gravene (ibid. 172) og altså Brudager-grav-
pladsen. Men man må bemærke, at årsagen til de tre nævnte gravpladsers registrering i det museale sy-
stem i højeste grad er betinget af en kulturhistorisk bevidsthed i lokalsamfundet, hvor effekten af den
lokalt velansete N.F.B. Sehesteds aktiviteter faktisk stadig kan spores over 100 år efter hans død. Hvis
de simple oppløjede indikationer på en gravplads, som de aftegnede sig ved Brudager i form af skår og
brændte ben, var fremkommet f.eks. på Vestfyn, hvor der ikke er den samme tradition for direkte kon-
takt til museumsverdenen, var iagttagelserne måske ikke blevet registreret.

Selvom dyrkning, dvs. især dybdepløjning, er ødelæggende for gravpladserne, er det samtidig år-
sagen til fremkomsten af næsten alle de jernaldergravpladser, som er påvist i forbindelse med Gudme-
projektets undersøgelser (Michaelsen 1990b:20ff). Brudager sogn har været intensivt opdyrket gennem
i hvert fald det meste af historisk tid, hvilket har medført et voldsomt slid på flere af områdets grave
og gravpladser og dermed i bedste fald en forringelse af deres videnskabelige værdi (jf. Thomsen
1993:172). Af Brudager sogns i alt 969 hektar land var 20-40 % opdyrket i 1682, over 80 % i 1866 og
1907, og 60-80 % i 1955 (Pedersen 1928:74; Baudou 1985:65). Selvom Brudager-gravpladsen er belig-
gende næsten midt i den eneste store sammenhængende og sandsynligvis gennem tiderne mest inten-
sivt dyrkede agerflade, som findes i Brudager ejerlav, antyder marknavnet Nyekrogs Stykker på
lokaliteten, at i hvert fald dette sted sikkert har været forholdsvis nyopdyrket omkring udskiftningen
i 1809. Det samme antyder fraværet af højryggede agersystemer på pladsen og måske tilstedeværelsen
af grøfter, der bedst tolkes som indhegninger til f.eks. dyrefolde fra middelalder eller senere tid (jf. fig.
3; fig. 16). Da Brudager-gravpladsen endvidere har været dyrket meget skånsomt i nyere tid, kan disse
forhold tilsammen formodes at være årsagen til dens relativt gode bevaringstilstand.

2.1.1. GRAVFUND OG FORMATIONSPROCESSER

Det fundbillede, som møder arkæologen ved selve udgravningen af fortidsmindet – det empiriske
grundlag for den arkæologiske tolkning – er sløret af tidens tand i større eller mindre grad. Idealfund-
et, det sikre sluttede og rene fund (jf. Montelius 1903:3ff; Gräslund, B. 1974:39f; 1996:27ff), møder
man kun, hvor et anlæg er dækket hurtigt og herefter har ligget forseglet frem til tidspunktet for ud-
gravningen. I den arkæologiske virkelighed ser man imidlertid næsten aldrig en sådan “Pompeji-si-
tuation” (Ascher 1961:324), og slet ikke når det undersøgte objekt er en fladmarksgravplads.

Arkæologen afdækker et fortidsminde, der er påvirket af mange forskellige faktorer, under ét be-
tegnet formationsprocesser. Processerne kan opdeles i en række led, som hver især er betinget af for-
skellige faktorer: kulturel, herunder social/religiøs adfærd, fysiske/biologiske, erhvervsgeografiske og
udgravningstekniske faktorer. Hertil kan føjes de processer, som tingene gennemgår i tidsrummet mel-
lem udgravningssituationen og bearbejdningen af materialet, f.eks. i forbindelse med konservering og
registrering. Det arkæologiske materiale er passeret gennem alle disse “filtre” på vejen fra det forhi-
storiske menneske til den tolkede fremstilling i nærværende publikation.

Yderligere forvanskes tolkningsgrundlaget af, at nogle anlægs- eller fundtyper gennemgår flere
“filtre” end andre. Som et eksempel herpå kan nævnes forskellen på brand- og jordfæstegraves ud-

Fig. 16. I udgravningsfeltets

sydvestlige og lavtliggende

hjørne fremkom flere samlin-

ger af store sten. Disse er an-

tagelig deponeret i en lavning

i marken i forbindelse med

opdyrkning af jorden.

Foto: Mogens Bo Henriksen.
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tryksform. Denne forskel er først og fremmest betinget af ovennævnte processers uensartede påvirk-
ning på de respektive anlægstyper (fig. 17).

De første led i processerne – de prædepositionelle faktorer kunne man kalde dem (eller kulturelle
formationsprocesser, jf. Schiffer 1987:47ff) – er inden for et givet lokalområde påvirket af religiøse og
sociale (altså kulturelle) faktorer. For det første har man foretaget et valg mellem jordfæstelse og lig-
brænding, hvilket lokalt på Brudager-gravpladsen kun har været aktuelt i gravpladsens sene brugstid
(jf. afsnit 3.4.2.7). Næste led kunne være de efterladtes udvælgelse af det gravgods, som skulle bruges
til ligfærden, her forstået som lit de parade og et evt. ligoptog etc. (f.eks. Williams 2004:284, jf. også
kapitel 4). Ligfærden kan teoretisk set have været identisk for de personer, der skulle kremeres og
jordfæstes, men karakteren af dette led i begravelsen har ikke sat sig tolkbare spor i det arkæologiske
materiale. Et indtryk af, hvordan ligfærden kan have udspillet sig, kan man få via skriftlige kilder og
etnologisk samt etnografisk litteratur (f.eks. Bruun & Lund 1974:61; Wilmont 1983; Henriksen
1991a:51f; jf. også Hagberg, L. 1937).

Efter ligfærden indskydes for brandgravskikkens vedkommende en række led, før ligrester og grav-
gods deponeres i graven. Disse ekstra processer, der især omfatter knusning, overbrækning og sam-
menbukning af genstande, er den væsentligste årsag til de forskellige udtryksformer, som materialet fra
hhv. jordfæste- og brandgrave har i dag. Hvor den døde og dennes gravgods antagelig uden yderligere
mellemled er deponeret i jordfæstegraven efter ligfærden, har der for den kremeredes vedkommende
været foretaget en udvælgelse af gravgods til at følge liget på bålet. Om dette udvalg har svaret til det,
der var med på ligfærden, kan ikke afgøres.

Dernæst har ligbålets varme medført en destruktion af vekslende karakter af primært organisk ma-
teriale (inkl. rav), men også en deformation af uorganisk materiale (især ædelmetaller og glas), som får
brandgravenes indhold af udstyr til at fremtræde mere “fattigt”. Omvendt skal man ikke negligere
den bevarende virkning, som brændingen har på knogler (Olsen et al. 2008:791f), makrofossiler (En-
gelmark 1984:87) og jern. Af samme årsag har Brudager-gravpladsens brandgrave leveret et stort an-
tropologisk materiale, hvorimod kun få af jordfæstegravene har kunnet opvise lidt tandemalje og i et
enkelt tilfælde muligvis hud.

Ligbålets indvirkning på lig og gravgods har mennesket i et vist omfang haft indflydelse på i form
af brændslets mængde og karakter, bålets konstruktion og pasning samt brændingens længde (Hen-
riksen 1991a; 1993a; 2008b; Bohnert et al. 1998). Ubekendte faktorer i form af vind og nedbør kan
imidlertid også have betydning for kremeringsprocessens effektivitet. Ved den efterfølgende sortering
af ligbålet er det dog den menneskelige faktor, der har været af største betydning, og der er ikke tvivl
om, at det er netop denne proces, der er afgørende for det fundbillede, som møder arkæologen ved ud-
gravning af en brandgrav. Ved undersøgelse af forhistoriske ligbrændingspladser er det påvist, at be-
tydelige mængder af bålrester, brændte ben og gravgods kan ligge tilbage her (jf. afsnit 3.7). I et konkret
tilfælde kan det være vanskeligt at afgøre, om dette “tab” (af Schiffer 1987:76ff benævnt “loss proces-
ses”) er et udtryk for en uforsætlig eller forsætlig handling. Eftersom fænomenet ser ud til at være al-
mindeligt forekommende, er det dog nærliggende at tro, at det må være udtryk for en bevidst og
dermed kulturelt betinget proces.

I sorteringsfasen er der mulighed for tilførsel af genstande, som ikke har tilhørt afdøde. F.eks. kan
fossiler, ildskørnet flint eller flintoldsager fra undergrunden og muldlaget være indblandet i denne
fase. Ved genbrug af ligbrændingsstedet er der tillige mulighed for, at oldsager eller ligrester, som er
efterladt/overset ved tidligere brændinger, tilfældigt kan være indblandet i gravgodset.

Efterfølgende er der spørgsmålet om, hvad der egentlig er deponeret i det, som arkæologen defi-
nerer som graven. Er rester af afdøde og gravgods måske deponeret i flere anlæg på gravpladsen, som
det antydes af enkelte iagttagelser (Henriksen 1993a:108f; jf. afsnit 4.2), eller kan materialet ligefrem
være fordelt over flere gravpladser? Hvis materialet ikke blev deponeret i det, der almindeligvis for-
stås ved en grav, kunne det evt. være placeret over jorden eller uden for en gravplads, f.eks. spredt på
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fossiler, ildskørnet flint eller flintoldsager fra undergrunden og muldlaget være indblandet i denne
fase. Ved genbrug af ligbrændingsstedet er der tillige mulighed for, at oldsager eller ligrester, som er
efterladt/overset ved tidligere brændinger, tilfældigt kan være indblandet i gravgodset.

Efterfølgende er der spørgsmålet om, hvad der egentlig er deponeret i det, som arkæologen defi-
nerer som graven. Er rester af afdøde og gravgods måske deponeret i flere anlæg på gravpladsen, som
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marker, i vand eller hjemtaget til bopladsen. Ingen af disse steder ville brændte ben eller gravgods være
bevaret til i dag. Etnografiske paralleller antyder i hvert fald, at ritualerne omkring behandlingen af lig-
bålsresterne til tider kan være mere komplicerede, end de ellers veldefinerede gravtyper umiddelbart
antyder (Schlenter 1960; Kaliff 1992a:70f; 1997:90ff; Williams 2004).

Da såvel de kremerede rester af den døde selv som dennes udstyr ofte kan konstateres at være ned-
lagt “pars pro toto” (Wahl 1982:24; Kaliff 1992a:68ff; 120ff; Henriksen 1998a; Grøn et al. 1994:143f; jf.
afsnit 4.2.3 + 4.3), virker det sandsynligt, at brandgravenes indhold kun viser et sorteret billede af det
oprindelige gravudstyr (jf. Polfer 2000:36). Som det fremgår af fig. 17, kan det antages, at inden en
kremeret person og dennes udstyr er endt i graven, har indholdet gennemgået i hvert fald tre filtre, som
den jordfæstede inklusive gravgods ikke har passeret. Det giver en ikke uvæsentlig skævvridning af
fundstoffet, når man skal sammenstille materiale fra grave, som repræsenterer forskellige gravskikke.
Det er da også dette forhold, som indtil for få år siden var medvirkende til, at brandgrave generelt blev
henregnet som fattigere udstyrede end samtidige jordfæstegrave.

2.1.2. POSTDEPOSITIONELLE FAKTORER

Hvor det kan være vanskeligt at efterprøve indflydelsen af de enkelte led i faserne indtil deponerin-
gen af den døde og dennes udstyr i graven, er det til en vis grad muligt at kontrollere effekten af de
postdepositionelle faktorer (Schiffer 1987:122ff). Første del af de postdepositionelle faktorer har ud-
spundet sig i det lange tidsrum mellem gravens forsegling og undersøgelsen. Her har erhvervsgeogra-
fiske, fysiske/kemiske og biologiske faktorer påvirket fundstoffet i en grad, som til tider direkte kan
aflæses ved udgravningen. Hertil kommer kulturelle faktorer i form af genopgravning eller ligefrem
plyndring af graven i oldtiden eller senere. Gravplyndringer forbindes som regel med ældre bronze-
alders egekistegrave (Thrane 1978) eller vikingetidens fyrstegrave (Sørensen, A.C. 2001), men fæno-
menet kendes efterhånden også fra en lang række romertidsgravpladser i Danmark (Klindt-Jensen
1978a:10; Lind 1991:43ff; Frandsen 1995:38; 1998:45; 2009:61; Nielsen, J.N. 2000a:14; AUD 2002 nr.
306; Høj 2005:187; Eriksen 2006; Nielsen, F.O. 2006:58) såvel som fra andre dele af Barbaricum (f.eks.
Raddatz 1978; Kokowski 1992; 1997b:745; 1999:105ff; Rasch 1994:195f). Blandt de fynske romertids-
gravpladser er det kun lokaliteten Toruplund Syd, der har givet eksempler på gravplyndring (Hansen,
J. 2009:127f).

Kristian Kristiansen arbejder med begrebet passiv erhvervsgeografisk påvirkning (1976:123f). For
Brudager-gravpladsens vedkommende kan den formodentlig fraværende dyrkning af området frem
til tiden omkring udskiftningen betragtes som sådan. Hertil kommer nederodering af muld over grav-
pladsområdet; denne proces har også virket beskyttende på fortidsmindet.

De aktive erhvervsgeografiske faktorers påvirkning er dels etableringen af grøfter på stedet i mid-
delalderen eller nyere tid – og altså dyrkningen fra tiden omkring udskiftningen til i dag. Især de sids-
te årtiers maskinelle dyrkning har forringet kildematerialets værdi; således blev pladsen påvist, netop
fordi materiale fra gravene lå oppløjet på markoverfladen. Ved selve undersøgelsen kunne de fleste ur-
negrave da også konstateres afpløjet i større eller mindre grad; forstyrrelserne varierede fra fjernelse
af randskårene til, at blot bundskårene stod tilbage. Netop bortpløjningen af karrenes overdel er et væ-
sentligt problem, idet de formmæssige og ornamentale træk, som oftest anvendes til at datere grav-
karrene, dermed er forsvundet.13 De aktive erhvervsgeografiske faktorer kan også have haft en til dels
ubekendt indflydelse på anlægstypernes procentuelle optræden.
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På en fladmarksgravplads kan der ikke forventes at være spor af de overjordiske anlæg, der har
været knyttet til begravelsesceremonierne. Eventuelle gravmarkeringer i form af sten, pæle eller tuer
er for længst bortpløjet, og ligbål, som må have flammet på pladsen mere end halvandet hundrede
gange, har også kun efterladt sig mulige spor i de få tilfælde, hvor der til dem har været knyttet dybt
nedgravede anlæg i form af stolpehuller (jf. afsnit 3.6-3.6.3). Spor af aktiviteter i gravanlæggenes over-
jordiske eller øverste del, f.eks. afbrænding af bål, kan ikke spores. Det samme gælder sekundære de-
poneringer af f.eks. lerkar eller perler i gravfyldens øverste og nu bortpløjede del. Enkelte fund fra
samtidige gravpladser antyder, at sådanne handlinger kan have fundet sted (Hansen, U.L. 1977:94ff;
Jespersen 1985:105; Korthauer 1997:115f; Ethelberg 2000:32ff; Boye 2007:22). Kort sagt kan det kon-
stateres, at overjordiske eller kun let nedgravede anlægstyper eller aktivitetsspor vil være stærkt un-
derrepræsenteret i det foreliggende materiale.

Af de bevarede anlæg er urnegravene mest medtaget af pløjning, hvorimod dyrkningen generelt i
mindre grad har berørt brandplet- og urnebrandgrave og næsten ikke jordfæstegrave (fig. 18). Det
skyldes givet den kulturelt betingede faktor, at urnegravene sjældent har været særlig dybt nedgravet
i muldlaget; faktisk kan det ikke udelukkes, at der også kan have stået urner på overfladen, blot dæk-
ket af en tue (jf. afsnit 3.3.1). I hvert fald må det konkluderes, at indholdet i de som regel 50-75 cm dybt
nedgravede jordfæstegrave har haft en forholdsvis bedre mulighed for at blive bevaret uskadt end de
øvrige gravformer. Chancen for brandplet- og urnebrandgraves overlevelse kan antages at ligge et sted
mellem urne- og jordfæstegravenes, uden at der kan siges noget absolut herom.

13 Hvor voldsom denne effekt er, er bl.a. dokumenteret ved udgravninger på Bregentved-gravpladsen i to omgange (jf. bilag 1).
Ved de første undersøgelser i 1912 var næsten alle urner hele, medens dette var en sjældenhed ved de sidste undersøgelser i
1988-91. I de mellemliggende 75 år er der skønsmæssigt pløjet 15-20 cm af gravene. Noget lignende har bl.a. kunnet registreres
på Møllegårdsmarken (Madsen et al. 1997; Henriksen 2001b).

Fig. 18. Gravenes bevaringsgrad vekslede meget. Af urnegrav AN var blot randskårene pløjet bort, på trods af

at den stod umiddelbart under pløjelagets bund. Til gengæld lå kun bundskårene af urnegrav DP tilbage på

overgangen mellem undergrund og pløjelag. Foto: Claus Madsen og Bo Steen.
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Den eroderende, fysisk/kemiske og biologiske forstyrrelse (Schiffer 1987:148ff; 207ff), som de en-
kelte gravtyper har været udsat for, skønnes at være nogenlunde homogen inden for et så begrænset
område, som Brudager-gravpladsen dækker. En kartering af undergrundens karakter indenfor grav-
pladsarealet har ganske vist dokumenteret en blandet matrix, skiftende fra fint sand til stenholdigt ler,
og dette har i et vist omfang påvirket omfanget af gravende dyrs aktiviteter såvel som nedvaskning. Så-
ledes kunne grave i sandjord ofte ses at være stærkt udvaskede og gennemtrukket af dyregange, hvil-
ket f.eks. havde forstyrret jordfæstegravenes perlekæder samt fjernet evt. kistespor. Anlæg i leret jord
fremstod mere skarpt aftegnet, og perlekæder kunne her ligge, næsten som om snoren just var truk-
ket ud (fig. 19). Forskelle i den egentlige kemiske nedbrydning af genstandene er umulig at klarlægge
uden mere detaljerede naturvidenskabelige undersøgelser, men som følge af ligbålets dannelse af en be-
varende glødeskal kunne jern konstateres at være bedre bevaret i brandgrave end i jordfæstegrave.
Ligbålets positive indvirkning på bevarelsen af knoglerne er også nævnt i den sammenhæng.

2.1.3. ARKÆOLOGENS ARBEJDE OG FORMATIONSPROCESSER

Anden del af de postdepositionelle faktorer er den eneste i denne lange kæde, hvor arkæologen kan få
indflydelse på fundbilledet. For det første drejer det sig om erkendelsen af det enkelte anlæg ved ud-
gravningen, og her må det konstateres, at ikke alle anlægstyper har samme chance for erkendelse.
Brandplet- og urnebrandgrave med deres sorte, trækulholdige fyld fremtræder som regel tydeligt efter
muldafrømningen, hvorimod benhobe og dybt nedgravede urnegrave samt lerkardeponeringer kan
være vanskeligere at erkende. Jordfæstegrave må absolut betegnes som den sværest erkendbare an-
lægstype med deres ofte blege og udvaskede fyld. Dette faktum er givet også årsagen til, at jordfæste-
grave er underrepræsenteret eller måske ligefrem fraværende på gravpladser, hvor der kun er gravet på

Fig. 19. Uforstyrret forløb af ravperler i jordfæstegrav HG. Foto: Charlotta M. Lindblom.
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indikationer i markoverfladen, eller hvor der er foretaget muldafrømning i smalle, manuelt gravede
grøfter.14 På Brudager-gravpladsen er der kompenseret for disse faktorer ved overalt at grave helt ned
til uforstyrret moræneler eller -sand samt ved at udgrave samtlige nyere anlæg for at undersøge deres
eventuelle indhold af gravgods eller -fyld. Derfor kan det med rimelig sikkerhed siges, at de i dette ar-
bejde behandlede anlæg svarer til det antal grave, som var bevaret inden for området ved undersøgel-
sens begyndelse. Hvordan dette tal forholder sig til det oprindelige antal begravelser, kan derimod
ikke fastslås med sikkerhed, og som tidligere nævnt tyder løsfund fra pløjelaget på, at nogle grave var
bortpløjet inden undersøgelsens opstart.

Efter anlæggets erkendelse er det væsentligt for det endelige resultat at planlægge en udgravnings-
strategi, som sikrer, at man trods alt redder flest mulige af de oplysninger, som anlægget endnu inde-
holder. Dette har ved den konkrete undersøgelse udmøntet sig i soldning af al gravfyld og efterfølgende
sortering af brandgravsfylden. Men selv da må det erkendes, at ikke alle informationer fås med. Svage
kistespor og især selvfølgelig små oldsager (glas- og metalsmeltedråber) overses let. Andre typer kan
være usynlige med det blotte øje på grund af udvaskning eller opløsning, men kan måske trækkes frem
ved anvendelse af sofistikerede kemiske eller fototekniske metoder. Her tænkes f.eks. på kemiske ana-
lysemetoder eller infrarød fotografering til påvisning af forsvundet organisk materiale, bl.a. knoglespor
eller genstande af træ (Powlesland 1980:234; Bethell 1989). Disse metoder har dog ikke fundet anven-
delse ved udgravningen i Brudager.

Endelig er det en kendsgerning, at udgraverens erfaring og materialekendskab har stor betydning
for undersøgelsens forløb. Selv den erfarne udgraver kan imidlertid kassere eller overse noget, som
måske i løbet af nogle år vil blive betragtet som en del af gravgodset. Som eksempel herpå kan nævnes
tilstedeværelsen af makrofossiler i brandgravsfylden. Opdagelsen af denne fundgruppe er kun få år
gammel i Danmark (jf. afsnit 5.14-5.14.2).

Den meget omhyggelige og målbevidste udgravningsteknik kan imidlertid også resultere i pro-
blemstillinger af, kan man sige, omvendt repræsentativ karakter. I et par brandgrave er der fundet
meget små splinter af hulglas samt glaseret keramik. Disse genstande er måske nedslæbt i de tilsyne-
ladende i øvrigt uforstyrrede grave af små gravende dyr. Glaseret keramik kan naturligvis sagtens ud-
skilles som recent indblanding; langt vanskeligere forholder det sig med hensyn til glasskårene, hvis
datering antagelig kun kan fastslås ved hjælp af tekniske eller kemiske analyser.

Et led i formationsprocesserne, som arkæologer ikke gerne tænker på eller taler om, er den øde-
læggende faktor, som de selv, i samarbejde med konservatorer, fotografer, tegnere, naturvidenskabs-
folk m.fl., udøver på materialet efter fremdragelsen (jf. f.eks. McKinley 1994b). Det er kendt for enhver,
som har bearbejdet et materiale fra en udgravning, at genstande og måske ligefrem udgravningsdoku-
mentation kan forsvinde mellem undersøgelses- og bearbejdningsfasen. Mængden af forsvundet ma-
teriale er i høj grad en funktion af tid; jo længere tid der går mellem de to faser, jo større risiko er der
for, at materiale forsvinder eller gøres uidentificerbart, ved at nummereringen bliver ulæselig. Denne
faktor har dog kun i ringe grad spillet ind på det konkrete materiale; enkelte genstande kunne ikke fin-
des i forbindelse med den her fremlagte behandling, men det har på ingen måde forrykket tolkningerne.

Først efter passagen af alle disse “filtre” foreligger et fragmenteret, til tider atomiseret produkt,
som siden skal danne grundlag for arkæologens tolkning.

14 Senest er dette dokumenteret ved en partiel genudgravning af Albrectsens udgravningsfelter fra 1960’erne på Møllegårdsmar-
ken; her er der afdækket to jordfæstegrave, som var overset af Albrectsen (Lambertsen 1992b). På Hvenekilde-gravpladsen,
der i 1960’erne blev registreret i markoverfladen, har en maskinel fladeafdækning i 1988 afdækket syv jordfæstegrave (Al-
brectsen 1973a nr. 29, jf. bilag 1).
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2.1.4. GRAVENES BEVARINGSGRAD

Gravenes bevaringsgrad vekslede fra uforstyrrede jordfæstegrave og urner med intakt låg til helt
nedpløjede og omgravede brandpletgrave med få stumper brændt ben og lidt trækulholdig fyld til-
bage. Det er klart, at den store variation i bevaringsgraden medfører, at gravenes inventar ikke helt
ukritisk kan sammenlignes, og derfor er der i kataloget foretaget en inddeling af anlæggene i tre beva-
ringskategorier.15 Inddelingen skal forstås således, at kategori 1-gravene var bedst, og kategori 3-gra-
vene var dårligst bevaret (fig. 20-21):16

15 I udgravningsberetningerne er der endvidere sondret mellem de forhold, som oldsagerne blev fremdraget under: Ved ma-
skinafrømningen af anlægget, ved den systematiske udgravning af anlægget, ved soldning af gravfylden, ved sortering af solde-
resten. Hertil kommer registrering af fund på sekundært leje (f.eks. perler i dyregange), enkeltfund (genstand med kendt
fundsted, men som dog ikke kan knyttes til bestemt anlæg) eller løsfund (genstand uden kendt fundsted, f.eks. fra mulddepot).
Denne opdeling er af pladsmæssige årsager ikke bibeholdt i nærværende publikation, hvor kun det tolkede, men dog veldoku-
menterede fundbillede er fremlagt. Hvis der i enkelte tilfælde er berettiget tvivl om en genstands tilknytning til et bestemt
anlæg, er der dog tydeligt gjort opmærksom herpå i kataloget.
16 Märta Strömberg arbejder i sin fremlægning af Löderup-gravpladsen med en lignende, men ikke præcist defineret inddeling
af gravenes bevaringsgrad (1975:5ff). Desværre er jeg først meget sent i forløbet blevet opmærksom på, at der i forbindelse med
bearbejdningen af et par slesvig-holstenske urnegravpladser er foretaget en inddeling af urnegravene i fem bevaringskategorier.
Det har således ikke været muligt at indarbejde de tyske undersøgelser i dette arbejde, men det kan konstateres, at analyserne
af Schmalstede-gravene (Bode 1998:13ff) ikke på væsentlige punkter afviger fra undersøgelsen af Brudager-gravene.
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Fig. 21. 1. Fuldt bevaret

brandpletgrav med tilfyld-

ningslag i toppen og bundlag

med oldsager. 2. Samme, kun

bundlaget er bevaret. 3.

Samme, kun det nederste af

bundlaget med de dybest de-

ponerede oldsager er bevaret.

Fig. 20. 1. Fuldt bevaret ur-

negrav. 2. Delvis bevaret ur-

negrav. 3. Dårligt bevaret

urnegrav.
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15 I udgravningsberetningerne er der endvidere sondret mellem de forhold, som oldsagerne blev fremdraget under: Ved ma-
skinafrømningen af anlægget, ved den systematiske udgravning af anlægget, ved soldning af gravfylden, ved sortering af solde-
resten. Hertil kommer registrering af fund på sekundært leje (f.eks. perler i dyregange), enkeltfund (genstand med kendt
fundsted, men som dog ikke kan knyttes til bestemt anlæg) eller løsfund (genstand uden kendt fundsted, f.eks. fra mulddepot).
Denne opdeling er af pladsmæssige årsager ikke bibeholdt i nærværende publikation, hvor kun det tolkede, men dog veldoku-
menterede fundbillede er fremlagt. Hvis der i enkelte tilfælde er berettiget tvivl om en genstands tilknytning til et bestemt
anlæg, er der dog tydeligt gjort opmærksom herpå i kataloget.
16 Märta Strömberg arbejder i sin fremlægning af Löderup-gravpladsen med en lignende, men ikke præcist defineret inddeling
af gravenes bevaringsgrad (1975:5ff). Desværre er jeg først meget sent i forløbet blevet opmærksom på, at der i forbindelse med
bearbejdningen af et par slesvig-holstenske urnegravpladser er foretaget en inddeling af urnegravene i fem bevaringskategorier.
Det har således ikke været muligt at indarbejde de tyske undersøgelser i dette arbejde, men det kan konstateres, at analyserne
af Schmalstede-gravene (Bode 1998:13ff) ikke på væsentlige punkter afviger fra undersøgelsen af Brudager-gravene.
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3

Fig. 21. 1. Fuldt bevaret

brandpletgrav med tilfyld-

ningslag i toppen og bundlag

med oldsager. 2. Samme, kun

bundlaget er bevaret. 3.

Samme, kun det nederste af

bundlaget med de dybest de-

ponerede oldsager er bevaret.

Fig. 20. 1. Fuldt bevaret ur-

negrav. 2. Delvis bevaret ur-

negrav. 3. Dårligt bevaret

urnegrav.
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1. Fuldt bevarede grave (35 stk.): Urner med intakt rand eller bevaret låg, urnebrandgruber og brand-
pletgrave med opfyldningslag i toppen af muld med få bålrester eller jordfæstegrave, hvor ploven
ikke havde berørt den nederste zone med gravgaver.

2. Middel bevarede grave (85 stk.): Urner pløjet ned til en højde af ca. 5 cm, urnebrandgruber og
brandpletgrave, hvor opfyldningslaget var fjernet, og gravgruben straks efter muldafrømningen
fremtrådte med sort bålfyld, eller jordfæstegrave hvor gravgodset muligvis var berørt af pløjning.

3. Dårligt bevarede grave (48 stk.): Urner hvor kun de nederste indtil 5 cm af karret var bevaret samt
urnebrandgruber og brandpletgrave med indtil ca. 10 cm gravfyld. Ingen jordfæstegrave tilhørte
denne kategori.

Som det fremgår af fig. 22, er der en klar tendens til, at velbevarede eller dårligt begravede grave lig-
ger samlet i klumper, og dette forhold tydeliggøres ved en beregning af de enkelte gravklyngers gen-
nemsnitlige bevaringsgrad (fig. 23). Bevaringsforholdene var således bedst i klynge 1 og dårligst i
klynge 3, og dette forhold må til dels forklares med, at det beskyttende muldlag var tykkest på den øst-
lige del af gravpladsen.
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Klynge 2
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Klynge 3

Brandgrav, uvis type

Gravtyper
Urnegrav   (76)
Brandpletgrav   (66)

Urnebrandgrube   (8)

Benhob   (2)
(2)

Jordfæstegrav   (14)

Lerkardeponering   (2)
Ligbålsstativ   (16)

Trækulsplet   (2)

Kogegrube   (2)

Bevaringsgrad
1 (35)
2 (85)
3 (48)

Fig. 22. Den rumlige spred-

ning af gravenes forskellige

bevaringsgrader.
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Jordfæstegravene var dybest nedgravet, og størstedelen af disse tilhører derfor bevaringskategori
1, mens de som regel ikke så dybt nedgravede urnegrave dominerer i bevaringskategori 3 (fig. 24). Ef-
tersom de forskellige gravformer har tendens til at klumpe sig sammen i bestemte områder af grav-
pladsen, er dette forhold også medvirkende til, at den gennemsnitlige bevaringsgrad veksler fra klynge
til klynge.

Fig. 23. Gennemsnitlig beva-

ringsgrad i de tre store

gravklynger. Den gennem-

snitlige bevaringsgrad for

samtlige 168 grave er 2,08.

Fig. 24. Den procentuelle fordeling af de enkelte gravformers bevaringsgrad. = 168.
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3.0. INDLEDNING

Dette kapitel omfatter en introduktion til gravpladsens størrelse og struktur. Herefter følger analyser
af dens topografiske beliggenhed og relation til den samtidige bebyggelse. Endelig følger en gennem-
gang af de forskellige anlægs- og konstruktionstyper, som er afdækket på gravpladsen.

3.1. GRAVPLADSENS UDSTRÆKNING OG OVERORDNEDE STRUKTUR

Brudager-gravpladsen omfatter 168 grave, fem-seks-6 stolpebyggede konstruktioner samt enkelte
kogegruber og trækulspletter. Gravpladsen har et omrids som en uregelmæssig, uligebenet trekant med
et areal på ca. 2.550 m². Inden for dette område ligger anlæggene samlet i en lille og tre større, amorfe
klynger. Den fysiske udstrækning af de tre koncentrationer varierer fra 425-624 m², mens antallet af
grave i hver klynge er ret ensartet. Derimod veksler forholdet mellem gravformerne inden for de en-
kelte gravklynger (jf. fig. 4 og kap. 6 fig. 267). I det følgende vil der blive givet en kort karakteristik af
hver klynges sammensætning og kronologiske spredning. For en uddybende analyse af de enkelte klyn-
gers såvel som gravpladsens samlede udvikling henvises til kapitel 6.

Klynge 1 er den største af de fire gravklynger, og den omfatter 59 grave, hvoraf otte er jordfæstegrave.
Hertil kommer en enkelt udateret trækulsplet. Blandt brandgravene er alle former repræsenteret, men
brandpletgravene dominerer i antal over urnegravene. Klynge 1 blev grundlagt i den tidlige del af B2,
og den var i anvendelse til C3.

Klynge 2 omfatter 56 grave, hvoraf tre er jordfæstegrave. Blandt brandgravene er urnegrave og brand-
pletgrave næsten lige i antal, mens urnebrandgruberne er i undertal. Gravklyngen omfatter endvidere
de to udaterede kogegruber samt to-tre ligbålsstativer. Klynge 2 er antagelig anlagt i den sene del af B2,
og den har været anvendt til slutningen af C3.

Klynge 3 omfatter 52 grave, heriblandt to jordfæstegrave. Blandt brandgravene dominerer urnegravene
markant over brandpletgravene, mens der ikke er afdækket urnebrandgruber på denne del af grav-
pladsen. Til klyngen hører endvidere en lerkardeponering, en trækulsplet samt et ligbålsstativ.

Klynge 4 udgøres af en enkeltliggende jordfæstegrav fra C3 samt en formodentlig samtidig lerkarde-
ponering.

Endelig er der i et gravfrit område mellem klyngerne 2 og 3 afdækket to stolpebyggede ligbålsstativer.

Kapitel 3. Gravpladsen og dens anlæg
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3.2. BRUDAGER-GRAVPLADSENS PLACERING I LANDSKABET

Brudager-gravpladsen ligger omtrent centralt i det såkaldte sydøstfynske kløftlandskab, som rummer
størstedelen af Gudme-områdets jernalderbebyggelse. Landskabet er præget af et jævnt fald ud mod
Storebælt 5,5 km øst for gravpladsen. Terrænfladen er gennemtrukket af mange vandløb og dale, som
er orienteret nordvest-sydøst og således vinkelret på den østfynske udligningskyst (fig. 26). De fleste
dale er postglaciale erosionskløfter, men den største og mest markante, den indtil 25-30 m dybe Vej-
strup Ådal, er muligvis en tunneldal, der er dannet af Storebælts-gletscheren mod slutningen af sidste
istid efter ca. 14.800 BP (Smed 1962:57f; Aaris-Sørensen et al. 1999).

Netop Vejstrup Å danner en klar og naturlig afgrænsning mod syd og til dels vest af den lokale ter-
rænflade, som Brudager-gravpladsen ligger på. Så længe herredsinddelingerne har eksisteret, dvs. i hvert
fald tilbage til tidlig middelalder, har det markante terrænskel, som Vejstrup Å udgør, dannet skel mel-
lem Gudme og Sunds herreder (Porsmose 1981:57f). Spørgsmålet er, om den også har udgjort en grænse

50 m

Klynge 1

Klynge 2

Klynge 4

Klynge 3

Brandgrav, uvis type

Gravtyper
Urnegrav   (76)
Brandpletgrav   (66)

Urnebrandgrube   (8)

Benhob   (2)
(2)

Jordfæstegrav   (14)

Lerkardeponering   (2)
Ligbålsstativ   (16)

Trækulsplet   (2)

Kogegrube   (2)

(27)
 (12)

 (8)
 (33)
 (33)

 (4)

Datering
B-C
B2
B2/C1
C
C1
C1-C2
C2   (6)
C2-C3   (11)
C3   (34)

Fig. 25. Gravpladsens klynge-

opdeling og gravenes krono-

logiske fordeling.

Tegning: Allan Larsen.
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i landskabet længere tilbage i tiden, for det kan iagttages, at ingen af Sydøstfyns markante jernalder-
fund, guldskattene inkluderet, er fremkommet syd for åen, mens de til gengæld er koncentreret i om-
rådet nord herfor (Thrane 1991 fig. 2). Måske kan Vejstrup Å og ådal opfattes som den sydlige af-
grænsning af ikke blot Brudager-områdets bebyggelse i romersk og germansk jernalder, men tillige som
“Gudme-bygdens” sydgrænse.

Den terrænflade, som Brudager-lokaliteten ligger på, er blandt de største sammenhængende mo-
ræneflader i det ellers mosaikagtige Gudme-område. Mod nord udgøres fladens afgrænsning af min-
dre og i dag hovedsageligt tørlagte og opdyrkede vådområder, som kan genfindes på Original I-kor-
tet fra 1809. Afgrænsningen af fladen mod øst er mere diffus, men også her kan det iagttages, at de gamle
ejerlavsgrænser til dels følger vådområder, der dog er mere usammenhængende. Fladen er uregelmæssig
og nærmest langstrakt, og den omfatter et ca. 263 hektar stort område. Omtrent centralt i dette ligger
gravpladsen, mens den tilhørende boplads er placeret ca. 250 m sydøst herfor, tæt på et af terrænfla-
dens højeste punkter 73 m over DNN. Afstanden fra gravpladsen til Vejstrup Å er mod vest og syd
600-1000 m, til de omgivende vådområder nogenlunde det samme (fig. 27).

Gravpladsen dækker et område, som måler ca. 83 m SV-NØ og ca. 51 m SØ-NV, og den ligger på
et let mod vest skrånende plateau, som nærmest danner en terrasse 61-64,5 m over DNN. Terrassen
ligger på vestsiden af “Brudager-fladens” næsthøjeste bakke, som kulminerer 72 m over DNN ca. 150
m øst for gravpladsen. Denne bakke er en del af en nordøst-sydvest-orienteret kæde af israndsbakker,
der, som én blandt flere, præger Brudager-området (jf. fig. 26-27).

Fig. 26. Brudager-gravplad-

sens placering i det sydøstfyn-

ske istidslandskab. Data fra

Smed 1962.

Tegning: Karen Green Ther-

kelsen og Allan Larsen.
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I nordlig retning hæver terrænet sig kun ganske lidt over gravpladsens niveau, hvorimod det fal-
der jævnt mod syd og vest. Gravpladsen har altså ikke en udpræget markant placering i landskabet; den
ligger nærmest lidt i læ af israndbakken øst herfor med udsyn over terrænfladerne mod syd og vest (fig.
28). En vurdering af gravpladsens synlighed eller mangel på samme i jernalderens landskab gives i af-
snit 3.2.1.

Inden for udgravningsområdet varierede undergrundssedimenterne fra finkornet sand til fedt,
stenfyldt ler, og stedvis var fladen gennemtrukket af senglaciale frostrevler. Der var således tale om en
udpræget moræneaflejring, dels bestående af usorteret materiale og dels af mere eller mindre smelte-
vandsaflejrede sedimenter. Aflejringernes vekslende sammensætning kunne dog ikke ses at have haft
indflydelse på gravpladsens udstrækning eller på placeringen af de enkelte grave. Tilsvarende aflejring-
er præger landskabet i hele Brudager-området (fig. 29).

Over næsten hele udgravningsområdet, men især i de lavere liggende vestlige partier var moræne-
aflejringerne dækket af et 5-30 cm tykt og sandet erosionslag. Laget indeholdt spredte trækulsnister
samt enkelte stykker bearbejdet flint og skårstumper, der må være nederoderet fra det omtalte højde-
drag øst for gravpladsen. Det væsentligste i denne forbindelse er, at laget i alle tilfælde, hvor der kunne
iagttages stratigrafi med gravene, kunne konstateres at være ældre end disse. Antagelig er laget aflej-
ret efter områdets opdyrkning, og spredte fund fra den sene del af tidligneolitikum og den tidlige del
af mellemneolitikum kan antyde, hvornår terrænfladen første gang blev inddraget til agerbrug.

Fig. 27. Brudager-gravplad-

sen (1) og den tilhørende bo-

plads (2). Data vedr. højde-

kurver og vådområder fra

målebordsblad fra 1942.

©Kort- og Matrikelstyrelsen,

Rentemestervej 8,

2400 København NV.

Tegning: Allan Larsen.
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Fig. 28. Luftfoto af landska-

bet omkring Brudager. 1.

Gravpladsen. 2. Bopladsen.

Den grønne bræmme i for-

grunden er engarealerne

langs Vejstrup Å. © Flyve-

våbnet.

Fig. 29. Jordbundsforhold i

området omkring Brudager-

gravpladsen. Tegning:

Karen Green Therkelsen og

Allan Larsen

2

1
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3.2.1 DE FYNSKE ROMERTIDSGRAVPLADSERS TOPOGRAFISKE PLACERING

I forbindelse med Erling Albrectsens fremlæggelse af de fynske gravpladser fra ældre jernalder frem-
satte han nogle overordnede betragtninger om pladsernes placering i relation til landskab og jordbund
(1954:52; 1956:113; 1968:155; 1973a:66;78). Det generelle billede er ifølge Albrectsen, at gravpladserne
er knyttet til toppen af bakker og åse eller disses sider, ikke mindst de sydvendte, og at man har fore-
trukket at gravlægge på gruset eller sandet jord. Spørgsmålet er imidlertid, om dette meget overord-
nede billede kan opretholdes, hvis man tager udgangspunkt i det materiale, der er registreret efter ud-
givelsen af det sidste bind af Fynske Jernaldergrave i 1973?

For at få et indtryk af relationen mellem de i bilag 1 oplistede gravpladser og deres eventuelle re-
lation til bestemte landskabsformer og jordbundsforhold er lokaliteternes placering analyseret ud fra
landskabsforholdene, som de er vist på ældre målebordsblade. Højdekurverne på disse kortblade har
5-fods ækvidistance, ligesom vådområders udstrækning i slutningen af 1800-tallet er aftegnet. Måle-
bordsbladene afspejler naturligvis ikke kulturlandskabet i romersk jernalder, men de viser dog et land-
skabsbillede, der er mindre kulturpåvirket, end det man ser på moderne kort. Endelig er udgrav-
ningsberetningernes oplysninger såvel som egne iagttagelser om gravpladsernes topografiske placering
og jordbundsforhold brugt i analysen.

Fig. 30a. Topografisk placering af de fynske romertidsgravpladser, der er anført i bilag 1.

Når det drejer sig om gravpladsernes placering i forhold til bestemte landskabsformationer, har man
i ældre jernalder, som allerede påpeget af Albrectsen, haft en præference for bakker og åse eller siderne
af sådanne glaciale dannelser (fig. 30a). Disse landskabsformer lægger, sammen med småbakket eller
bølget terræn, jord til en betydelig andel af de fynske jernaldergravpladser. Samtidig må disse land-
skabstyper også karakteriseres som de mest udbredte elementer i det fynske morænelandskab (Smed
1962), så her har man antagelig en del af forklaringen. Ikke mindst på Langeland har øens karakteris-
tiske hatformede og til tider ret stejlsidede bakker været anvendt til gravpladser i romersk jernalder så-
vel som nogle århundreder senere i vikingetiden (Grøn et al. 1994:148ff).

Gravpladser på flad mark eller nær kanter af plateauer, hvorfra der er et fald ned mod vådområder
eller vandløb, udgør også en væsentlig andel. Især den førstnævnte placering synes at være knyttet til
de egne af øen, som generelt er præget af hedesletter eller lave landskabsrelieffer; dette ses f.eks. i om-
rådet øst og nordøst for Odense i Seden og Åsum samt Rønninge sogne.

Albrectsens udsagn, om at sydhældet på terrænhævninger har været foretrukket, kan stadig op-
retholdes, om end man ikke helt har fravalgt nordvendte skråninger. Når gravpladser er anlagt på skrå-
ninger eller plateaukanter, er der som regel mindre vådområder eller et vandløb neden for disse. Det
vil være for dristigt at sige, at gravpladserne har været bevidst orienteret mod disse vådområder, som
trods alt har været at finde næsten overalt i det udrænede fynske landskab. Dog kan det konstateres,
at kun meget få gravpladser er anlagt nær de større vandløb, f.eks. Odense Å, eller ved de – ganske vist
ret få – større søer, der findes på Fyn.

Landskaber ved foden af bakker har spillet en ubetydelig rolle som gravpladsområder i romersk jern-
alder17, og det samme kan tildels siges om randområdet af gravhøje fra neolitikum og bronzealder. I

17 Årslev-graven er med sin belig-
genhed ved foden af en markant
bakke i et ellers jævnt landskab
en iøjnefaldende undtagelse fra
denne regel (Storgaard 1990).
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3.2.1 DE FYNSKE ROMERTIDSGRAVPLADSERS TOPOGRAFISKE PLACERING
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trukket at gravlægge på gruset eller sandet jord. Spørgsmålet er imidlertid, om dette meget overord-
nede billede kan opretholdes, hvis man tager udgangspunkt i det materiale, der er registreret efter ud-
givelsen af det sidste bind af Fynske Jernaldergrave i 1973?
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ningsberetningernes oplysninger såvel som egne iagttagelser om gravpladsernes topografiske placering
og jordbundsforhold brugt i analysen.

Fig. 30a. Topografisk placering af de fynske romertidsgravpladser, der er anført i bilag 1.
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de tilfælde, hvor en gravhøjs sider eller fod har dannet udgangspunkt for en gravplads i romersk jern-
alder, kan denne som regel dateres til periodens første halvdel – og ofte med rødder i førromersk jern-
alder. Selv om anlæggelsen af gravpladser i tilknytning til ældre høje tydeligt aftog i løbet af ældre jern-
alder, hørte skikken aldrig helt op. Det dokumenteres af enkelte C3-lokaliteter i bilag 1 samt af f.eks.
gravpladsen i Åbjerg-megalitgraven på Nordvestfyn (Albrectsen 1973a nr. 30).

I et forsøg på at vurdere Albrectsens udsagn om, at romertidens gravpladser fortrinsvis var place-
ret på sand eller grus, er udgravningsberetningernes oplysninger om jordbundsforhold anvendt som
udgangspunkt. Desværre foreligger der ikke pålidelige oplysninger fra ca. 18 % af de 155 lokaliteter,
men blandt de resterende kan man ikke påstå, at en jordbund, der var domineret af grus eller sand, har
været udslagsgivende, når stedet til en gravplads skulle udpeges. Især hvis man fraregner bilagets ikke
ubetydelige andel af grusgravningsfund, som er fremkommet før 1973, men som af uvisse årsager ikke
er medtaget i Albrectsens kataloger, må man konstatere, at disse sedimenttyper ikke dominerer mar-
kant. Faktisk udgør antallet af lokaliteter på ler og vekslende undergrund tilsammen lige så stor en an-
del som gravpladser, der er anlagt på grus eller sand (fig. 30b).

Fig. 30b. Relationen til jordbundstype på de fynske romertidsgravpladser, der er anført i bilag 1.

Karen Green Therkelsen har lavet en analyse af forholdet mellem jordbund og samtlige ældre ro-
mertids enkeltliggende grave såvel som gravpladser fra Den fynske Øgruppe (Therkelsen 2006:55f). 59
% af disse er anlagt på lerjord, mens 41 % er registreret på aflejringer af sand eller grus. Therkelsen
konkluderer imidlertid, at eftersom ler er den dominerende overfladeaflejring på Fyn, må der i hvert
fald for ældre romertids vedkommende alligevel have været en præference for at anlægge gravpladser
på sandet eller gruset jordbund.18 I yngre romertid synes situationen at være helt identisk. Når grav-
pladser på sand eller grus tilsyneladende udgør en større andel blandt lokaliteter, der er registreret før
1973, end det er tilfældet med senere registreringer, er spørgsmålet, om der kan være erhvervsgeogra-
fiske eller forskningshistoriske årsager hertil. Dette er forsøgt belyst ved at gennemgå årsagerne til frem-
komsten af de 155 lokaliteter, der er beskrevet i bilag 1.

En meget væsentlig del af gravpladserne i Albrectsens kataloger fra 1954-1973 er fremkommet som
et resultat af manuelt udført grusindvinding i perioden ca. 1850-1950 (Hedeager 1985 fig. 14-15). Der-
imod har denne aktivitet kun ført til opdagelsen af ca. 17 % af lokaliteterne i bilag 1, og at tallet over-
hovedet er så højt, skyldes udelukkende medtagelsen af de ældre og ikke tidligere publicerede grus-
gravningsfund (fig. 31).

Fig. 31. Årsag til påvisning af de fynske romertidsgravpladser, der indgår i bilag 1.

18 Iflg. mundtlig meddelelse fra
arkæolog Karen Green Therkel-
sen, Odense Bys Museer, har ud-
regninger på baggrund af en
digitalisering af kortmaterialet i
Smed (1962) vist, at overfladeaf-
lejringerne i Den fynske
Øgruppe fordeler sig med ca. 75
% ler og ca. 25 % sand/grus.
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Grus- og sandgravning blev indtil tiden efter 2. verdenskrig primært foretaget i let tilgængelige af-
lejringer, der lå koncentreret i bakker og ikke mindst åse, som alligevel udgjorde ekstensivt udnyttede
arealer. Eftersom opgravningsarbejdet oftest foregik med skovl, var muligheden for at erkende jord-
faste fortidsminder stor. I det sidste halve århundrede er grusgravning blevet et maskiniseret erhverv
med stor risiko for, at fortidsminder overses, og indvindingen foregår nu langt overvejende på flade
smeltevandssletter19, idet åse og bakker med anvendelige råstoffer enten er bortgravet eller fredet (fig.
32). Denne udvikling er utvivlsomt årsagen til det procentuelle fald i antallet af lokaliteter på grus/sand
mellem Therkelsens analyse og de i bilag 1 opførte gravpladser.

Odense Bys Museer har i de sidste årtier gennemført adskillige systematiske og udstrakte prøve-
gravninger forud for råstofindvinding, og dette har i mange tilfælde ført til påvisning af bebyggelses-
spor fra jernalderen, men kun i tre tilfælde til lokalisering af grave. At gravpladser eller for den sags
skyld enkeltliggende grave ikke overses ved arkæologiske (for)undersøgelser, fremgår af anden og femte
kolonne i fig. 31. Den anden viser de tilfælde, hvor romertidsgrave er fremkommet som en “sidege-
vinst” ved undersøgelsen af f.eks. en gravhøj eller ved fladeafdækninger på bopladsområder. Den femte
illustrerer derimod de grave og gravpladser, som er fundet ved prøvegravning forud for anlægsarbejde,
råstofindvinding eller i forbindelse med bebyggelseshistoriske projekter. Tilsammen udgør de to
grupper ca. 27 % af lokaliteterne.

Den væsentligste enkeltfaktor ved lokalisering af gravpladser i de sidste årtier er imidlertid dyrk-
ning. Til denne gruppe kan man føje kolonnen med gravpladser, der er registreret ved museal rekog-
noscering, da det også er dyrkning, der er den egentlige baggrund for opdagelsen i disse tilfælde. Dyrk-
ning er, ligesom anlægsarbejder, udført på alle typer af overfladeaflejringer; her er det snarere
terrænhældningen eller hydrografiske forhold, der kan have spillet ind på fravalget af et konkret om-
råde. Når meget stejle skråninger eller vandlidende arealer tilsyneladende ikke har været inddraget til

19 Det skal tilføjes, at disse i hvert fald på Østfyn ofte er dækket af et tyndt lag moræneler fra det ungbaltiske isfremstød, og
hvis der således findes gravpladser på disse arealer, vil undergrunden blive karakteriseret som ler.

Fig. 32. Bevaret parti af

Ibjerg-åsen ved Årslev. I for-

grunden ses et tilgroet spor af

tidligere tiders manuelle

grusgravning – og i baggrun-

den pågår den maskinelle rå-

stofindvinding i det flade

landskab.

Foto: Mogens Bo Henriksen.
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gravpladser på Fyn i romersk jernalder, kan det altså blot være et udtryk for, at de ikke er opdaget. Imid-
lertid har de senere års store tracéarbejder, f.eks. ringvejssystemerne omkring Odense samt motor-
vejsforbindelsen mellem Odense og Svendborg, skåret sig gennem disse landskabstyper, uden at det
har ført til påvisning af gravpladser fra jernalderen eller andre perioder af oldtiden (Henriksen 2008a).

Hvis man skal sammenfatte disse delanalyser til et overordnet billede af de fynske romertidsgrav-
pladsers placering i forhold til topografi og jordbund, har vi i dag et langt mere nuanceret materiale til
rådighed, end det var tilfældet for Erling Albrectsen. Når man sammenholder data om årsag til fremkomst
med jordbundsforholdene og registreringstidspunktet, kan det iagttages, at man ganske vist har anvendt
grusede bakker og åse, når sådanne var til stede, men heller ikke gået af vejen for jævne, småbølgede eller
skrånende lerflader. Da mængden af potentielle gravpladser i grusbakker og åse må konstateres at være
reduceret betydeligt på nuværende tidspunkt, sker der næppe nogen væsentlig tilvækst i denne gruppe.
Eftersom fremtidens anlægs-, råstofindvindings- og dyrkningsaktiviteter primært må formodes at være
knyttet til de jævne og hovedsageligt lerede landskabstyper, antages disse i fremtiden at levere en stadig
større andel af fynske romertidsgravpladser. Det kan derfor forventes, at der på sigt sker en ændring i for-
holdet mellem antallet af registrerede gravpladser på henholdsvis grus/sand og ler, således at førstnævnte
gruppe bliver mindre dominerende. Som følge af at de lerede aflejringer er dominerende, må gravplad-
ser på grusede og sandede sedimenter dog stadig formodes at være i forholdsmæssigt overtal.

Resultatet er således, at man i 2009 ikke kan drage konklusioner, der på væsentlige punkter adskiller
sig fra Albrectsens. Man kan dog konstatere, at det generelle billede i dag er mere alsidigt, og at denne
tendens må antages at blive forstærket i fremtiden. En konsekvens af disse iagttagelser må være, at det
i langt overvejende grad ikke har været topografien eller jordbundsforholdene i sig selv, der har været
det vigtigste kriterium, når et område skulle udvælges til gravlæggelser i ældre jernalder.

For Brudager-gravpladsens vedkommende har man næppe valgt terrassen på vestsiden af isrands-
bakken på grund af de lokale jordbundsforhold, ligesom et synlighedskriterium næppe heller har ind-
gået som en væsentlig faktor. Sidstnævnte vil dog blive afprøvet ved en simpel simulering, som er ud-
ført ved at kigge på målebordsbladets højdekurver og i øvrigt se bort fra, at der kan have været
vegetation i dele af landskabet i romersk jernalder. I et sådant imaginært, men omtrent vegetationsløst
landskab ville gravpladsen have været vanskelig at se, hvis man fra Gudme-bebyggelsen kom i sydlig
retning ind mod bopladsområdet sydøst for gravpladsen. En tilsvarende situation havde man oplevet,
hvis man kom fra sydøst efter at have passeret Vejstrup Å. Nærmede man sig derimod bopladsområ-
det fra vestlig retning, havde man enten passeret over gravpladsen eller i hvert fald kunnet se den på højre
eller venstre hånd, før man nåede bopladsens huse. Var man først på bopladsen, kunne gravpladsen næppe
ses fra den centrale og højstliggende del, men utvivlsomt fra dens vestlige periferi. Omvendt kunne man
fra gravpladsen næppe se rygningen af bopladsens huse, men utvivlsomt røgen fra deres lyrer.

Brudager-gravpladsen blev således – som antagelig de fleste fynske romertidsgravpladser – ikke an-
lagt på et bestemt sted, fordi det her var særlig let at anlægge gravene eller fordi gravpladsen skulle kunne
ses viden om i landskabet, som det f.eks. kan iagttages med bronzealderens høje. Der er dog enkelte
undtagelser fra sidstnævnte forhold, og dette illustreres bedst med to af Fyns rigeste romertidsgrave,
nemlig Blidegn fra B2 og Hågerup fra C1b (Hansen, U.L. 1987:404; 426). De to formodentlig enkelt-
liggende grave har været placeret med ca. 450 m’s afstand på to markante bakker i et ellers jævnt land-
skab (fig. 33). Her kan det antages, at et synlighedskriterium har været væsentligt, endda to gange med
få generationers mellemrum, men gravenes tilknytning til romertidssamfundets absolutte top må
imidlertid tages i betragtning. Det samme kan ikke siges om de tre tilfælde, hvor gravpladser i ældre
romertid har været anlagt meget tæt på den forhistoriske kyst; disse grave er mere jævnt udstyret, men
alligevel har de tilsyneladende været placeret sådan, at selv en mindre markering må have været syn-
lig på afstand, hvis man kom fra søsiden.20

20 080112-90 Fyns Hoved, 080112-93 Martofte, 080503-27 Kissebjerg og 080721-65 Jomfrumarken (jf. bilag 1).
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Selv om mange langelandske romertidsgravpladser er placeret på toppen af øens karakteristiske hat-
formede bakker, er de ikke nødvendigvis anlagt her ud fra et synlighedskriterium. Forklaringen kan
formentlig lige såvel være, at omfanget af anvendeligt agerland mellem de grusede og til tider meget stejle
bakker var begrænset, hvorfor det ikke blev bortødet på noget så uproduktivt som en gravplads. Des-
værre må en sådan hypotese stå uimodsagt, idet antallet af registrerede romertidsbopladser på Lange-
land er så begrænset, at det er vanskeligt at vurdere det overordnede bebyggelsesbillede.

Til gengæld kan en sådan model måske anvendes som inspiration for overvejelser om placeringen
af gravpladserne på Fyn. Måske var anlæggelsen af mange gravpladser på bakker og åse i ældre jern-
alder et udtryk for en pragmatisk udnyttelse af vanskeligt dyrkbar og lidet frugtbar “marginaljord” i
et landskab, der i hvert fald for store områder af øens vedkommende må have været intensivt opdyr-
ket?21 Om man så tilsvarende har valgt den dårligste jord til placering af gravpladser, der blev anlagt i
fladt eller let skrånende landskaber, kan kun belyses ved en detaljeret undersøgelse af jordbundens bo-
nitet og sammensætning på disse steder. Sådanne undersøgelser er ikke foretaget på fynske gravplad-
ser, men subjektivt vurderet kan mange af øens gravpladser, herunder Møllegårdsmarken, Hvenekilde,
Bregentved og ikke mindst Brudager, iagttages at være placeret på dårlig jord.

21 En lignende tanke er fremsat som baggrund for placeringen af en del sjællandske romertidsgravpladser på højdepunkter
(Hansen & Rindel 2008:142).

Fig. 33. Den markante topo-

grafiske placering af romer-

tidsgravene Blidegn (1) og

Hågerup (2) i Brahetrolle-

borg sogn på det sydlige

Midtfyn. Det kan overvejes,

om de andre bakker i kort-

udsnittet rummer tilsvarende

rige grave. Data vedr. højde-

kurver og vådområder fra

målebordsblad. ©Kort- og

Matrikelstyrelsen, Rente-

mestervej 8, 2400 København

NV. Tegning: Allan Larsen.
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Selv om mange langelandske romertidsgravpladser er placeret på toppen af øens karakteristiske hat-
formede bakker, er de ikke nødvendigvis anlagt her ud fra et synlighedskriterium. Forklaringen kan
formentlig lige såvel være, at omfanget af anvendeligt agerland mellem de grusede og til tider meget stejle
bakker var begrænset, hvorfor det ikke blev bortødet på noget så uproduktivt som en gravplads. Des-
værre må en sådan hypotese stå uimodsagt, idet antallet af registrerede romertidsbopladser på Lange-
land er så begrænset, at det er vanskeligt at vurdere det overordnede bebyggelsesbillede.

Til gengæld kan en sådan model måske anvendes som inspiration for overvejelser om placeringen
af gravpladserne på Fyn. Måske var anlæggelsen af mange gravpladser på bakker og åse i ældre jern-
alder et udtryk for en pragmatisk udnyttelse af vanskeligt dyrkbar og lidet frugtbar “marginaljord” i
et landskab, der i hvert fald for store områder af øens vedkommende må have været intensivt opdyr-
ket?21 Om man så tilsvarende har valgt den dårligste jord til placering af gravpladser, der blev anlagt i
fladt eller let skrånende landskaber, kan kun belyses ved en detaljeret undersøgelse af jordbundens bo-
nitet og sammensætning på disse steder. Sådanne undersøgelser er ikke foretaget på fynske gravplad-
ser, men subjektivt vurderet kan mange af øens gravpladser, herunder Møllegårdsmarken, Hvenekilde,
Bregentved og ikke mindst Brudager, iagttages at være placeret på dårlig jord.

21 En lignende tanke er fremsat som baggrund for placeringen af en del sjællandske romertidsgravpladser på højdepunkter
(Hansen & Rindel 2008:142).

Fig. 33. Den markante topo-

grafiske placering af romer-

tidsgravene Blidegn (1) og

Hågerup (2) i Brahetrolle-

borg sogn på det sydlige

Midtfyn. Det kan overvejes,

om de andre bakker i kort-

udsnittet rummer tilsvarende

rige grave. Data vedr. højde-

kurver og vådområder fra

målebordsblad. ©Kort- og

Matrikelstyrelsen, Rente-

mestervej 8, 2400 København

NV. Tegning: Allan Larsen.
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Ud over alle disse topografiske forhold er det også tænkeligt, at afstanden og den landskabelige re-
lation til den eller de samtidige bebyggelser kan have spillet en rolle ved anlæggelsen af jernaldergrav-
pladserne. Dette vil blive undersøgt i det følgende afsnit, hvor Brudager-gravpladsen igen bliver an-
vendt som udgangspunkt for diskussionen.

3.2.2. GRAVPLADSENS RELATION TIL BOPLADSEN

I de to foregående afsnit er forholdet mellem gravplads og landskab samt jordbund beskrevet og ana-
lyseret, og det ser ud til, at der ikke i disse forhold har været enkeltfaktorer, som har været altafgørende
for gravpladsernes placering.

Allerede ved indledningen af udgravningen af Brudager-gravpladsen stod det klart, at den bebyg-
gelse, der havde leveret døde til de mindst 168 grave, kunne være identisk med den boplads, der alle-
rede længe havde været kendt ca. 250 m sydøst herfor. Under arbejdet på gravpladsen var det derfor
ikke en sjælden foreteelse at strække nakken for at skue op over den bakke, hvor flere gårde må have
knejset i århundrederne efter Kristi fødsel. I den forbindelse blev det ofte overvejet, om der var en be-
stemt årsag til, at gravpladsen var placeret i netop denne afstand fra bopladsen og i netop denne del af
landskabet (fig. 34).

Når afstanden mellem bo- og gravplads er 250 m, må det indbyrdes forhold betegnes som nært. Det
har næppe taget mere end fem minutter at gå fra jernalderhusets arne til gravens urne – eller omvendt
– og som beskrevet i forrige afsnit kan der til dels have været visuel kontakt mellem boplads og grav-
plads, dog besværliggjort af en niveauforskel på ca. 10 m. For at vurdere om dette er et udtryk for en
generel model, er der udvalgt 30 fynske jernaldergravpladser, hvor der er foretaget udgravninger på den
formodentlig tilhørende bebyggelse. I disse tilfælde er afstanden mellem de to fortidsminder målt på
digitale kort, ligesom det er registreret, om der er markante landskabselementer i form af højdepunk-

Fig. 34. Vue over gravplad-

sen, hvis centrum befinder sig

ved stenmonumentet til ven-

stre i billedet, og videre mod

bopladsområder, der ligger

omkring de to vindmøller i

baggrunden.

Foto: Mogens Bo Henriksen
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ter, vådområder eller vandløb imellem de to fænomener (jf. bilag 3). Undersøgelsen omfatter ikke de
bopladser, hvorpå der er foretaget enkeltbegravelser, da de kan formodes at være udtryk for en helt spe-
ciel situation.

Tager man udgangspunkt i de 30 lokaliteter, varierer afstanden mellem bo- og gravplads fra 0 til
1900 m med et gennemsnit på 300 m. I den ene ende af skalaen finder man de få gravpladser, der er op-
stået i kanten af bopladser – eller omvendt – og i den anden er kun Møllegårdsmarken, der således også
på denne måde adskiller sig fra det øvrige fynske materiale. Gravpladsen befinder sig dog stadig inden
for det samme ressourceområde som i hvert fald nogle af de formodentlig tilhørende bebyggelsesom-
råder. Ser man bort fra yderpunkterne, ligger hovedparten omkring eller under gennemsnitstallet, og
kun i en håndfuld tilfælde er afstanden større end 500 m. De pågældende tilfælde udgøres af de stør-
ste gravpladser, der enten kan have rekrutteret døde fra store bebyggelser eller måske fra flere samti-
dige bopladser. I Gudme-området er der inden for det samme ressourceområde registreret flere min-
dre romertidsgravpladser, der kan betragtes som en slags “assistensgravpladser” til Møllegårdsmarken22,
men dette mønster kan ikke med sikkerhed dokumenteres andre steder (fig. 35). Helt udelukkes kan
det dog ikke, at en romertidsgravplads, der er registreret ca. 750 m nordøst for Brudager-bopladsen,
kan have haft en lignende funktion og dermed altså været i brug parallelt med den gravplads, der er ho-
vedtema for denne publikation.23

De indsamlede data fra de 30 lokaliteter, som er opført i bilag 3, viser, at afstanden mellem samti-
dige og formodentlig sammenhørende bo- og gravpladser voksede som en funktion af tid fra førro-
mersk til yngre romersk jernalder. I samme tidsrum skete der en forøgelse af størrelsen på de enkelte

22 Gudme sogn (090104): sb. 143 Gudme Kohavevej/Gudme II; sb. 151 Egsmosegård; sb. 151 Egsmosegård Øst; sb. 105 Skel-
mosevej; sb. 137 Gudme Søndergade; sb. 146 Gryagervej; sb. 156 Møllegårdsmarken Nord. Oure sogn (090107): sb. 102, 103
og 104 Davrehøjsmarken.
23 090101-18 Højagergård, jf. bilag 1.

Fig. 35. Gudmes centrale
bebyggelsesområde fra før-

romersk og romersk jern-
alder med omkringliggende

samtidige grav-
pladser. 1: Møllegårdsmar-

ken Nord. 2: Møllegårds-
marken. 3-5: Davrehøjs-

marken. 6: Gryagervej.
7: Gudme Søndergade.

8: Skelmosevej. 9: Egsmose-
gård øst. 10: Egsmosegård.

11: Gudme 2. Jf. note 22.
Data vedr. højdekurver og

vådområder fra målebords-
blad. ©Kort- og Matrikel-

styrelsen, Rentemestervej 8,
2400 København NV.

Tegning: Allan Larsen.
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ter, vådområder eller vandløb imellem de to fænomener (jf. bilag 3). Undersøgelsen omfatter ikke de
bopladser, hvorpå der er foretaget enkeltbegravelser, da de kan formodes at være udtryk for en helt spe-
ciel situation.

Tager man udgangspunkt i de 30 lokaliteter, varierer afstanden mellem bo- og gravplads fra 0 til
1900 m med et gennemsnit på 300 m. I den ene ende af skalaen finder man de få gravpladser, der er op-
stået i kanten af bopladser – eller omvendt – og i den anden er kun Møllegårdsmarken, der således også
på denne måde adskiller sig fra det øvrige fynske materiale. Gravpladsen befinder sig dog stadig inden
for det samme ressourceområde som i hvert fald nogle af de formodentlig tilhørende bebyggelsesom-
råder. Ser man bort fra yderpunkterne, ligger hovedparten omkring eller under gennemsnitstallet, og
kun i en håndfuld tilfælde er afstanden større end 500 m. De pågældende tilfælde udgøres af de stør-
ste gravpladser, der enten kan have rekrutteret døde fra store bebyggelser eller måske fra flere samti-
dige bopladser. I Gudme-området er der inden for det samme ressourceområde registreret flere min-
dre romertidsgravpladser, der kan betragtes som en slags “assistensgravpladser” til Møllegårdsmarken22,
men dette mønster kan ikke med sikkerhed dokumenteres andre steder (fig. 35). Helt udelukkes kan
det dog ikke, at en romertidsgravplads, der er registreret ca. 750 m nordøst for Brudager-bopladsen,
kan have haft en lignende funktion og dermed altså været i brug parallelt med den gravplads, der er ho-
vedtema for denne publikation.23

De indsamlede data fra de 30 lokaliteter, som er opført i bilag 3, viser, at afstanden mellem samti-
dige og formodentlig sammenhørende bo- og gravpladser voksede som en funktion af tid fra førro-
mersk til yngre romersk jernalder. I samme tidsrum skete der en forøgelse af størrelsen på de enkelte

22 Gudme sogn (090104): sb. 143 Gudme Kohavevej/Gudme II; sb. 151 Egsmosegård; sb. 151 Egsmosegård Øst; sb. 105 Skel-
mosevej; sb. 137 Gudme Søndergade; sb. 146 Gryagervej; sb. 156 Møllegårdsmarken Nord. Oure sogn (090107): sb. 102, 103
og 104 Davrehøjsmarken.
23 090101-18 Højagergård, jf. bilag 1.
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gårde og deres tilliggender, ligesom de samlede bebyggelsers omfang i mange tilfælde kan iagttages at
være øget (f.eks. Jensen, J. 2004:391ff). Hvis man som en konsekvens af denne udvikling ville undgå,
at gravpladsen kom til at ligge som en “ø” inden for bopladsens nære og intensivt udnyttede arealer,
måtte den nødvendigvis anlægges stadig længere borte fra husene, f.eks. på overgangen mellem ind- og
udmark som det er foreslået med udgangspunkt i iagttagelser fra Københavns Vestegn (Boye 2008:30).
Det er nærliggende at tro, at det er denne udvikling, der har været medvirkende årsag til det brud i grav-
pladsernes kontinuitet, der ikke sjældent kan påvises i løbet af romersk jernalder (jf. afsnit 6.2).

Hvis relationerne mellem boplads og gravplads på de 30 lokaliteter i bilag 3 er et udtryk for den
generelle situation på Fyn i førromersk og romersk jernalder, kan det konkluderes, at afstanden mel-
lem de to fænomener som regel blot har været få hundrede meter.24 I langt hovedparten af tilfældene
har det været muligt at se fra gravplads til boplads – og omvendt.25 Det gælder således også forholdet
mellem bebyggelse og gravplads ved Møllegårdsmarken i sen førromersk og ældre romersk jernalder;
i disse århundreder var den indbyrdes afstand kun lidt over gennemsnittet. Først med etableringen af
det store centralbopladsområde på arealerne øst og sydøst for Gudme Sø i 2. årh. blev afstanden så stor,
at man ikke kunne se fra bo- til gravplads. Dette fik også den konsekvens, at der i de sidste århundre-
der af Møllegårdsmarkens brugstid var et vådområde mellem denne og centralbopladsområdet, men
om dette har været bevidst indregnet i struktureringen af landskabet, er nok tvivlsomt. Der kan da hel-
ler ikke peges på et eneste andet tilfælde, hvor en fysisk forhindring i form af en bakkekam, et vådom-
råde eller et vandløb har adskilt formodentlig sammenhørende grav- og bopladser. Det kan derfor be-
kræftes, at når der argumenteres for, at vandløb spiller en væsentlig rolle som skel mellem de levendes
og de dødes rige i vikingetidens landskabsorganisation, er det et fænomen, som må være opstået efter
begyndelsen af 5. årh. (Adamsen 2004; jf. Hansen & Rindel 2008:136ff). Derfor vil jeg stille mig skep-
tisk over for Lotte Hedeagers (2001:503f) tolkning af Gudme-bebyggelsens layout med det centrale
bopladsområde som verdens centrum, Møllegårdsmarken som dødsriget Hel og anløbspladsen ved
Lundeborg som porten til Udgård. Det har snarere været helt grundlæggende ting som veldrænede ter-
rænflader og adgang til bestemte ressourcer, der har skabt de overordnede rammer for bebyggelsen –
vel at mærke i tiden forud for centralbopladsens fremvækst i ældre romertid. Således synes nærheden
til bebyggelsen også at have spillet ind, da Møllegårdsmarken blev grundlagt i den sidste del af førro-
mersk jernalder.

Konklusionen må derfor være, at et nærhedskriterium måske var det væsentligste ved valg af area-
ler til anlæggelse af gravpladser i ældre jernalder; i det mentale landskab var det altså vigtigt at have de
døde tæt på det levende samfund, og en eventuel placering på overgangen mellem ind- og udmark kan
også have rummet en symbolik.26 Hvis disse kriterier kunne forenes med, at gravpladsen blev anlagt i
et område, der alligevel ikke blev udnyttet intensivt, f.eks. en grusbakke eller kanten af en gravhøj,
gjorde man dette. Ellers inddrog man gerne en jævn terrænflade, evt. en sådan som havde lav bonitet.
Sammenlignes disse konklusioner med Brudager-gravpladsens relation til jordbund og landskabsfor-

24 Det skal tilføjes, at ingen af øens rigt udstyrede og som regel enkeltliggende grave fra romersk jernalder indgår i undersøgel-
sen, da de tilhørende bopladser ikke er påvist i et eneste tilfælde.
25 Undersøgelser af relationen mellem romertidens bo- og gravpladser på Sjælland synes at vise en tilsvarende situation (Boye
2008:29f; Hansen & Rindel 2008:135ff).
26 Michael Parker Pearsons (1993:213ff) har lavet en analyse af afstanden mellem jernalderens bo- og gravpladser i Syd- og Søn-
derjylland og når frem til et resultat, der ligger langt fra situationen i Den fynske Øgruppe. I Syd- og Sønderjylland aftog af-
standen mellem bo- og gravpladser i tidsrummet fra førromersk til ældre germansk jernalder. Dette kan afspejle regionale
variationer i landskabsformerne, landskabsudnyttelsen og bebyggelsesstrukturen. Pearson har endvidere påvist, at der ikke er
noget klart mønster i gravpladsernes geografiske orientering i forhold til bopladserne, ligesom det ikke kunne iagttages, at
gravpladserne fortrinsvis lå højere eller lavere i landskabet end bopladserne (Pearson 1993:212f). Noget lignende synes at
kunne konkluderes for det fynske områdes vedkommende, uden at sidstnævnte problemstillinger dog er systematisk under-
søgt i nærværende sammenhæng.
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mer såvel som til den samtidige bebyggelse, kan den konstateres at ligge tæt op ad det generelle møn-
ster på Fyn i romersk jernalder.

Der kræves flere dybdegående analyser af de fynske romertidsgravpladser og deres relation til den
lokale topografi og bonitet samt den samtidige bebyggelse, før man kan vurdere betydningen af oven-
stående iagttagelser. Arbejdsindsatsen vil imidlertid være omfattende, for den vil kræve, at man tager
udgangspunkt i præcise rekonstruktioner af jernalderens kulturlandskab i stil med dem, der er gen-
nemført i Himlingøje-området (Dalsgaard 1985). Sådanne rekonstruktioner kan evt. kombineres med
digitale 3D-modeller over fortidsmindernes relation til landskabet (jf. Lagerås 2005).

Spørgsmålet er imidlertid, om man kommer tættere på en afklaring af, hvorfor det i ældre jernal-
der var væsentligt at gravlægge hovedparten af samfundets døde i synlig afstand fra bebyggelsen. Som
det er påpeget af bl.a. Anders Kaliff (1997:68), må gravpladsen opfattes som en kommunikationsplads
mellem døde, levende og evt. guder. I jernalderens mentale univers kan gravpladsen således have væ-
ret det sted, hvor kontakten mellem bopladsens indbyggere og de afdøde medlemmer af deres slægt
blev vedligeholdt gennem besøg og ceremonier. I etnografisk litteratur opfattes fysisk nærhed mellem
det levende og det døde samfund som et udtryk for et stærkt tilhørsforhold til afdøde forfædre og øn-
sket om at markere retten til jorden, eller i hvert fald til den intensivt udnyttede del af denne, via for-
bindelsen til fortiden (Hodder 1982:196; Petré 1984:190). I et konkret perspektiv stemmer den valgte
nærhed mellem gravplads og boplads derfor godt overens med den generelle opfattelse af slægtens cen-
trale rolle i romertidens samfund (Hedeager 1990:132ff; Jensen, J. 2003:443; 499).

3.3. MARKERING OG AFGRÆNSNING AF GRAVPLADSEN

Selv om der i de foregående afsnit er argumenteret for, at romertidens gravpladser ikke nødvendigvis
blev anlagt på markante og synlige steder i landskabet, må det alligevel have haft en betydning, at de
var synlige for de afdødes efterlevende slægtninge såvel som for fremmede. En sådan synliggørelse kan
være fremhævet med et fysisk symbol; et sådant er der dog ikke påvist spor af på Brudager-gravplad-
sen, men det kendes fra andre lokaliteter.

Ved undersøgelsen af den midtfynske og senførromerske Horsemosegård-gravplads blev der af-
dækket tre nedgravede, mandsstore sten, der kan have fungeret som markering af gravpladsen eller evt.
af enkelte grave (Henriksen 1995d). Gravpladsen må endnu have været synlig i landskabet et halvt år-
tusinde efter, at den blev opgivet, for da man i yngre romersk jernalder opførte flere gårde på områ-
det, undgik man omhyggeligt at bygge ind over de ældre grave.

Brugen af monolitter kendes også fra romer- og germanertidsgravpladsen Jættebro på Bornholm
(Nielsen, F.O. 2006:55ff) samt fra germanertids- og vikingetidsgravpladsen Søndervang ved Horsens
(Madsen, O. 1994). Langt vanskeligere er man stillet, hvis markeringerne ikke har sat sig spor i un-
dergrunden. For eksempel kan større områder uden grave på Møllegårdsmarken indikere, at disse area-
ler har været dækket af en særlig vegetation eller evt. en jordhøj, der kunne ses på afstand (Albrectsen
1971a:17).27 At en sådan høj ikke nødvendigvis har dækket over grave, viser de tomme høje, der ken-
des fra bl.a. Himlingøje-gravpladsen (Andersen, H. 1951:92ff; Hansen, U.L. 1995:112ff). Om disse skal
opfattes som kenotafer, som en markering af et gravpladsområde eller som en slags tribuner til kulti-
ske ceremonier må stå hen i det uvisse.

Det er sandsynligt, at det var vigtigt at kunne erkende overgangen fra det sakrale gravpladsområde
til det omgivende, profane landskab, og denne grænse kan antages at have været fysisk markeret. På
Brudager-gravpladsen er der ikke afdækket spor af en sådan markering, men gravpladsområdet er re-
lativt skarpt afgrænset mod nord, syd og til dels mod øst, som det også kendes fra andre gravpladser

27 Tilsvarende gravtomme områder kan iagttages på en del gravpladser, f.eks. Skovgårde på Sydsjælland (Ethelberg 2000 fig. 3).
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mer såvel som til den samtidige bebyggelse, kan den konstateres at ligge tæt op ad det generelle møn-
ster på Fyn i romersk jernalder.

Der kræves flere dybdegående analyser af de fynske romertidsgravpladser og deres relation til den
lokale topografi og bonitet samt den samtidige bebyggelse, før man kan vurdere betydningen af oven-
stående iagttagelser. Arbejdsindsatsen vil imidlertid være omfattende, for den vil kræve, at man tager
udgangspunkt i præcise rekonstruktioner af jernalderens kulturlandskab i stil med dem, der er gen-
nemført i Himlingøje-området (Dalsgaard 1985). Sådanne rekonstruktioner kan evt. kombineres med
digitale 3D-modeller over fortidsmindernes relation til landskabet (jf. Lagerås 2005).

Spørgsmålet er imidlertid, om man kommer tættere på en afklaring af, hvorfor det i ældre jernal-
der var væsentligt at gravlægge hovedparten af samfundets døde i synlig afstand fra bebyggelsen. Som
det er påpeget af bl.a. Anders Kaliff (1997:68), må gravpladsen opfattes som en kommunikationsplads
mellem døde, levende og evt. guder. I jernalderens mentale univers kan gravpladsen således have væ-
ret det sted, hvor kontakten mellem bopladsens indbyggere og de afdøde medlemmer af deres slægt
blev vedligeholdt gennem besøg og ceremonier. I etnografisk litteratur opfattes fysisk nærhed mellem
det levende og det døde samfund som et udtryk for et stærkt tilhørsforhold til afdøde forfædre og øn-
sket om at markere retten til jorden, eller i hvert fald til den intensivt udnyttede del af denne, via for-
bindelsen til fortiden (Hodder 1982:196; Petré 1984:190). I et konkret perspektiv stemmer den valgte
nærhed mellem gravplads og boplads derfor godt overens med den generelle opfattelse af slægtens cen-
trale rolle i romertidens samfund (Hedeager 1990:132ff; Jensen, J. 2003:443; 499).

3.3. MARKERING OG AFGRÆNSNING AF GRAVPLADSEN

Selv om der i de foregående afsnit er argumenteret for, at romertidens gravpladser ikke nødvendigvis
blev anlagt på markante og synlige steder i landskabet, må det alligevel have haft en betydning, at de
var synlige for de afdødes efterlevende slægtninge såvel som for fremmede. En sådan synliggørelse kan
være fremhævet med et fysisk symbol; et sådant er der dog ikke påvist spor af på Brudager-gravplad-
sen, men det kendes fra andre lokaliteter.

Ved undersøgelsen af den midtfynske og senførromerske Horsemosegård-gravplads blev der af-
dækket tre nedgravede, mandsstore sten, der kan have fungeret som markering af gravpladsen eller evt.
af enkelte grave (Henriksen 1995d). Gravpladsen må endnu have været synlig i landskabet et halvt år-
tusinde efter, at den blev opgivet, for da man i yngre romersk jernalder opførte flere gårde på områ-
det, undgik man omhyggeligt at bygge ind over de ældre grave.

Brugen af monolitter kendes også fra romer- og germanertidsgravpladsen Jættebro på Bornholm
(Nielsen, F.O. 2006:55ff) samt fra germanertids- og vikingetidsgravpladsen Søndervang ved Horsens
(Madsen, O. 1994). Langt vanskeligere er man stillet, hvis markeringerne ikke har sat sig spor i un-
dergrunden. For eksempel kan større områder uden grave på Møllegårdsmarken indikere, at disse area-
ler har været dækket af en særlig vegetation eller evt. en jordhøj, der kunne ses på afstand (Albrectsen
1971a:17).27 At en sådan høj ikke nødvendigvis har dækket over grave, viser de tomme høje, der ken-
des fra bl.a. Himlingøje-gravpladsen (Andersen, H. 1951:92ff; Hansen, U.L. 1995:112ff). Om disse skal
opfattes som kenotafer, som en markering af et gravpladsområde eller som en slags tribuner til kulti-
ske ceremonier må stå hen i det uvisse.

Det er sandsynligt, at det var vigtigt at kunne erkende overgangen fra det sakrale gravpladsområde
til det omgivende, profane landskab, og denne grænse kan antages at have været fysisk markeret. På
Brudager-gravpladsen er der ikke afdækket spor af en sådan markering, men gravpladsområdet er re-
lativt skarpt afgrænset mod nord, syd og til dels mod øst, som det også kendes fra andre gravpladser

27 Tilsvarende gravtomme områder kan iagttages på en del gravpladser, f.eks. Skovgårde på Sydsjælland (Ethelberg 2000 fig. 3).
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(jf. Egeberg og Adamsen 2008). Det kan muligvis skyldes, at en form for grænsemarkering har været
bestemmende for gravenes udbredelse i hvert fald i disse retninger (jf. fig. 4). Det eneste publicerede
eksempel på en fysisk afgrænsning af en dansk gravplads fra ældre jernalder udgøres af et system af grøf-
ter, som er påvist på Stålmosegård-gravpladsen ved Roskilde. Disse antages af udgraveren både at have
afgrænset og måske inddelt gravpladsen (Høj 2005:187ff). I andre tilfælde, således også i Brudager, kan
risflettede hegn og diger af jord eller græstørv have haft samme funktion, ligesom rækker af buske el-
ler træer kan have markeret gravpladsens ydergrænse.

Der er efterhånden flere eksempler på, at danske romertidsgravpladser kan være anlagt i forbin-
delse med vejforløb. Det er således tilfældet på de bornholmske lokaliteter Slusegård og Jættebro28

(Klindt-Jensen 1978a:5; Vennersdorf 2005:17), Hjemsted i Sønderjylland (Ethelberg 1986:76f), Lønne
Hede i Vestjylland (Frandsen 1998 fig. 2) og muligvis Rosenholmvej ved Herning (Møller-Jensen
2006:81). På Fyn er fænomenet kun påvist på Møllegårdsmarken, hvor flere faser af vejforløb har pas-
seret langs gravpladsens østside og således – i hvert fald en tid – udgjort en form for afgrænsning i denne
retning (Madsen & Thrane 1995). Spørgsmålet er imidlertid, om vejforløbene i den forbindelse kan op-
fattes som afgrænsninger, eller om gravpladserne snarere, som det kendes fra romerske byer, er vok-
set op omkring eller langs et eksisterende vejforløb (f.eks. Haffner 1989:13ff) (fig. 36).

3.3.1. MARKERING AF DE ENKELTE GRAVE

På Brudager-gravpladsen er der inden for en periode af mere end 300 år foretaget mindst 168 grav-
læggelser på et ca. 2.250 m² stort areal. Der er således registreret en grav pr. 15,2 m², men dette tal dæk-
ker over en betydelig variationsbredde, idet gravene i flere områder var placeret meget tæt, mens de i
andre lå med flere meters afstand.

Fig. 36. Roms sydlige udfalds-

vej, Via Appia Antiqua, flan-

keres af gravmæler, collum-

barier og endog gravhøje.

Foto: Mogens Bo Henriksen.

28 Slusegård og Jættebro samt den ligeledes bornholmske romertidsgravplads Louisenlund er – ligesom Møllegårdsmarken –
placeret ved et vadested. Mundtlig meddelelse fra museumsinspektør Finn Ole Nielsen, Bornholms Museum.
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Det er imidlertid påfaldende, at det kun i få tilfælde kunne konstateres, at eksisterende grave var
forstyrret ved anlæggelsen af et nyt anlæg. Ved etableringen af jordfæstegrav AJ i C2-C3 berørtes
brandgravene AH og AK fra B2, og konstruktionen af jordfæstegrav LE i C3 medførte en total om-
gravning af brandplet KP fra C1. I begge tilfælde har der altså været flere generationer mellem første
og sidste gravlæggelse. Endvidere indgik der tilsyneladende elementer fra en forstyrret, men udateret
brandgrav i jordfæstegraven EW fra C3/D.

Også på de øvrige fynske gravpladser fra ældre jernalder er det kun sjældent, at en grav findes ned-
gravet i en ældre; selv på Møllegårdsmarken, hvor gravtætheden stedvis er meget høj, er eksemplerne
få. Når fænomenet forekommer, er der som regel en tidsmæssig forskel på flere generationer mellem
ældste og yngste grav (f.eks. Albrectsen 1971a fig. 49). Dette må tages som udtryk for, at de enkelte
grave har været synliggjort på jernalderens jordoverflade, men på en måde så markeringen ikke læng-
ere kan erkendes ved en arkæologisk udgravning. Der er i hvert fald ikke iagttaget direkte spor efter
gravmarkeringer på Brudager-gravpladsen. Når flere jordfæstegrave i den nordøstlige del af klynge 1
blev placeret lidt borte fra hovedmængden af grave, kan det evt. skyldes, at der skulle være plads til en
markering, f.eks. i form af en mindre høj. Direkte spor af et højdække kunne dog ikke påvises. Fra de
øvrige fynske jernaldergravpladser foreligger der kun få og spredte vidnesbyrd om gravmarkering. Ved
at udvide den kronologiske ramme til at dække hele ældre jernalder – og den geografiske ramme til de
øvrige egne af Danmark samt Skåne – er det imidlertid muligt at give nogle bud på, hvorledes gravene
kan have været markeret på gravpladsens overflade.

På flere førromerske brandgravpladser er der iagttaget sten over gravene, og i hvert fald på den lange-
landske Bukkensbjerg-gravplads synes disse at have strakt sig op til jordoverfladen (Albrectsen 1954
nr. 34). Om noget lignende har været tilfældet med den skibsformede stensætning, der er fundet om-
kring en senførromersk brandpletgrav ved Fraugde nær Odense, kan ikke afgøres med sikkerhed (AUD

Fig. 37. En lille tue med bau-

tasten fra Stenstrængs Vænge

(080113-80). Måske var

denne gravmarkering vidt

udbredt gennem store dele af

jernalderen.

Foto: Mogens Bo Henriksen.
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2004 nr. 195). En lille og udateret høj i Viby sogn på Nordøstfyn har en mindre bautasten på toppen,
men den kystnære beliggenhed kan indikere, at den er fra yngre jernalder (fig. 37). At denne form for
gravmarkering kan have været meget udbredt, understøttes af, at enkeltstående bautasten såvel som sten-
konstruktioner med varierende udformninger kendes fra størstedelen af jernalderen på Bornholm og
ikke mindst fra Skåne (Klindt-Jensen 1978a:11f; Lind 1991:23ff; Nielsen, F.O. 1996:39ff; Björk
2005:62ff). Mængden såvel som variationen i dette materiale giver et indtryk af, hvordan situationen
kan have været i den øvrige del af landet.

Sten indgår i nogle fynske romertidsgrave, især som rammer eller støtter for kister eller som
dække over plankelåg i jordfæstegrave, men det er antagelig kun undtagelsesvis, at konstruktionerne
har været synlige over jorden, således som det kendes fra f.eks. Sejlflod-gravpladsen (Nielsen, J.N.
2000a:30ff) og antagelig fra Hjemsted (Ethelberg 1986:16). I det fynske materiale synes kun et par grave
fra Toruplund Syd ved Åsum at udvise dette træk (Hansen, J. 2009). Til gengæld kan det ikke udelukkes,
at de trækonstruktioner, der er påvist i flere kammergrave på denne gravplads, har strakt sig op over
markoverfladen og dermed indikeret, hvor gravrummets grænser var. Det kan derfor være baggrun-
den for, at den genopgravning eller plyndring, som kan påvises i nogle af jordfæstegravene, synes at
have været meget begrænset og målrettet. Stolpemarkeringer af romertidsgrave er i øvrigt dokumen-
teret på Slusegård (Klindt-Jensen 1978a:11), på Himlingøje-gravfeltet (Hansen, U.L. 1995:124) og på
den østjyske Vorbjerg-gravplads (Andersen, H. 2003). Endvidere kendes fænomenet fra den born-
holmske Jættebro-gravplads29, fra Skåne (Björk 2005:62) samt fra Halland (Artelius 2000:102).

Fra gravpladserne Møllegårdsmarken, fra Bytoften på Østfyn samt fra Toruplund Syd kendes cir-
kulære og firkantede stolpekonstruktioner, der er rejst over eller i forbindelse med brandgrave fra yng-
re romersk jernalder (Henriksen 1991c; Lambertsen 1992a; Madsen & Thrane 1995; Hansen, J. 2009).
Disse konstruktioner, der ofte betegnes dødehuse, er også påvist rejst over grave på flere jyske (Sørensen
& Ethelberg 2002; Olesen & Rostholm 2004; Ethelberg et al. 2005:189ff), én sjællandsk (Ravn 2005)
og én bornholmsk gravplads (Nielsen, F.O. 2006:56) fra yngre romersk og tidlig germansk jernalder.
Konstruktionernes eksakte funktion er omdiskuteret, og de kan næppe tolkes over én kam. Anlægs-
typens relative sjældenhed, kronologiske spredning samt bredden i tolkningsmulighederne taget i be-
tragtning skal de dog næppe opfattes som den gængse måde at markere grave på.

Den mest nærliggende måde at markere en grav på var at lave en tue eller høj af jord eller græstørv
– evt. suppleret med sten eller f.eks. en pæl. Når der kun kendes meget få vidnesbyrd om sådanne kon-
struktioner, skyldes det antagelig, at anlæggene er sløjfet ved dyrkning i tiden efter jernalderen, og når
de endelig er bevaret, skyldes det som regel helt særlige omstændigheder.

Fra to fynske lokaliteter foreligger der indirekte vidnesbyrd om, at jordfæstegrave fra B2 har væ-
ret dækket af større tuer eller ligefrem af egentlige gravhøje.30 Det ene tilfælde er “stiftergraven” på Bre-
gentved-gravpladsen ved Ringe. Her indikerer et gravtomt bælte på ca. 10 m omkring en rigt udsty-
ret stenkiste, at den kan have været dækket af en høj (Henriksen 1991b:11). Ud fra højens sydlige og
østlige fod anlagdes i de følgende århundreder et fladmarksgravfelt med op mod 200 grave. Når en li-
geledes rigt udstyret jordfæstegrav fra Brunsholm Syd i Åsum sogn formodes at have været højdæk-
ket, skyldes det også indicier mere end egentlige iagttagelser ved udgravningen.31 Graven, der lå alene
i udkanten af et samtidigt bopladsområde, var lettere beskadiget af en skelvold, der antagelig var an-
lagt i forbindelse med udskiftningen omkring år 1800. At skelvolden skar præcis gennem graven, kan

29 Ifølge mundtlig meddelelse fra museumsinspektør Finn Ole Nielsen, Bornholms Museum, januar 2008.
30 Albrectsen (1956 nr. 101) har fremført, at tuer skulle have dækket brandgrave fra førromersk og tidlig ældre romersk jernal-
der på en sydlangelandsk gravplads, men dokumentationen er så sparsom, at tolkningen ikke kan opretholdes. Til gengæld
kendes småhøje som dække over nogle af øens brandgrave fra yngre bronzealder (Winther 1929:25ff), som det også kendes fra
Fyn (Thrane 1984b; 2004).
31 080811-79 Brunsholm Syd (jf. bilag 1).

Brudager 1. total 3. kor OK 14.08.09 :Layout 1 14/08/09  12:55  Side 61



62

Kapitel 3.
Gravpladsen og dens anlæg

have sin årsag i, at man på den helt jævne terrænflade, hvor graven var anlagt, tog afsæt i et lokalt høj-
depunkt i landskabet – måske en gravhøj? I hvert fald ses det hyppigt i landskaber uden markante ter-
rænelementer, at ældre hegn og skelforløb tager udgangspunkt i gravhøje.

Vender man blikket mod Den jyske Halvø, er eksemplerne på tuedækkede høje fra førromersk jern-
alder mange, men højdækkede grave kendes også fra romersk og ældre germansk jernalder. Højdæk-
kede jordfæstegrave fra ældre romersk jernalder er bl.a. påvist på de vest- og sønderjyske gravpladser
Jens Kusksvej (Siemen & Stoumann 1996:136f), Hjemsted (Ethelberg 1986:76f), Klinting (Frandsen
1997:31) og Stepping Mølle (Ethelberg 1995:125ff). En stenrøse på sidstnævnte lokalitet har muligvis
også fungeret som gravmarkering. Fra Herning-egnen kendes flere højdækkede, rigt udstyrede grave
fra den tidlige del af ældre romertid (Olesen & Rostholm 2004). På den østjyske Vendehøj-gravplads
er der påvist stenlægninger over jordfæstegrave fra ældre romertid. Disse grave har også været dæk-
ket af stenomkransede høje med en diameter på indtil ca. 10 m i diameter (Ejstrud & Jensen 2000:17).

Endnu i den tidlige del af yngre romertid har man opført storhøje på den jyske halvø, som det er
dokumenteret ved Vorbjerg nær Horsens (Andersen, H. 2003), men det ser ud til at være en sjælden
foreteelse. Til gengæld kendes en del stenomkransede og tuedækkede brandgrave fra sen yngre romersk
og ældre germansk jernalder fra flere vendsysselske lokaliteter (Müller, S. 1912:92ff; Bech 1971; Dehn
1982:132f; Nielsen, V. 1993:125ff). På Lindholm Høje-gravpladsen har sandflugtslag forseglet tue-
dækkede jordfæstegrave såvel som brandgrave fra ældre og yngre germansk jernalder samt vikingetid.
Nogle af disse var tillige forsynet med stenmarkeringer i vekslende udformninger (Ramskou 1976). Lig-
nende anlæg, dateret til yngre germansk jernalder og vikingetid, kendes fra Als (Andersen, S.W. 1990).

Fra Den sjællandske Øgruppe kendes enkelte mindre høje fra ældre (Liversage 1980:16) såvel som
yngre romersk jernalder (Iversen, R. 2008:11). Til yngre romertid dateres egentlige storhøje på Him-
lingøje-gravfeltet (Hansen, U.L. 1995:192ff) samt fra den nærliggende lokalitet Baunehøj (Ravn
2005:10f). På Bornholm er tuer almindelige32; på Slusegård-gravpladsen dækker de såvel jordfæste- som
brandgrave, og i nogle tilfælde er tuen kombineret med andre former for markering (Klindt-Jensen
1978a:11f).

Sammenfattende må det konstateres, at de konkrete beviser på gravmarkeringer på de fynske jern-
aldergravpladser er meget få, spredte og uensartede, og det er sikkert ikke mindst et resultat af den in-
tensive opdyrkning, som landsdelen tidligt har været udsat for. Mange af de gravmarkeringer, som er
beskrevet fra de øvrige landsdele, er netop bevaret, fordi flyvesand eller højmosetørv har beskyttet mod
plovjernet.

Gravpladsernes struktur sammenholdt med gravtætheden og de få eksempler på, at yngre grave har
forstyrret ældre – selv på lokaliteter der har været i brug i århundreder – efterlader dog ingen tvivl om,
at det må have været reglen snarere end undtagelsen, at de enkelte anlæg har været synliggjort på over-
fladen. Det kan derfor konkluderes, at gravmarkeringerne – også på Brudager-gravpladsen – må have
været konstrueret på en sådan måde, at der ikke er afsat synlige spor i det niveau, hvor gravanlæggene
erkendes ved en arkæologisk undersøgelse. Det bedste bud er derfor, at gravene generelt har været dæk-
ket af en tue af jord eller græstørv. Denne kan så have været suppleret af pæle, indhegninger, enkelt-
stående sten eller stenstrøninger. Det kan vel heller ikke udelukkes, at graven kan have været fremhævet
af en særlig beplantning eller vegetation som det – ifølge skriftlige kilder – har været praktiseret i Ro-
merriget (Toynbee 1971:94ff; Haffner 1989:83ff).

32 På Jættebro-gravpladsen er der endvidere påvist høje med en diameter på ca. 11 m. Mundtlig meddelelse fra museumsinspek-
tør Finn Ole Nielsen, Bornholms Museum.
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foreteelse. Til gengæld kendes en del stenomkransede og tuedækkede brandgrave fra sen yngre romersk
og ældre germansk jernalder fra flere vendsysselske lokaliteter (Müller, S. 1912:92ff; Bech 1971; Dehn
1982:132f; Nielsen, V. 1993:125ff). På Lindholm Høje-gravpladsen har sandflugtslag forseglet tue-
dækkede jordfæstegrave såvel som brandgrave fra ældre og yngre germansk jernalder samt vikingetid.
Nogle af disse var tillige forsynet med stenmarkeringer i vekslende udformninger (Ramskou 1976). Lig-
nende anlæg, dateret til yngre germansk jernalder og vikingetid, kendes fra Als (Andersen, S.W. 1990).

Fra Den sjællandske Øgruppe kendes enkelte mindre høje fra ældre (Liversage 1980:16) såvel som
yngre romersk jernalder (Iversen, R. 2008:11). Til yngre romertid dateres egentlige storhøje på Him-
lingøje-gravfeltet (Hansen, U.L. 1995:192ff) samt fra den nærliggende lokalitet Baunehøj (Ravn
2005:10f). På Bornholm er tuer almindelige32; på Slusegård-gravpladsen dækker de såvel jordfæste- som
brandgrave, og i nogle tilfælde er tuen kombineret med andre former for markering (Klindt-Jensen
1978a:11f).

Sammenfattende må det konstateres, at de konkrete beviser på gravmarkeringer på de fynske jern-
aldergravpladser er meget få, spredte og uensartede, og det er sikkert ikke mindst et resultat af den in-
tensive opdyrkning, som landsdelen tidligt har været udsat for. Mange af de gravmarkeringer, som er
beskrevet fra de øvrige landsdele, er netop bevaret, fordi flyvesand eller højmosetørv har beskyttet mod
plovjernet.

Gravpladsernes struktur sammenholdt med gravtætheden og de få eksempler på, at yngre grave har
forstyrret ældre – selv på lokaliteter der har været i brug i århundreder – efterlader dog ingen tvivl om,
at det må have været reglen snarere end undtagelsen, at de enkelte anlæg har været synliggjort på over-
fladen. Det kan derfor konkluderes, at gravmarkeringerne – også på Brudager-gravpladsen – må have
været konstrueret på en sådan måde, at der ikke er afsat synlige spor i det niveau, hvor gravanlæggene
erkendes ved en arkæologisk undersøgelse. Det bedste bud er derfor, at gravene generelt har været dæk-
ket af en tue af jord eller græstørv. Denne kan så have været suppleret af pæle, indhegninger, enkelt-
stående sten eller stenstrøninger. Det kan vel heller ikke udelukkes, at graven kan have været fremhævet
af en særlig beplantning eller vegetation som det – ifølge skriftlige kilder – har været praktiseret i Ro-
merriget (Toynbee 1971:94ff; Haffner 1989:83ff).

32 På Jættebro-gravpladsen er der endvidere påvist høje med en diameter på ca. 11 m. Mundtlig meddelelse fra museumsinspek-
tør Finn Ole Nielsen, Bornholms Museum.
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3.4. GRAVPLADSENS ANLÆG OG KONSTRUKTIONER

Brudager-gravpladsens grave kan inddeles i en række hoved- og underformer, som hver især er defi-
neret ud fra tilstedeværelsen eller fraværet af forskellige elementer. Disse elementer er først og frem-
mest kulturelt betingede, og de kan anvendes til at belyse forskellige forhold omkring gravenes kon-
struktion og håndteringen af lig og gravgaver. Dermed er valget af gravform og indretningen af denne
en væsentlig kilde til belysning af aspekter af begravelsesritualerne. Kapitel 3 omfatter imidlertid ude-
lukkende forhold omkring de enkelte gravformers konstruktion og indretning, hvorimod de rituelle
aspekter behandles i kapitel 4.

På Brudager-gravpladsen er der – udover grave – afdækket forskellige anlæg og konstruktioner, som
kan have haft relation til begravelseshandlingerne. Blandt disse indtager de mere eller mindre sikre spor
en fremtrædende plads, og de diskuteres i et større kronologisk og geografisk perspektiv i afsnittets sid-
ste del.

3.4.1. JORDFÆSTEGRAVE

Den simple definition på en jordfæstegrav er en nedgravning med et ubrændt lig. Selv inden for et så
begrænset område som Den fynske Øgruppe kan romertidens jordfæstegrave ytre sig vidt forskelligt
med hensyn til konstruktion, orientering, indretning og indhold. Disse variationer må antages at af-
spejle kronologiske og antagelig sociale forhold.

Alle Brudager-gravpladsens 14 jordfæstegrave må betegnes som simple, omtrent mandslange ned-
gravninger med mere eller mindre lodrette sider og flad bund. I grav KM kunne det konstateres, at der
langs gravgrubens kanter var lave afsatser, og herpå var dele af gravgodset anbragt. Dette konstruk-
tionselement kendes også fra romertidsgrave andre steder i landet (bl.a. Albrectsen 1968 nr. 44 grav 2;
Klindt-Jensen 1978a:81; Rieck 1980:30; Neumann 1981:3f; Prangsgaard 2002:17). Der var ingen syn-
lige spor af kistekonstruktion i nogle af jordfæstegravene, men til gengæld kunne der i flere anlæg gø-
res iagttagelser, der antyder, at gravgruben har været dækket af et plankelåg, således at afdøde blev pla-
ceret i et jordfrit rum. I grav HF fandtes jernkramper, der kan have siddet i plankerne på et sådant
plankelåg (jf. afsnit 5.8.). Endvidere fandtes nogle af jordfæstegravenes lerkar i mere eller mindre om-
væltet position (f.eks. i HD og HF), og det må tages til indtægt for, at de ikke blev omsluttet af jord i
forbindelse med gravlæggelsen, men først blev bragt ud af position i forbindelse med gravlågets kol-
laps. Placeringen og sammenskridningsmønstret på lerkarrene HC 1a og HG 1a kunne til gengæld tyde
på, at de oprindeligt har stået på et låg og først er endt i gravrummet i forbindelse med dettes kollaps.
I nogle grave kunne det konstateres, at fibler var eksploderet ved fjederkonstruktionens opløsning,
hvorefter fragmenter var spredt over et større område, og dette ville næppe have været muligt, hvis grav-
rummet var jordfyldt (jf. afsnit 5.1.1).33

I forbindelse med gravene AJ, HC og KM blev der øverst i gravfylden konstateret større eller min-
dre samlinger af indtil ca. 40 cm store og utvivlsomt forsætligt anbragte sten. Disse sten kan have tjent
til fastholdelse af et plankelåg. Et par af de store sten fra KM lå på en sådan måde, at de kan have ud-
gjort en form for gavl i gravrummet, uden at de dog har været synlige på jordoverfladen.

Konstruktionsmæssigt adskiller jordfæstegravene fra Brudager sig ikke fra langt hovedparten af fyn-
ske jordfæstegrave fra samme tidsrum, hvor den simple, mandslange nedgravning er dominerende (Al-
brectsen 1968:163ff). De formodede plankelåg på Brudager-gravpladsen har paralleller på bl.a. Bre-
gentved-gravpladsen, hvor der også er dokumenteret en decideret kammergrav fra C2 (fig. 38). På

33 Lignende iagttagelser er bl.a. gjort på 090108-11 Bregentved og på den sjællandske Maglebjerg-gravplads (Hansen, B.B.
2007:18f). I litteraturen ses fiblernes ”eksplosion” ofte tolket som et resultat af sekundære forstyrrelser.

Fig. 38. Let forkullede spor af

sider og låg i et ca.

2,15x1,0x0,4 m stort kammer

i Bregentved grav GØ (Hen-

riksen 1992d:158).

Foto: Mogens Bo Henriksen.
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Toruplund Syd-gravpladsen er der afdækket træbyggede kister eller spinkle kamre i flere jordfæste-
grave fra C3-D (Hansen, J. 2009; jf. bilag 1).

Brugen af sten er ikke ukendt i forbindelse med fynske jordfæstegrave fra yngre romertid, og i langt
hovedparten af tilfældene forekommer de ret spredt i gravgruben, ganske som det er beskrevet oven-
for (Albrectsen 1968:164f). Fra periodens begyndelse kendes dog enkelte stenrammer, der kan have støt-
tet en trækiste (Albrectsen 1973a fig. 16), og disse kan ses som en fortsættelse af en tradition fra slut-
ningen af ældre romertid (Albrectsen 1956:126ff). Større stenkister ses kun i forbindelse med enkelte,
som regel dybt nedgravede og rigt udstyrede grave, f.eks. Hågerup-graven (Albrectsen 1968:164f). Sam-
menfattende kan det siges, at sten kom til at spille en stadig mindre rolle i de fynske jordfæstegrave i
løbet af yngre romersk jernalder.

Blandt Brudager-gravpladsens 14 jordfæstegrave kan et tvivlsomt anlæg ikke dateres mere præcist end
ældre jernalder, mens de øvrige fordeler sig på tidsrummet mellem C2 og overgangen C3/D (fig. 39).

Fig. 39. Den kronologiske spredning af Brudager-gravpladsens 14 jordfæstegrave.

3.4.1.1. JORDFÆSTEGRAVENES DIMENSIONER

Jordfæstegravenes størrelse er ofte registreret i flere niveauer, men da især den lokale undergrunds be-
skaffenhed kan have influeret på, hvor stor gravgruben blev, er det vist i fig. 40, hvorledes dimensio-
nerne var 10-15 cm over gravbunden. Da der ikke er kistespor i gravene, fortæller gravbundens stør-
relse mere om gravrummets planlagte udnyttelse end selve nedgravningens størrelse. Gravenes længde
var 150-260 cm, bredden 55-140 cm. Der kan i det spinkle statistiske materiale anes to grupper af hhv.
smalle og brede jordfæstegrave, og de brede er samtidig generelt de længste; oftest ligger længde-bredde
forholdet omkring 2:1. Der kan hverken iagttages relation til kronologiske forhold eller til gravgod-
sets kompleksitet.

Man kan i de fleste tilfælde tale om mandslange nedgravninger, som har kunnet rumme liget af et
voksent individ. Eneste sikre undtagelser herfra er gravene DÅ og KA, som med en længde på omkring
150 cm må betegnes som barne- eller teenagergrave. I begge tilfælde kan dette faktisk bekræftes, idet
der i førstnævnte fandtes tandemalje fra et individ på 12-13 år, i sidstnævnte en armring der næppe har
passet et barn over 5-årsalderen. Ikke overraskende kan der altså, som det også er gjort i det jyske ma-
teriale (Ringtved 1988:174; Ethelberg 1990:24f; 2000:19ff), ses en vis sammenhæng mellem gravlængde
og gravlagtes alder. Imidlertid skal det her tages i betragtning, at det i adskillige tilfælde er påvist, at lig-
et i de fynske romertidsgrave var lejret i højresidig hocker, og at dette kan have haft indflydelse på den
generelt ringe gravlængde.
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Fra det maskinafrømmede niveau var gravenes dybde 16-52 cm. Hertil skal lægges muldlagets tyk-
kelse, der i gravklynge 1-2 androg 30-40 cm og i klynge 3 indtil ca. 60 cm. Generelt har gravenes bund
altså været fordybet et sted mellem 50 og 75 cm under jordoverfladen. Dermed knytter anlæggene sig
til størsteparten af fynske jordfæstegrave fra yngre romertid (Albrectsen 1968:163f). Dybden kan ikke
konstateres at være afhængig af dimensionerne eller indholdet.

3.4.1.2. JORDFÆSTEGRAVENES ORIENTERING

Som det fremgår af fig. 41a, er Brudager-gravpladsens jordfæstegrave søgt anlagt med en nord-syd-
orientering. Der er en variation ud fra kompasretning nord-syd på ca. 45 grader med 12 ud af 14 grave
jævnt fordelt på hver side af nord-sydaksen. I de tilfælde, hvor ligets lejring kunne registreres, har det
ligget med hovedet i sydenden. Sammenligner man Brudager-gravenes orientering med anlæggene på
de to andre større fynske jordfæstegravskomplekser, Løkkebjerggård og Bregentved, ses der på disse
en lidt mindre regelmæssighed i spredningen.

På Løkkebjerggård-gravpladsen (fig. 41b) har man også tilstræbt at orientere gravene nord-syd, men
her ses en spredning på ca. 110 grader omkring kompasretning nord-syd. Dette skyldes dog især en
enkelt afviger; på nær denne fordeler gravene sig jævnt med 40 grader omkring kompasretning nord-
syd. Også her kan liget være placeret med hovedet i sydenden. På Bregentved-gravpladsen (fig. 41c)
ses en spredning på 35-45 grader omkring nord. En enkelt grav herfra skiller sig ud ved, at liget har
været placeret med hovedet mod NNV.

Sammenligner man spredningen fra de tre totaludgravede jordfæstegravfelter med orienteringen af
de øvrige fynske grave fra yngre romertid og tidlig ældre germanertid (bilag 1, Albrectsen 1968 fig. 55),
er der stor overensstemmelse. Enkelte grave er anlagt øst-vest, men gennem hele yngre romertid og ind
i ældre germansk jernalder er langt hovedparten tilstræbt orienteret nord-syd med en variation på ca.
45 grader omkring kompasnord. Der kan altså iagttages et fast mønster gennem et tidsrum på lidt over
200 år, indtil kildematerialet ebbede ud i begyndelsen af 400-tallet.

Fig. 40. Forholdet mellem

længde og bredde på jord-

fæstegravenes bund.
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Efter et fravær på mere end 100 år optræder jordfæstegravene
igen i det fynske materiale omkring overgangen mellem ældre og
yngre germansk jernalder, og da blot i form af den lille jordfæste-
gravplads Jeppeshøje. Her er gravene stadig orienteret nord-syd
(Albrectsen 1950). Hvis jordfæstegravskikken overhovedet har
været praktiseret på Fyn i en mere fremskreden del af yngre ger-
mansk jernalder, har vi ikke noget kendskab til gravenes oriente-
ring. Til gengæld foreligger der et stort materiale fra vikingetid, men
her er billedet meget heterogent, og gravene har tilsyneladende væ-
ret orienteret helt tilfældigt (Lindblom 1993 fig. 6). Mod vikinge-
tidens slutning skete der dog en markant opstramning, og gravene
er herefter låst helt fast omkring en øst-vest-orientering, utvivlsomt
som følge af kristen påvirkning (Adamsen et al. 2003:44ff; Runge
i tryk).

På ingen af de fynske romertidsgravpladser synes jordfæste-
gravene at være anlagt, således at de var orienteret mod et fælles
punkt, f.eks. en gravhøj, et terrænpunkt eller en konstruktion.
Derfor må variationerne i orienteringerne formodes at være udtryk
for problemer med nøjagtigt at fastlægge en fuldstændig ensartet
retning ud fra himmelbilledet. Med forsigtighed kan man tolke va-
riationen i gravenes orientering som et udtryk for de forskellige års-
tiders skiftende stjernehimmel (jf. Engelhardt 1877:350). Dette
skal dog ikke behandles nærmere her, men der kan peges på, at pro-
blematikken har været diskuteret i forbindelse med bronzealderens
og vikingetidens jordfæstegrave (Randsborg & Nybo 1986).

Nord-syd-orienteringen af de fynske jordfæstegrave fra yngre
romertid er et træk, som de har til fælles med de samtidige grave fra
Sjælland, Bornholm og Skåne (Engelhardt 1877; Hansen, U.L.
1977; Lind 1991 fig. 6; Ethelberg 2000:18ff; 25f; Björk 2005:57f; Høj
2005). I modsætning hertil er de jyske grave øst-vest-orienteret
(f.eks. Ethelberg 1990:23f; Eriksen 2006:44). Nord-syd-
orienteringen er også et brud med den i ældre romertid fremher-
skende øst-vest-orientering af fynske jordfæstegrave (Albrectsen
1956 fig. 35). De langelandske grave udgør dog i den forbindelse en
markant undtagelse, idet de helt fra jordfæstegravskikkens genind-
førelse i begyndelsen af ældre romertid og frem til begyndelsen af
ældre germanertid hovedsageligt var orienteret nord-syd (bilag 1;
Skaarup 1976:144f).

Det kan derfor diskuteres, om den generelle ændring i de fyn-
ske jordfæstegraves orientering i begyndelsen af yngre romertid er
et udtryk for påvirkning fra Langeland eller fra Sjælland. Eftersom
flere andre impulser kom til især Sydøstfyn fra Sjælland i løbet af

Fig. 41. Orientering af jordfæstegravene på gravpladserne Brudager (a),

Løkkebjerggård (b) og Bregentved (c).
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Sjælland, Bornholm og Skåne (Engelhardt 1877; Hansen, U.L.
1977; Lind 1991 fig. 6; Ethelberg 2000:18ff; 25f; Björk 2005:57f; Høj
2005). I modsætning hertil er de jyske grave øst-vest-orienteret
(f.eks. Ethelberg 1990:23f; Eriksen 2006:44). Nord-syd-
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Fig. 41. Orientering af jordfæstegravene på gravpladserne Brudager (a),

Løkkebjerggård (b) og Bregentved (c).
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3. årh., synes det naturligt at opfatte orienteringen af jordfæstegravene som et udtryk for indflydelse
herfra (jf. Albrectsen 1968:162; 1969:189f).34

Indretningen af jordfæstegravenes gravrum behandles i afsnit 4.4.1.

3.4.2. BRANDGRAVE

Ved en brandgrav forstås, at liget er brændt før deponeringen i jorden. På Brudager-gravpladsen er der
registreret 154 anlæg, der falder ind under denne kategori, men løsfundne genstande viser, at dette skal
opfattes som et minimumstal (jf. katalog 1e).

Romertidens brandgrave kan inddeles i følgende former: Urnegrave, brandpletgrave, urnebrand-
gruber og benhobe. Grundlaget for denne klassifikation er primært skabt af E. Vedel (1870:6; 1873:6ff),
N.F.B. Sehested (1878) og E. Albrectsen (1954; 1956; 1968).35 Fælles for mange publicerede brandgrave
er, at definitionen af de enkelte gravformer er uklar, og derfor vil det her blive forsøgt at give en mere
eksakt beskrivelse af de enkelte brandgravsformer på baggrund af håndteringen af lig- og ligbålsrester.
I de næste afsnit defineres de enkelte hovedtyper af brandgrave, og i det omfang graven har særtræk,
anføres det som en undertype (f.eks. brandpletgrav med bundkar).

3.4.2.1. BRANDGRAVENES KONSTRUKTION OG DIMENSIONER

Selvom brandgravstyperne kan inddeles i en række undertyper, var deres konstruktion forbavsende ens-
artet. Fælles for Brudager-gravpladsens brandgrave var manglen på sten i konstruktionerne, og dette
har de tilfælles med langt hovedparten af de fynske brandgrave fra romersk jernalder. Af de forskel-
lige typer har urnegraven krævet den mindste arbejdsindsats; her er urnen blot nedsat i snæver grube,

34 Mens ligene i de fynske jordfæstegrave fra yngre romertid næsten altid ligger med hovedet mod syd, er det modsatte tilfæl-
det i Skåne (Björk 2005 fig. 14). På Sjælland er billedet mere blandet, og der kan muligvis iagttages en social forskel, således at
ligene i rigt udstyrede grave fortrinsvis er anbragt med hovedet mod syd, mens de i grave med mere jævnt indhold ofte har ho-
vedet mod nord (f.eks. Ethelberg 2000:23f; Høj 2005; Iversen 2008:4).
35 Benhob optræder i andre publikationer under betegnelserne benhylle eller benplet.

Fig. 42. Længde-breddefor-

hold på nedgravningen til

brandpletgrave og urne-

brandgruber.
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ikke væsentligt større end selve lerkarret, og som regel kun neddybet let under det oprindelige muld-
lag. Dette forhold har desværre været medvirkende til disse graves generelt dårlige bevaringsgrad. Grav-
gruberne til de øvrige brandgravstyper var som oftest ved afrømningsniveauet, altså 30-50 cm under
markoverfladen, registreret som runde eller rundovale nedgravninger, ca. 50-100 cm i diameter (fig. 42).
Enkelte grave havde tværmål helt op til 180 x 130 cm (grav GM). De største brandgrave sås dog at være
tilknyttet lokalitetens sandede partier, og dermed kunne størrelsen være et udtryk for bioturbation mere
end human påvirkning. Bioturbation og udvaskning var i det hele taget ofte medvirkende til at sløre
gravens oprindelige form og størrelse; mange fremtrådte i fladen med en central, mørk zone, som ud-
gjordes af selve gravgruben. Uden om denne kunne der ofte spores en bredere eller smallere zone med
udvasket gravfyld, som dog kun i få tilfælde rummede gravgods.

Der synes ikke at være nogen sammenhæng mellem de forskellige brandgravsformer og størrelsen
på gravgruben, ligesom der ikke kan iagttages nogen sammenhæng mellem udstyr og gravstørrelse. En
mindre gruppe anlæg med en diameter på under ca. 50 cm kan udskilles. De fleste af disse er kende-
tegnet ved et meget begrænset indhold af brændte ben og evt. mangel på gravgaver, og nogle anlæg fra
denne gruppe er i kataloget anført som usikre brandpletgrave. Flere af de pågældende anlæg blev af-
dækket i en koncentration nordligt i klynge 2, og muligvis repræsenterede disse anlæg stolpehuller i
en ligbålskonstruktion snarere end egentlige brandgrave. De er således udskilt som en egentlig kon-
struktion (konstruktion 6, jf. afsnit 3.6.2 og katalog 1c).

Brandgravenes dybde ved udgravningen var selvfølgelig afhængig af afpløjning og for den sags skyld
muldafrømning i forbindelse med udgravningen. Generelt var anlæggene blot lidt neddybet under
muldlagets bund, som regel 10-25 cm. Kun få grave var mere end 35 cm dybe, og den rigt udstyrede
våbengrav DY var med 47 cm den dybeste. Hertil skal naturligvis lægges en muldtykkelse på 30-50 cm.
Det kan imidlertid konkluderes, at ingen brandgrav har været nedgravet mere end 75 cm under jord-
overfladen.

3.4.2.2. URNEGRAVE

Ved en urnegrav forstås en beholder af uorganisk materiale, oftest keramik, der er nedsat med et ind-
hold af brændte ben og evt. gravgods. Urnegraven er på Brudager-gravpladsen repræsenteret med 76
anlæg, hvoraf seks kan betegnes som usikre. Følgende variationer kan udskilles:

a) Urnegrav uden særtræk: Lerkar, der er fyldt med brændte ben, som er bevidst udsorteret fra lig-
bålet, mens trækul og aske omhyggeligt er undgået. Hertil kommer evt. gravgods, der oftest er ild-
påvirket.

b) Urnegrav med skårpakning: Som a, men urnen er omgivet af en pakning af skår fra et andet kar.
Typen er kun repræsenteret med grav AD, der var ompakket med skår fra et sekundært brændt kar.

c) Urnegrav med bikar: Som a, men ved siden af urnen stående bikar med eller uden fyld af brændte
ben. I gravene T og GP var der ved siden af urnen nedsat et bikar, som i førstnævnte tilfælde inde-
holdt brændte ben, mens det ikke var tilfældet i grav GP.36 Disse hele bikar skal sikkert blot betragtes
som en pendant til de sekundært brændte kar, der ofte findes pars pro toto i urnernes fyld (jf. af-
snit 4.2.3 + 5.10).

Flere urnegrave har i kataloget fået tilføjet særtrækket “med låg”, hvilket vil sige, at der er påvist
spor af et lerkar, der har stået på hovedet over urnen. Man kan dog næppe udskille urner med låg som
en selvstændig variant, dels fordi lågkar kun med sikkerhed kan dokumenteres i rimeligt velbevarede

36 Det er muligt, at det tomme kar i virkeligheden er en senere lerkardeponering (se afsnit 3.5.1).
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gravanlæg, og dels fordi mange grave kan antages at have haft uorganisk låg af skind, træ eller tekstil.
Denne antagelse begrundes med, at man ofte ved tømningen af intakte urner kan påvise et nedsevet,
vandsorteret lag øverst i urnen – og altså ikke blot en tilfældig blanding af den omgivende jord, som
det ville have været tilfældet, hvis der ikke havde været låg på.

Urnegrave har været anvendt i tiltagende omfang gennem Brudager-gravpladsens brugstid (fig. 43).

3.4.2.3. BENHOBE

Gravformen defineres som brændte ben, der er udsorteret fra ligbålsresterne for herefter at blive de-
poneret i en grube, evt. sammen med gravgods. Det kan ikke udelukkes, at bensamlingerne i nogle til-
fælde har været omgivet af en beholder af organisk materiale, og at der i så fald teknisk set er tale om
en urnegrav. Med hensyn til håndtering af ligbålsresterne og især de brændte ben er benhoben da også
tættest knyttet til urnegraven. På Brudager-gravpladsen findes kun to grave af denne type, og begge
er antagelig fra yngre romertid. Typen kendes fra hele romersk jernalder på Fyn; på Bregentved-grav-
pladsen er den således ganske almindelig i yngre romertid (Henriksen 1989a:68f).

3.4.2.4. BRANDPLETGRAVE

Brandpletgrave defineres som en nedgravning, hvori ligbålsrester, brændte ben og ildpåvirket gravgods
er deponeret i en skønsom blanding. Brandpletgrave opfattes af nogle som en grube, over hvilken lig-
bålet blev placeret (Madsen, C. 1990a:36f; Arcini 2005; Arcini & Svanberg 2005:326). Sådanne anlæg ken-
des fra romerske gravpladser, hvor de betegnes som grave af Bustum-type (f.eks. Bechert 1980; Noy
2000b). Eksperimentelle ligbrændinger over dybe gruber har imidlertid dokumenteret, at de anlæg, der
her betegnes som brandpletgrave, ikke repræsenterer selve ligbrændingsstedet (Henriksen 1993a:104ff;
2008b). Brandpletgrave kan adskilles fra ligbål (ikke til stede på Brudager-gravpladsen) ved at være en
nedgravet, sekundær aflejring, hvorimod ligbålene ligger direkte på overfladen eller let neddybet heri
som en primær aflejring (f.eks. Madsen & Thrane 1992; Thrane 2004:220ff; Ramskou 1976, jf. afsnit 3.7).

Blandt Brudager-gravpladsens 66 brandpletgrave, hvoraf 11 kan betegnes som usikre, kan der ud-
skilles tre varianter:
a) Brandpletgrav uden særtræk. Gravgrubens fyld er som regel omtrent kulsort, evt. iblandet regulære

stykker af trækul. De fleste brandpletgrave har meget lavt indhold af brændte ben, og i fire anlæg
(Æ, AT, FA og GW) er der slet ikke fundet brændte ben, selv om anlægget indeholdt ildpåvirket

Fig. 43. Den kronologiske spredning af

Brudager-gravpladsens 76 urnegrave.
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gravgods.37 I disse tilfælde kan det være vanskeligt at opretholde betegnelsen grav. Tilsvarende an-
læg på jernaldergravpladser i England og Frankrig er tolket som kenotafer (McKinley 2000:42f), men
det kan heller ikke udelukkes, at der kan være tale om en form for deponering i stil med lerkarde-
poneringerne (jf. afsnit 3.5.1).

b) Brandpletgrav med bundkar. Typen, der er repræsenteret med fem anlæg, svarer til type a, men i
gravgruben er der placeret et eller evt. flere hele lerkar. Ved en overfladisk betragtning ligner vari-
anten en urnebrandgrube, og anlæggene er oftest anført som sådan i den arkæologiske litteratur.
Imidlertid afviger brandpletgrave med bundkar fra urnebrandgruberne, ved at fylden i gravgruben
og lerkarret er identisk; især er det væsentligt, at der ikke optræder større mængder brændt ben i
karret end i gruben. Det er således håndteringen af de brændte ben, der knytter varianten til
brandpletgravene, og lerkarret er dermed ikke en egentlig urne, men et kar der er medgivet med et
måske oprindeligt indhold af organisk materiale. I nogle anlæg kan bundkarret ses at være sekun-
dært ildpåvirket, som det f.eks. er tilfældet med hankekarret og fodbægeret i grav L. I disse tilfælde
må lerkarrene have klaret turen på ligbålet uden at blive knust. Det kan således være en tilfældig-
hed, der adskiller den almindelige brandpletgrav fra varianten med bundkar.

c) Lerkar med bålfyld: Denne variation består af et lerkar, der er nedgravet med et indhold, der svarer
til grubefylden i brandpletgrave af type a og b. Helt afgørende for typens definition og adskillelsen
fra urnebrandgruberne er, at karret ikke indeholder frasorterede brændte ben, og at nedgravningen
til karret ikke rummer bevidst deponerede ligbålsrester. I Brudager-materialet tilhører kun grav DF
denne type. Lerkar med bålfyld synes på Fyn at være mest almindelige i sen førromersk og ældre ro-
mersk jernalder, og typen kendes f.eks. fra Horsemosegård- og Bjerregård-gravpladserne (Henrik-
sen 1994b; 1995d). I yngre romertid synes denne undertype at være ganske sjælden, men det kan skyl-
des, at mange grave af denne type i den arkæologiske litteratur er opført som urnebrandgruber.
I Brudager-materialet dominerer brandpletgrave i ældre romertid og den tidlige del af yngre romertid
(fig. 44).

3.4.2.5. URNEBRANDGRUBER

Urnebrandgruben defineres som en urne, der er nedsat i en brandpletgrav. Den er en klar blandings-
type mellem den egentlige urnegrav med indhold af frasorterede brændte ben og nedgravningen med
ligbålsrester, som evt. også kan indeholde lidt brændte ben. Otte anlæg på Brudager-gravpladsen til-
hører denne type, der er velbeskrevet i den arkæologiske litteratur.

Selv om der skal tages forbehold for det begrænsede antal, som urnebrandgruberne er repræsente-
ret med på Brudager-gravpladsen, kan det konstateres, at deres tidsmæssige spredning omtrent svarer
til brandpletgravenes (fig. 45).

37 Erling Albrectsen (1954:63) har gjort lignende iagttagelser i de førromerske brandpletgrave.

Fig. 44. Den kronologiske

spredning af Brudager-grav-

pladsens 66 brandpletgrave.

Brudager 1. total 3. kor OK 14.08.09 :Layout 1 14/08/09  12:56  Side 70



70

Kapitel 3.
Gravpladsen og dens anlæg

gravgods.37 I disse tilfælde kan det være vanskeligt at opretholde betegnelsen grav. Tilsvarende an-
læg på jernaldergravpladser i England og Frankrig er tolket som kenotafer (McKinley 2000:42f), men
det kan heller ikke udelukkes, at der kan være tale om en form for deponering i stil med lerkarde-
poneringerne (jf. afsnit 3.5.1).

b) Brandpletgrav med bundkar. Typen, der er repræsenteret med fem anlæg, svarer til type a, men i
gravgruben er der placeret et eller evt. flere hele lerkar. Ved en overfladisk betragtning ligner vari-
anten en urnebrandgrube, og anlæggene er oftest anført som sådan i den arkæologiske litteratur.
Imidlertid afviger brandpletgrave med bundkar fra urnebrandgruberne, ved at fylden i gravgruben
og lerkarret er identisk; især er det væsentligt, at der ikke optræder større mængder brændt ben i
karret end i gruben. Det er således håndteringen af de brændte ben, der knytter varianten til
brandpletgravene, og lerkarret er dermed ikke en egentlig urne, men et kar der er medgivet med et
måske oprindeligt indhold af organisk materiale. I nogle anlæg kan bundkarret ses at være sekun-
dært ildpåvirket, som det f.eks. er tilfældet med hankekarret og fodbægeret i grav L. I disse tilfælde
må lerkarrene have klaret turen på ligbålet uden at blive knust. Det kan således være en tilfældig-
hed, der adskiller den almindelige brandpletgrav fra varianten med bundkar.

c) Lerkar med bålfyld: Denne variation består af et lerkar, der er nedgravet med et indhold, der svarer
til grubefylden i brandpletgrave af type a og b. Helt afgørende for typens definition og adskillelsen
fra urnebrandgruberne er, at karret ikke indeholder frasorterede brændte ben, og at nedgravningen
til karret ikke rummer bevidst deponerede ligbålsrester. I Brudager-materialet tilhører kun grav DF
denne type. Lerkar med bålfyld synes på Fyn at være mest almindelige i sen førromersk og ældre ro-
mersk jernalder, og typen kendes f.eks. fra Horsemosegård- og Bjerregård-gravpladserne (Henrik-
sen 1994b; 1995d). I yngre romertid synes denne undertype at være ganske sjælden, men det kan skyl-
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Urnebrandgruben defineres som en urne, der er nedsat i en brandpletgrav. Den er en klar blandings-
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Fig. 44. Den kronologiske

spredning af Brudager-grav-

pladsens 66 brandpletgrave.
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3.4.2.6. UBESTEMBARE BRANDGRAVE

To anlæg var så forstyrrede, at gravtypen ikke kunne bestemmes med sikkerhed. Der er dog intet, der
tyder på, at de ikke oprindeligt har tilhørt en af ovenstående typer.

3.4.2.7. GRAVSKIK OG GRAVFORM – EN SAMMENFATNING
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fæstegrave fra ældre romertid er fremkommet spredt over store dele af øgruppen, men sjældent side
om side med brandgrave på større gravfelter (fig. 49). Møllegårdsmarken udgør en af de få undtagel-
ser i den sammenhæng. Derimod er der flere eksempler på enkeltliggende jordfæstegrave eller små klyn-
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Fig. 45. Urnebrandgrubernes

kronologiske spredning.

38 F.eks. Kærumgårde, Blidegn, Ringe I, Skrøbeshave (Hansen, U.L. 1987:403ff). De enkeltliggende grave er ikke nødvendigvis
altid et udtryk for utilstrækkelige fladeafdækninger, jf. afsnit 6.1 og lokaliteterne 080112-93 og 090108-157 i bilag 1.

Brudager 1. total 3. kor OK 14.08.09 :Layout 1 14/08/09  12:56  Side 71



72

Kapitel 3.
Gravpladsen og dens anlæg

stilling i ældre romertid, idet jordfæstegravskikken var dominerende, hvilket afspejler sig i det tidli-
gere publicerede materiale (Albrectsen 1956; Skaarup 1976) såvel som i de sidste årtiers gravfund (jf.
bilag 1). En markant undtagelse fra dette er de muligvis rene brandgravpladser Harnebjerg og Buk-
kensbjerg på Sydlangeland (Dobrzanska & Liversage 1983; 1991). Jordfæstegravskikkens dominans på
Langeland fortsatte gennem hele yngre romertid og – at dømme ud fra et meget begrænset antal fund
– videre ind i begyndelsen af ældre germansk jernalder.

På selve Fyn blev der anlagt et mindre antal jordfæstegrave i første halvdel af yngre romersk jern-
alder. Blandt disse var grave med import som regel enkeltliggende eller samlet i små klynger, og tra-
ditionen fra ældre romertid blev således fortsat.39 Mod midten af yngre romertid tiltog anlæggelsen af
jordfæstegrave, men nu som en integreret del af fladmarksgravpladser i de østfynske landskaber (fig.
50). Ved maskinelle fladeafdækninger er det gennem de sidste årtier dokumenteret, at flere af de
større gravpladser blev afsluttet af en “horisont” af jordfæstegrave fra C2 og frem til overgangen C3/D.
Brudager-gravpladsen er et godt eksempel på denne situation, som finder paralleller på flere af de i bilag
1 nævnte lokaliteter40 såvel som i Fynske Jernaldergrave bind III (Albrectsen 1968).

Jordfæstegravshorisonten i C2-C3/D har ikke sat sit præg på alle fynske gravpladser, for parallelt
med birituelle gravpladser blev der stadig anlagt “rene” brandgravfelter. Egelygård 1 km øst for Møl-
legårdsmarken – og dermed ca. 5,5 km nordøst for Brudager (Michaelsen 1989) – er et eksempel på en
sådan. Eftersom pladsen er totaludgravet ved en større fladeafdækning i nyere tid, er der nok begrænset
sandsynlighed for, at jordfæstegrave skulle være overset.

Det kan således konkluderes, at der er betydelige variationer i gravskik såvel som gravform i Den
fynske Øgruppe gennem romersk jernalder. I ældre romertid har man anvendt jordfæstegrave og brand-
grave side om side i hele øgruppen41, dog med Langeland som en delvis undtagelse. I yngre romertid
var jordfæstegravskikken derimod primært knyttet til de østlige dele af øen. Især er de fremkommet i
de områder, der også gennem spredningen af bl.a. våbengrave, import og forskellige andre statussym-
boler (jf. kapitel 7) indtager en særstilling i forhold til resten af øgruppen. Det kunne antyde, at jord-
fæstegraven var forbundet med særlig status i dette tidsrum, men dette synes der imidlertid ikke at være
entydigt belæg for i deres indhold af oldsager.

Fig. 46. Procentuel fordeling

på perioder af Brudager-grav-

pladsens gravtyper (∑ = 168).

39 F.eks. Hågerup, Sanderumgård og Eskildstrup fra C1b-C2 (Hansen, U.L. 1987:420; 426).
40 F.eks. 080111-32 Nyløkkegård, 090103-33 Løkkebjerggård, 080809-6 Hvenekilde, 080811-81Toruplund 090104-156 Mølle-
gårdsmarken og 090108-11 Bregentved.
41 Den rituelle betydning af blandingen af gravskikke på samme gravplads bliver behandlet i afsnit 4.1.
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Fig. 49. Den geografiske

spredning af gravpladser med

brandgrave (a) og jordfæste-

grave (b) fra ældre romersk

jernalder.

Fig. 50. Den geografiske

spredning af gravpladser med

brandgrave (a) og jordfæste-

grave (b) fra yngre romersk

og ældre germansk jernalder.

Fig. 47. Møllegårdsmarken. Procen-

tuel fordeling på romersk jernalders

underperioder af jordfæstegrave og

de fire hyppigst forekommende

brandgravstyper. Data: Albrectsen

1956, 1968, 1971a. (∑ = 946).

Fig. 48. Fyn ekskl. Møllegårdsmar-

ken. Procentuel fordeling på ro-

mersk jernalders underperioder af

jordfæstegrave og de fire hyppigst

forekommende brandgravstyper.

Data: Albrectsen 1956, 1968, 1973a.

(∑ = 811).
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3.5. ØVRIGE ANLÆG MED TILKNYTNING TIL GRAVENE

Som nævnt tidligere kan man inden for gravpladsområdet kun forvente at finde spor af aktiviteter, som
har været udført under moderne pløjedybde, altså skønsmæssigt 30-50 cm under den nuværende mark-
overflade. En mængde overjordiske anlæg kan således mangle i det overleverede billede af jernalder-
gravpladserne: gravmarkeringer, ligbrændingssteder, evt. indhegning, overjordiske ofringer etc. Enkelte
aktiviteter har dog resulteret i spor, som kunne påvises ved den arkæologiske udgravning af Brudager-
gravpladsen.

3.5.1. LERKARDEPONERINGER

Udover at være den mest almindelige gravgave gennem hele ældre jernalder, har lerkar også spillet en
væsentlig rolle i andre former for kultiske aktiviteter. Således findes talrige forekomster af lerkarde-
poneringer i vådområder, ligesom lerkar indgår i et ikke ubetydeligt antal tørbundsdeponeringer, der
er knyttet til bebyggelser (Harck 1984:110; Henriksen 1998b; Carlie 2004:41ff; Hansen, J. 2006:138ff).
En hidtil noget upåagtet gruppe af tørbundsdeponeringer udgøres af lerkar, som er nedgravet uden led-
sagefund på romertidens gravpladser.

På Brudager-gravpladsen er der afdækket to sådanne lerkardeponeringer, nemlig GO og JZ.42 I begge
tilfælde er et enkelt lerkar nedsat uden spor af ledsagegenstande. Deponeringen JZ bestod af et lerkar
af Albrectsens (1968) type 32, og som følge heraf kan den dateres til yngre romertid generelt (fig. 51).
Anlægget ligger i en gravklynge, der hovedsageligt tilhører den tidlige del af perioden, og måske gæl-
der denne datering også JZ. GO var så afpløjet, at karret ikke kan dateres mere præcist. Lerkarret var
nedsat ca. 60 cm fra jordfæstegrav GN, og disse to anlæg udgjorde tilsammen den perifert liggende
gravklynge 4. Selv om det ikke ad stratigrafisk vej er muligt at knytte GN og GO sammen, er det fris-
tende at tolke GO som et kar, der har været nedsat i fylden af en tue eller høj, der kan have dækket
jordfæstegraven. GN dateres til C3, og hvis lerkardeponeringen er samtidig hermed, kan hensættelser
af lerkar på gravpladsen således have været praktiseret gennem det meste af yngre romertid.

42 Det kan ikke udelukkes, at også anlæg GP 1c i katalog 1a tilhører denne kategori.

Fig. 51. Lerkardeponering JZ.

Foto: Jørgen Nielsen.
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Hensættelser af lerkar kendes også fra andre fynske romertidsgravpladser, således i flere tilfælde på
Møllegårdsmarken (Albrectsen 1971a:205f). Fra den sydvestjyske Lønne Hede-gravplads er der om-
talt tilsvarende lerkarhensættelser fra ældre romertid (Frandsen 2001b:550), og fænomenet må antages
at have langt større udbredelse, end de få publicerede fund viser. Mens de publicerede lerkardepone-
ringer fra yngre romertid kun består af et enkelt kar, er der eksempler fra ældre romertid på hensæt-
telser, som omfatter flere lerkar. Sådanne er fundet på den nordfynske gravplads Særslev Nord (jf. bilag
1), men kendes også fra flere jyske lokaliteter (Frandsen 1997:32; Madsen, O. 1999:63; Olesen & Rost-
holm 2004:18; Møller-Jensen 2006:77; Kristiansen, D.H. 2007).

Albrectsen har tolket lerkarhensættelserne fra Møllegårdsmarken som kenotafer (Albrectsen
1971a:205f) og altså dermed som en repræsentant for gruppen af grave. Der kan lige såvel argumente-
res for en ligestilling med de ovenfor nævnte og samtidige lerkarhensættelser på bopladsområder, og
i så fald kan karrene tænkes at være nedgravet med et indhold af organisk materiale, f.eks. fødevarer.
Der kan således være tale om madofre, der har været hensat til ære for de døde, men hvis dette er til-
fældet, kan det ikke afgøres, om handlingen har fundet sted i forbindelse med eller efter en begravelse.
Endelig kan der være tale om lerkar, som har været anvendt i begravelsesceremonierne, og som heref-
ter er blevet opfattet som forurenede, hvorfor det var nødvendigt at efterlade dem på gravpladsen (jf.
afsnit 5.10.3).

3.5.2. TRÆKULSPLETTER

På flere fynske jernaldergravpladser er der afdækket trækulspletter, dvs. anlæg som i form og størrelse
ligger inden for brandpletgravenes dimensioner, men som adskiller sig fra disse ved manglen på ind-
hold af brændte ben og gravgods. Det kan tilføjes, at flere af brandpletgravene ved deres overordent-
ligt sparsomme indhold af brændte ben og gravgods måske blot er trækulspletter med tilfældigt ind-
blandet gravmateriale. Som et eksempel herpå kan nævnes anlæg GY, der på trods af sin størrelse kun
indeholdt ét skår og én stump brændt ben. På grund af det manglende daterbare indhold kan det selv-
følgelig være overordentligt vanskeligt med sikkerhed at relatere disse anlæg til gravlæggelserne. Der-
for blev trækulsplet JY C-14 dateret, men dateringen faldt inden for tragtbægerkulturen – på trods af
tilstedeværelsen af bøgekul i anlægget.43 Stadig står anlæggene EÆ og KR tilbage som trækulspletter,
der muligvis har relation til romertidsgravpladsen. Fylden i anlæggene viser ikke tegn på, at der har væ-
ret direkte ild i nedgravningerne, så bålresterne må være en sekundær deponering på stedet, antagelig
fra ildsteder der har været anlagt på jordoverfladen. Disse bål er måske afbrændt i forbindelse med ak-
tiviteter ved begravelserne, evt. ved madlavning eller lignende. Man bør dog foretage C-14 dateringer
af disse anlæg for at klarlægge deres relation til gravpladserne, og dette er hidtil kun sket i et enkelt til-
fælde. På Espe Nord-gravpladsen (Henriksen 1992c) er en trækulsplet dateret til 410 f.v.t.44, altså før-
romersk jernalder periode I, hvilket svarer til gravpladsens anlæggelsestidspunkt.

3.5.3. KOGEGRUBER

Inden for gravpladsområdet er der afdækket to kogegruber (FÆ og HU), der dog ikke indeholdt gen-
stande, som med sikkerhed kan knytte dem til gravene. Kogegruber og ildsteder er imidlertid doku-
menteret på adskillige gravpladser fra yngre bronzealder og ældre jernalder, men fænomenet er kun sjæl-
dent omtalt i litteraturen (Kaliff 1997:70; Ejstrud & Jensen 2000:19; Henriksen 2005:95f). Dette

43 K-6273.
44 K-6214.
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skyldes, at det kan være vanskeligt at argumentere overbevisende for de ofte fundtomme anlægs relation
til gravene, og i en del tilfælde kan kogegruberne måske ligefrem knyttes til ældre eller yngre boplads-
aktiviteter på gravpladsområdet. I flere tilfælde er kogegruber og ildsteder afdækket i klynger eller ræk-
ker, der ligger sammen med gravklynger, men på en sådan måde at de to anlægstyper respekterer hinan-
den. Da er det mest sandsynligt at betragte grave og kogegruber som sammenhørende, men kun
systematisk anvendelse af naturvidenskabelige dateringer kan dokumentere anlæggenes evt. samtidighed.

Tolkningen af kogegruberne byder på andre problemer. Raddatz’ (1981:23f) forslag om deres an-
vendelse som ligbrændingssted kan udelukkes på grund af størrelsen og manglende indhold af brændt
ben, også selv om nogle brandpletgrave kan have stor lighed med kogegruber (Madsen, O. 1994:135ff).
Terje Oestigaards forslag, om at anlæggene kan have været anvendt til at koge menneskelig i forbin-
delse med offerceremonier på gravpladserne, synes mere kuriøst end seriøst og kan i hvert fald ikke
underbygges med konkrete fund (2000:53ff). På bopladserne forbindes kogegruberne imidlertid oftest
med tilberedning af mad, og det er derfor muligt, at deres tilstedeværelse på gravpladser afspejler en
lignende funktion under eller efter begravelsesceremonien (jf. Dørges 1959:50). Det kan vel ikke ude-
lukkes, at også de tidligere beskrevne lerkardeponeringer kan knyttes til sådanne aktiviteter, og det
samme gælder måske de gruber med bopladsrelateret affald i form af bl.a. lerkarskår, der af og til fin-
des på gravpladser (Diienhoff 1997; Kaliff & Oestigaard 2004:85). Således er der på lokaliteten Nør-
reløkke på Nordfyn fundet koge- og affaldsgruber mellem grave fra førromersk, ældre romersk og tid-
lig yngre romersk jernalder.45 En affaldsgrube skiller sig ud ved at indeholde store mængder meget
kraftigt sekundært brændt keramik fra C1, og dette anlæg kan måske tolkes som en rituel deponering
efter indtagelse af mad på gravpladsen. Der mangler imidlertid systematiske studier af forholdet mel-
lem grave og bopladsanlæg, herunder kogegruber, fra ældre jernalder, før denne problemstilling kan
belyses yderligere. Væsentligt er det imidlertid at holde sig for øje, at den traditionelt skarpt define-
rede grænse mellem boplads-, gravplads- og offeranlæg næppe lader sig opretholde (jf. Hansen, J. 2006),
og at nogle anlægstyper har indgået i flere af disse sammenhænge.

3.6. STOLPEBYGGEDE KONSTRUKTIONER OG LIGBRÆNDINGSSTEDET

Som nævnt i afsnit 1.4 har udgravningerne på Brudager-gravpladsen kun afdækket få anlæg, som kan
tilskrives bopladsaktiviteter. I gravpladsens sydlige og vestlige del fremkom imidlertid et mindre an-
tal stolpehuller, der til dels indgik i konstruktioner. Disse formodes at have relation til gravpladsen og
antages at være opført i forbindelse med ligbrændingsprocessen. I det følgende vil konstruktionerne
blive behandlet og perspektiveret, hvorefter ligbrændingsstedets formodede tilknytning til gravplad-
sen vil blive diskuteret.

3.6.1. TREKANTEDE STOLPEKONSTRUKTIONER

Fem steder i gravpladsens vestlige del er der påvist trekantede stolpekonstruktioner. To af disse (K3
og K4) ligger i den sydvestlige udkant af gravklynge 2, mens to er placeret mellem klyngerne 2 og 3
(K1 og K2) og en enkelt midt i klynge 3 (K5) (fig. 52, katalog 1c). Tilstedeværelsen af flere stolpehul-
ler på den samme del af gravpladsen kan antyde, at der oprindeligt kan have eksisteret yderligere stol-
pekonstruktioner, men deres form og størrelse kan ikke fastslås. Uden for dette område forekom stol-
pehuller i øvrigt kun meget sjældent.

45 080604-32 Nørreløkke, Ejlskov (jf. bilag 1).
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De fem konstruktioner bestod af tre stolper, der var placeret i en omtrent ligebenet trekant med en
sidelængde på 180-300 cm, og stolpehullernes diameter varierede fra ca. 25 til over 100 cm. De var i
intet tilfælde mere end 20 cm dybe, men det tykke muldlag i området mellem gravklynge 2 og 3 taget
i betragtning har stolperne i disse stativer trods alt været nedgravet hen mod 75 cm under overfladen.

Fig. 52. Tre af de trekantede

ligbålskonstruktioner (K1, K4

og K5). 1:50.

Tegning: Allan Larsen.

Et eller flere af stolpehullerne i fire af konstruktionerne rummede lidt sekundært brændt keramik,
brændt ben, trækul og sortfarvet fyld samt evt. ildskørnet flint. Dette materiale har klare paralleller i
gravpladsens brandpletgrave, men det indgår i meget begrænset mængde i stolpehullerne. Det er såle-
des vanskeligt at tolke de pågældende anlæg som grave, om end deres fysiske relation til gravpladsen
synes logisk, og genstandsmaterialet fra de trekantede stolpekonstruktionerne er så sparsomt, at det
ikke kan dateres præcist inden for gravpladsens brugstid.

Den nærmeste samtidige parallel til stolpekonstruktionerne er afdækket på Møllegårdsmarken (fig.
53). Her dannede tre pælehuller en trekant med sidelængder på 145-160 cm, og fylden i de 17-24 cm
dybe huller bestod af ligbålsrester med trækul og brændte knogler (Madsen & Thrane 1995:83ff). In-
den for den trekant, som stolperne udgjorde, fandtes en urnegrav fra C3; denne var placeret næsten midt
i en større, rektangulær stolpekonstruktion (jf. afsnit 3.6.2). Udgraveren har tillige antydet, at trekan-
tede pælekonstruktioner er påvist omkring nogle af Møllegårdsmarkens brandpletgrave, men der fo-
religger ikke publiceret dokumentation herfor (Madsen, C. 1995:51). Til gengæld har Claus Madsen
fremlagt trekantede pælekonstruktioner, som er afdækket under flere fynske gravhøje fra yngre bron-
zealder. Her er de fundet i forbindelse med tynde, sortfarvede lag, der tolkes som selve ligbrændings-
stedet (Madsen & Thrane 1992; Thrane 2004:222). Sidemålene på disse ret spinkle konstruktioner lig-
ger i de fleste tilfælde mellem 1 og 1,5 m, og ofte består fylden i hullerne af samme materiale, som indgår
i det formodede ligbrændingssted. Beslægtede konstruktioner, men med flere stolper er påvist omkring
en brandpletgrav i den sydøstfynske Lusehøj fra yngre bronzealder (Thrane 1984b:78ff; 136) samt un-
der en jævngammel høj ved Tranarp i Skåne (Andersson, M. 1997:65ff).
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Fra yngre jernalder kendes en rektangulær, ca. 40x70 cm stor, rektangulær stolpekonstruktion, der
stod centralt i et formodet ligbrændingssted under høj 1462 på Lindholm Høje-gravpladsen (Ramskou
1976:64). Tilsvarende konstruktioner med længder på 140-175 cm og bredder på 70-90 cm er afdæk-
ket på den saksiske gravplads Liebenau nær Hannover (Cosack 1982:10ff; 15ff; Häßler 1983:18f;
1985:15ff; Taf. 99; 1990:14ff). Beslægtet hermed er tre- og firkantede stolpekonstruktioner, der er på-
vist i forbindelse med romerske (f.eks. McKinley 2000:39) eller slaviske ligbrændingssteder fra 8.-10.
årh. i Polen (Zoll-Adamikowa 1982:91; 93). I alle tilfælde er det nærliggende at tolke konstruktionerne
som rester af en støttekonstruktion til ligbål.

Der synes således at være basis for at se de trekantede stolpekonstruktioner på Brudager-gravpladsen
i relation til brandgravene snarere end til bopladsaktiviteter, og selv om stolpehullerne ikke er påvist
i sammenhæng med sikre ligbrændingssteder, synes det dog alligevel nærliggende at knytte konstruk-
tionerne til kremeringsprocessen. Deres funktion i denne sammenhæng vil blive diskuteret efter præ-
sentationen af en mulig firkantet stolpekonstruktion.

3.6.2 FIRKANTET STOLPEKONSTRUKTION

I den nordlige udkant af gravklynge 2 er der udskilt en mulig konstruktion bestående af fire tvivlsomme
brandpletgrave (FC, FD, FE og FG), som fandtes på en nord-syd-orienteret ca. 4,5 m lang linje (katalog
1c, konstruktion 6). Anlæggene adskilte sig fra “typiske” brandpletgrave ved et mindre tværmål (fig. 54),
og deres indhold af bål- og ligrester samt gravgaver var uhyre sparsomt. Den regelmæssighed, hvormed
de fire anlæg var placeret, antyder, at de er anlagt samtidigt og efter en forudbestemt idé. Dette antydes
måske også af, at der over anlæggene FC-FE og vest herfor kunne spores et ganske tyndt sort og træ-
kulholdigt lag; dette må repræsentere de næsten helt bortpløjede rester af et bål. En ligeledes tvivlsom brand-
pletgrav (FF), som lå vest for FC og FD, skal måske også ses i forbindelse med konstruktionen, og det
samme skal antagelig anlæg GX, der lå vest for FG. Disse brandpletlignende anlæg samt stolpehullet HM
har tilsammen dannet dele af et rektangel, som nord-syd har målt 4,5 m og øst-vest 5,8 m. Der forelig-
ger ingen fund fra det tynde bållag, men skår fra FG dateres til C3; det samme kan være tilfældet med
skår fra GX, og en sådan datering af konstruktionen modsiges ikke af fire smeltede glasperler fra FD.

Fig. 53. Møllegårdsmarken. Trekantet ligbålsstativ

(K6) og urnegrav 2212 inden i firkantet stolperamme

(K5), der også kan repræsentere et ligbålsstativ.

Tegning: Allan Larsen.
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Tegning: Allan Larsen.
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Selv om rækken af fire tvivlsomme brandpletgrave og et tyndt lag af bålrester herover ikke udgør
nogen indiskutabel konstruktion, har samlingen af anlæg dog lighedspunkter med flere af de rektan-
gulære dødehuse, der er afdækket på danske gravpladser fra yngre romertid, således i tre tilfælde på
Møllegårdsmarken. Den første af disse konstruktioner bestod af otte stolper, der dannede en regel-
mæssig rektangulær ramme på 5,2-5,3 x 4,3-4,7 m, og inden for denne afdækkedes en formodet brand-
pletgrav. Fylden i flere af stolpehullerne indeholdt bålrester og forbrændt gravgods, svarende til hvad
der fandtes i brandgraven (Henriksen 1991c:32f). En anden konstruktion udgjordes af 12 stolpehul-
ler, der dannede en kvadratisk og 3 x 3 m stor ramme; kun et enkelt stolpehul indeholdt lidt bålfyld.
Til gengæld var det inde i denne konstruktion, at den i forrige afsnit beskrevne trekantede stolpesæt-
ning med ligbålsfyld i hullerne samt to urnegrave fra C3 blev afdækket (jf. fig. 53; Madsen & Thrane
1995:83f). En tredje konstruktion udgjordes af en 3,1 x 2,5 m stor ramme, der omfattede 13 større og
flere mindre stolpehuller, hvoraf nogle viste spor efter udskiftning af stolpen (fig. 55; Madsen &
Thrane 1995:84ff). Flere af hullerne indeholdt bålfyld, og anlægget tolkes som helhed som en måske
delvis lerdækket platform, der har været anvendt til ligbrænding. Dateringen foreslås også her til slut-
ningen af yngre romertid (fig. 55).

En klar relation mellem et ligbålslag og rektangulære stolpekonstruktioner er også iagttaget ved
Farre og Enderupskov i Jylland. Ligbålslaget i førstnævnte tolkes af udgraveren som liggende på se-
kundært leje, hvor det opfattes som spredt ud som et lag, efter at ligbrændingen har udspillet sig et an-
det sted (Thorvildsen 1951). Derimod synes laget i det ganske komplicerede anlæg fra Enderupskov
at repræsentere selve ligbrændingsstedet (Neuman 1971; Henriksen 1991c:34; Sørensen & Ethelberg
2002:222).

Fig. 54. Den firkantede stolpekonstruk-

tion K6, der tolkes som et ligbålsstativ.

Den stiplede linje angiver udbredelsen

af et tyndt lag af bålrester.

Tegning: Allan Larsen.
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3.6.3 STOLPEKONSTRUKTIONERNES FUNKTION

Der er ovenfor argumenteret for, at stolpekonstruktionerne har tilknytning til ligbrændingsprocessen,
og at de har været nedbanket i jorden for at stabilisere ligbålet. Dette kan understøttes af iagttagelser
fra nutidens fjernøstlige kremeringer såvel som fra etnografiske beskrivelser fra 1800-tallet. Fra disse
kilder er der flere eksempler på, at ligbålet har været støttet af lodrette pæle af træ eller endog jern
(Schjørring 1955:113; 128; Schlenter 1960:123; Wahl & Wahl 1983 fig. 2-3; McKinley 1997a:132; Dow-
nes 1999:24). At dømme ud fra billeder og beskrivelser har funktionen af pælene været at sikre, at lig-
bålsopstablingen ikke kollapsede.

Med udgangspunkt i denne hypotese har forfatteren i 1990 og 1992 gennemført tre ligbrændings-
forsøg, hvor ligbålet blev støttet af forskellige former for stolpekonstruktioner (fig. 56) (Henriksen
1990b; 1993a:100ff). Forsøgene har vist, at de nedbankede stolper af ca. 10 cm’s tykkelse brændte over
50-75 minutter, efter at ligbålet var antændt. På dette tidspunkt havde de imidlertid opfyldt deres pri-
mære funktion, nemlig at holde træstykker og lig samlet på et så begrænset område som muligt i kre-
meringsprocessens første fase. Hvis ikke stolperne havde stabiliseret brændslet i begyndelsen, ville bå-
let utvivlsomt være kollapset, efterhånden som den nederste del brændte bort, og dele af lig, gravgaver
og brændslet ville være skredet ud, som det er iagttaget ved andre forsøg (f.eks. Piontek 1976:278; Jo-
nuks & Konsa 2007:105). Dette kunne medføre et løbende og måske ikke særlig behageligt arbejde med
at skovle materialet tilbage samt et øget tids- og brændselsforbrug og et ufuldstændigt brændt lig.

Hvis tolkningen af de trekantede og firkantede stolpekonstruktioner er korrekt, må man antage,
at de kan have repræsenteret to forskellige former for ligbrændingssituationer. De trekantede kon-
struktioner fra Brudager såvel som bl.a. fra Møllegårdsmarken og de sydfynske bronzealderhøje har
således stabiliseret et ligbål med ret begrænset udstrækning, og i disse tilfælde kan man måske tale om
en simpel ligbrændingsproces, hvor det har været tilsigtet at anvende så lidt brændsel som muligt. Om-
vendt kan den firkantede stolpekonstruktion fra Brudager – og med den nogle af de såkaldte dødehuse
fra Møllegårdsmarken og andre danske gravpladser – have haft til formål at danne rammen om eller
fundamentet for et større og evt. huslignende ligbål. I disse tilfælde har ønsket om at gennemføre en

Fig. 55. Rektangulært ligbålsstativ

(K4) fra Møllegårdsmarken.

Tegning: Allan Larsen.
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Fig. 55. Rektangulært ligbålsstativ

(K4) fra Møllegårdsmarken.

Tegning: Allan Larsen.
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Fig. 56. Ligbrændingsforsøg 3

før optænding (Henriksen

1990b). Gris og gravgods er

placeret øverst på bålet, der

holdes sammen af fire ned-

bankede pæle.

Foto: Mogens Bo Henriksen.

Fig. 57. Ligbrændingsforsøg

3. a: 27 minutter efter efter

antændelsen. b: 43 minutter

efter antændelsen. c: 4 timer

og 50 minutter efter antæn-

delsen. Bemærk, hvordan

stolperne holder brændslet

sammen, så grisen synker lod-

ret ned gennem bålet og blot

efterlader en afbrændt plet

med begrænset udstrækning.

Foto: Mogens Bo Henriksen.
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storslået kremeringsproces med markante visuelle effekter måske været vigtigere end at spare på
brændslet. Sådanne overdimensionerede ligbål kendes bl.a. fra græske vasemalerier og fra motiver på
romerske mønter (fig. 58). I etnografiske kilder kan man også se betydelige variationer i ligbålenes stør-
relse og konstruktion, og disse kan kun tolkes som udtryk for de efterlevendes ønske om at udtrykke
f.eks. social status.

En væsentlig konsekvens af tolkningen af stolpekonstruktionerne er, at de indikerer, at ligbrænding
i hvert fald i nogle tilfælde har fundet sted på selve gravpladsen. Betydningen heraf skal diskuteres yder-
ligere i næste afsnit.

3.7. LIGBRÆNDINGSSTEDER OG GRAVPLADSER FRA JERNALDER OG VIKINGETID

Det er et faktum, at hovedparten af de begravede på Brudager-gravpladsen er blevet brændt forud for
deponering i det, der arkæologisk defineres som en grav. Det kan derfor forekomme lidt perifert at dis-
kutere, hvor kremeringsprocessen har fundet sted. Når det alligevel skal ske, skyldes det, at diskussionen
kan anvendes til at perspektivere de anlæg og konstruktioner, der kendes fra gravpladserne, ligesom
den kan være med til at belyse de handlinger, som har fundet sted mellem dødsfald og deponering af
gravgaver og ligrester i graven. Disse forhold tilsammen er væsentlige for forståelsen af gravpladsen som
rum for udøvelse af ritualer ved død og begravelse.

Diskussionen tager derfor udgangspunkt i, at der er foretaget omkring 150 kremeringer på Brudager-
gravpladsen, og at der kun er påvist seks stolpekonstruktioner, der formodes rejst i forbindelse med
ligbål. Hver af konstruktionerne kan næppe repræsentere mere end en enkelt kremering, idet stolperne,
som forsøg har vist, er brændt over under processen, hvorfor stativet ikke kunne genbruges. Hvis denne
antagelse er korrekt, mangler der således et meget stort antal ligbrændingssteder, og der kan peges på
tre muligheder for deres lokalisering:

1. Ligbrændingsstederne har været placeret uden for gravpladsen.
2. Ligbrændingsstederne har været placeret på gravpladsen, men er ikke identificeret som sådanne.
3. Ligbrændingsstederne har været placeret på gravpladsen, men er ikke bevaret.

Etnografiske studier viser, at kremeringsprocessen ofte har fundet sted i periferien af eller uden for
bebyggelsen, i en lysning i skoven eller ved en flod (Wahl & Wahl 1984:443), men en sådan situation
kan ikke påvises i det arkæologiske materiale fra Danmarks oldtid. Dog foreligger der fra en enkelt lo-
kalitet indirekte vidnesbyrd om, at kremeringsprocessen kan være foregået uden for gravpladsen. På
den sydlangelandske vikingetidsgravplads Kågården fandtes brændte knogler indblandet eller depo-
neret i jordfæstegrave sammen med sand og muslingeskaller, og disse marine elementer kan indikere,
at ligbålene blussede på strandbredden ca. 100 m øst for gravpladsen (Grøn et al. 1994:143f). Det lan-
gelandske eksempel står helt alene, men det må ikke tages til indtægt for, at det virkelig repræsenterer
en enestående situation. Man kan forestille sig, at nogle kremeringer f.eks. blev udført på markante bak-
ker, hvor ligbålets flammer og røg kunne ses viden om som en del af et bevidst spektakulært skue. Når
der ikke er fundet ligbrændingssteder her, kan det skyldes manglende arkæologisk aktivitet – eller sim-
pelthen at bålene ikke har efterladt sig spor, som kan erkendes ved en arkæologisk undersøgelse. Som
et argument mod, at de manglende ligbrændingssteder skulle søges sådanne steder, kan man fremføre,
at det kun undtagelsesvis har været tilstræbt at anlægge jernalderens gravpladser, så de var synligt eks-
poneret (jf. afsnit 3.2.1). Det ville derfor være påfaldende, hvis man havde valgt en sådan placering i
forbindelse med kremeringsprocessen. På et ganske vist problematisk grundlag konkluderes det der-

Fig. 58. Trappeopbygget lig-

bål på denar fra kejser Mar-

cus Aurelius (Divus Antoni-

nus), 161-180 e.Kr. Fundet på

bopladsområde ved Egsmose

i Gudme by.46

Foto: Maria Storm Svendsen.

46 Den Kongelige Mønt- og Medaillesamling, FP 5154,1.
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Fig. 58. Trappeopbygget lig-

bål på denar fra kejser Mar-

cus Aurelius (Divus Antoni-

nus), 161-180 e.Kr. Fundet på

bopladsområde ved Egsmose

i Gudme by.46

Foto: Maria Storm Svendsen.

46 Den Kongelige Mønt- og Medaillesamling, FP 5154,1.
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for, at det næppe er en placering af ligbrændingsstederne uden for gravpladserne, der alene kan forklare
deres ringe antal i det arkæologiske materiale.

Til diskussionen om, hvorvidt spor efter ligbrændingssteder på de allerede undersøgte gravpladser
simpelthen er overset eller ikke erkendt som sådanne, er stolpekonstruktionerne fra Brudager jo et godt
argument. Tolkningen af disse konstruktioner støtter sig udelukkende på lighed med fund fra lokali-
teter med langt bedre bevaringsforhold, særligt under yngre bronzealders gravhøje. Det kan derfor ikke
afvises, at der skjuler sig en mængde ligbålsstativer blandt de spredte stolper, som ofte afdækkes på jern-
aldergravpladser, og som måske tolkes som ældre eller yngre bopladsanlæg. Det kan dog ofte være van-
skeligt at sætte en konkret samling stolper i forbindelse med en ligbrændingsproces, hvis de ikke in-
deholder rester af ligbålet – eller hvis gravpladsen samtidig rummer spor af bopladsaktiviteter.

Endelig har det med udgangspunkt i iagttagelser fra bl.a. Møllegårdsmarken været fremført, at ho-
vedparten af de anlæg, der traditionelt er betegnet brandpletgrave, i virkeligheden er gruber, over hvilke
ligbrændingsprocessen har fundet sted (Madsen, C. 1995:51ff). Tilsvarende og meget svagt dokumen-
terede påstande er fremsat på baggrund af undersøgelser af svenske brandgravpladser (Arcini 2005; Ar-
cini & Svanberg 2005:326). Med udgangspunkt i mine egne erfaringer med udgravning af et stort an-
tal fynske brandpletgrave, hvor indholdet af oldsager og brændt ben tydeligvis var håndteret forud for
deponeringen i gruben, kan det afvises, at brandpletgrave og lignende anlæg generelt repræsenterer lig-
brændingsstedet. Dette understreges yderligere af erfaringer med et ligbrændingsforsøg, der tog ud-
gangspunkt i netop denne problemstilling (Henriksen 1993a; 2008b). At brandpletgravene derimod kan
være gravet ned på selve ligbrændingsstedet, efter at indholdet af dette var sorteret, kan dog ikke ude-
lukkes, og det kan i så fald forklare tilstedeværelsen af de pælespor, som Claus Madsen har fremført
er iagttaget på Møllegårdsmarken (Madsen, C. 1995:51). Selv hvis brandpletgravene indirekte skulle an-
give, hvor kremeringsprocessen har fundet sted, løser det ikke problemet for den sidste del af romer-
tidens vedkommende, hvor denne anlægstype er stærkt i undertal i forhold til især urnegrave (jf. af-
snit 3.4.2.4). Konklusionen på dette punkt må derfor være, at selv om en mængde ligbålskonstruktioner
på jernalderens gravpladser kan være afdækket, men ikke erkendt som sådanne, kan dette forhold ikke
alene forklare den store diskrepans mellem det faktiske og det forventede antal ligbrændingssteder.

Tilbage er muligheden for, at ligbrændingsstederne rent faktisk har været placeret på gravpladsen,
men at de blot ikke er bevaret frem til i dag. Denne forklaringsmodel synes nærliggende, eftersom flere
forsøg med forhistorisk ligbrænding har dokumenteret, at et ligbål kun efterlader sig meget sparsomme
spor i overfladen, ligesom påvirkningen af underlaget i form af rødbrænding er begrænset (Piontek 1976
fig. 9; Henriksen 1991a; 1993a; 2008b; Lambot 1994; McKinley 1997a:134; 1997b:65, Plate 8; Becker
et al. 2006:90ff;). Nu er en diskussion, der alene tager udgangspunkt i negative vidnesbyrd, sjældent
særlig frugtbar. Derfor vil der i det følgende blive inddraget anlæg og iagttagelser fra en række grav-
pladser fra jernalder og vikingetid i et forsøg på at se, om tolkningen af de formodede ligbrændings-
steder på Brudager-gravpladsen kan sandsynliggøres.

Fra overgangen mellem bronze- og jernalder kendes højdækkede ligbål fra Bornholm, og disse ud-
gør en fortsættelse af den tradition, der bl.a. er dokumenteret på Sydfyn i yngre bronzealder (Klindt-
Jensen 1957:46ff; 209ff). En anlægstype, der muligvis repræsenterer en ny ligbrændingsform, kendes
fra flere gravpladser fra tidlig førromersk jernalder. Den består af delvis stenfyldte, let nedgravede
mandslange eller lidt større gruber med et indehold af bålfyld, brændte ben og evt. ildpåvirket grav-
gods. Nok så væsentligt er det, at gruberne rummer ildpåvirkede sten. Et sådant anlæg med en stør-
relse på ca. 3 x 1,9 m er fundet ved Petersborg i Østjylland (AUD 1999 nr. 485), og ligeledes fra før-
romersk jernalder er der afdækket lignende anlæg på de fynske gravpladser Brandsby, Emmelev II,
Bukkensbjerg og Ryttervej (Albrectsen 1954 nr. 1, 3 & 34; AUD 1998 nr. 242; Thomsen 1998b). Et en-
kelt anlæg på den østjyske Vendehøj-gravplads kan ifølge udgraverens tolkning være af samme type,
selv om fyldens sammensætning måske snarere antyder, at der er tale om en benhob. Desværre inde-
holdt den 2,6 x 1,3 m store grube ingen daterende oldsager, men gravpladsen som helhed dateres til æl-
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dre romersk jernalder (Ejstrud & Jensen 2000:18; 69). Derfor kan det ikke udelukkes, at de let ned-
gravede ligbrændingspladser med indhold af sten er et rent førromersk fænomen, og at dømme ud fra
mængden af publicerede fund udgør de ikke en udbredt anlægstype.

Beslægtet med ovenstående, men uden ildpåvirkede sten er en mandslang, lav og fladbundet grube
med ligbålsrester på den midtjyske Tjørring-gravplads. Også dette anlæg tolkes som selve ligbræn-
dingsstedet, og det dateres til ældre romersk jernalder. I gruben fandtes lerkarskår og dele af et ri-
deudstyr, som det har været muligt at sammensætte med fragmenter fra en meget rigt udstyret urne-
grav, der undersøgtes et par meter sydøst herfor (Olesen & Rostholm 2004:23). Antagelig repræsenterer
et par andre gruber på gravpladsen også ligbrændingssteder, uden at det dog på tilsvarende måde har
været muligt at knytte dem til en bestemt grav.47

En sikker kobling mellem ligbrændingssted og grave kendes også fra den bornholmske romer-
tidsgravplads på Slusegård (Klindt-Jensen 1974; 1978b:7ff). Over en stor del af gravpladsens oprinde-
lige overflade fandtes et indtil 8 cm tykt lag af ligbålsrester; vind og gravning har allerede under grav-
pladsens brugstid spredt materialet, men flere steder iagttoges stenlægninger, der formodes at
repræsentere selve brændingsstedet. I nogle tilfælde var det muligt at sammensætte de til tider ganske
store genstandsfragmenter fra laget med dele fra de nærliggende grave. Også på den lidt yngre nord-
vesttyske Liebenau-gravplads er det via sammensætning af fragmenter af oldsager og brændte ben på-
vist, at afstanden mellem ligbål og grav var begrænset til få meter. I mange tilfælde er urnen ligefrem
placeret i det nedbrændte ligbål (Cosack 1982:10ff; 15ff; Häßler 1983:20f). Antagelig har situationen
været nogenlunde tilsvarende på Møllegårdsmarken i den sidste del af yngre romertid. I det område,
hvor to af de i forrige afsnit omtalte rektangulære dødehuse er afdækket, er der også påvist et hul-
vejssystem, som er opfyldt med ligbålsfyld, herunder ganske mange ildpåvirkede genstande og brændte
ben (fig. 59; Madsen & Thrane 1995:78ff). Blandt oldsagerne ses lerkarskår, hele fibler, stumper af drik-

47 Museumsinspektør Martin Winther Olesen, Herning Museum, takkes for supplerende oplysninger om lokaliteten.

Fig. 60. Møllegårdsmarken. Fragmenter af en eller flere solidi fra bålresterne i hulvejen. Foto: Jørgen Nielsen.Fig. 59. Møllegårdsmarken.

Udsnit af hulvejssystem med

sekundært deponerede rester

fra ligbål.

Foto: Claus Madsen.
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keglas, perler, et guldsmykke med indfattet sten og stumper af en eller flere delvis smeltede solidi (fig.
60). De svære og kun sporadisk undersøgte lag må repræsentere et meget stort antal kremeringer, der
kan antages at være foregået langs vejsystemet. Erosion, men måske også forsætlig deponering har med
tiden ført materialet ned på de stenlagte vejspor.

Fra yngre romertid og frem gennem germanertid og tidlig vikingetid kendes en del højdækkede lig-
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ligbrændingssteder, selv om de både kronologisk og geografisk er noget spredt. Samhørigheden mel-
lem ligbrændingssted og grav/gravplads kan dog med mange eksempler følges tilbage i tid gennem yn-
gre bronzealder til sidste del af ældre bronzealder (Olsen & Bech 1996). Ældre endnu er de få eksem-
pler på senneolitiske in situ-kremeringer, der udgør en særlig variant af ligbrændingssteder (Neumann
1961; Olsen et al. 2008; Krause, C. 2009).

Fælles for de erkendte ligbrændingssteder fra jernalderen såvel som fra andre forhistoriske perio-
der er, at de er bevaret, fordi de har været nedgravet i den forhistoriske overflade eller er blevet for-
seglet hurtigt efter kremeringen af vindaflejrede sedimenter, tørvevækst eller af påførte jordmasser i form
af f.eks. en gravhøj. Disse forhold forekommer jo desværre kun undtagelsesvis, og slet ikke på Syd-
østfyn, hvor intensiv pløjning gennem århundreder oven i købet har været med til at forringe mulig-
heden for anlæggenes bevaring frem til i dag. En meget væsentlig iagttagelse fra de gennemførte lig-
brændingseksperimenter er, at det nedbrændte ligbål har ringe udbredelse og tykkelse. Derfor er det
forståeligt, hvis selv halvandet hundrede kremeringer på Brudager-gravpladsen ikke har afsat sig spor,
hvis de blev udført på datidens overflade.

Svaret på spørgsmålet om, hvorvidt ligbrændingsstederne i jernalderen har været placeret på grav-
pladsen, må derfor være, at det generelt kan antages at have været tilfældet. Som det er anført, er no-
get lignende påvist i Nordvesttyskland, og i Mellemsverige synes billedet at være det samme i hvert fald
i sen bronzealder og tidlig jernalder samt i vikingetiden (Gräslund, A-S. 1978; Kaliff passim). Et be-
skedent antal ligbrændingssteder kendes også fra romertidige gravpladser i forskellige egne af Polen
(Karczewski 2008:42 med henvisninger). Ovenstående iagttagelser kan ikke uden forbehold anvendes
til at konkludere, at ligbrændingssted og grav har været tæt forbundne fænomener også på Brudager-
gravpladsens tid, men tanken synes nærliggende. Hvor tæt denne relation kan have været, understre-
ges af de tilfælde, hvor det ved hjælp af sammensætning af fragmenter af samme genstand har været mu-
ligt at koble et ligbrændingssted til en bestemt grav få meter herfra. Det kan derimod ikke afklares, om
disse ligbrændingssteder kun har været anvendt denne ene gang, eller om man anlagde en stationær
brændingsplads f.eks. i gravpladsens udkant, så den kunne anvendes kontinuerligt. De erkendte ligbål
synes generelt at repræsentere engangshandlinger (jf. Arcini & Svanberg 2005:322f), og fra det syd-
skandinaviske område er der kun fremlagt en enkelt struktur, der tolkes som en kollektiv kreme-
ringsplads. Dette ca. 175 m² store anlæg, der dateres til yngre jernalder eller vikingetid, er undersøgt
på den hallandske gravplads Sannagård, og det formodes at høre sammen med otte omkringliggende
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brandgrave (Artelius 2000:175). Spørgsmålet er imidlertid, om dette anlæg ikke bare er et udtryk for,
at man kontinuerligt rejste mindre ligbål inden for et begrænset område, hvorefter tilbageværende ma-
teriale fra de enkelte kremeringer til sidst dannede en større plamage (jf. Karczewski 2008:43)? Både
ved anvendelsen af individuelle, men successive, og egentlige kollektive kremeringspladser skal man
imidlertid være opmærksom på, at ligrester såvel som gravgods fra flere kremeringer kunne blive sam-
menblandet inden den efterfølgende deponering i gravene.

Et meget væsentligt forhold er det genstandsmateriale, der er fundet i de udgravede ligbrændings-
steder, hvor også den tilhørende grav kendes. Størrelsen på samt mængden og karakteren af de ligres-
ter og genstande, der er fundet her, viser, at materialet kun kan være efterladt på det nedbrændte lig-
bål som et udtryk for et bevidst fravalg. I hvert fald har forsøg med sortering af et naturligt udbrændt
ligbål dokumenteret, at det er en relativt ukompliceret og ikke særlig tidskrævende proces at skille så-
vel brændte knogler og fragmenter af gravgods fra aske og trækul (især Piontek 1976:278f; Henriksen
1991a:56; McKinley 1994c:86; dog McKinley 1997a:134). Disse iagttagelser mere end antyder, at lig-
brændingsstedet måske har været mere centralt i forbindelse med ligbrændingsskikkens begravelses-
ritualer end den arkæologisk definerede grav (fig. 61). Det kan så betyde, at gravgodsets primære funk-
tion har været knyttet til processer forud for og under kremeringen (f.eks. Cosack 1982:18f;
Alexandersen et al. 2008:394).

Det kan derfor antages, at det primært var i forbindelse med kremeringsprocessens destruktion af
lig og gravgaver, at overgangsritualerne fra de levendes til de dødes verden var knyttet. Den efterføl-
gende bortskaffelse og deponering af restproduktet kan have været en mindre ritualiseret handling, der
dog i et eller andet omfang alligevel må have været styret af regler for håndtering af ligbåls- og ligres-
ter såvel som gravgods. Et opfølgende spørgsmål til denne problemstilling må så være, om man altid
har gennemført det afsluttende trin i processen, altså nedgravet frasorteret materiale fra ligbålet? Kan
man forestille sig, at gravene i virkeligheden repræsenterer en undtagelse, der som følge af bevarings-
forholdene kommer til at fremstå som det gængse mønster? I hvert fald må man konstatere, at hvis den
typiske fremgangsmåde ved kremeringer var, at man efterlod det nedbrændte ligbål på jordoverfladen
til elementernes frie påvirkning, kan det forklare, at gravene især i bestemte perioder af jernalderen er
underrepræsenteret eller ligefrem fraværende (jf. afsnit 6.2).

Fig. 61. Over stedet, hvor Ju-

lius Cæsar blev brændt på

Forum Romanum, rejstes et

tempel. Urnen med ligre-

sterne blev derimod ført til

familiens collumbarium.

Foto: Mogens Bo Henriksen.
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4.0. BEGRAVELSESRITUALER – INDLEDNING

Aktiviteter og ritualer i forbindelse med dødsfald og begravelse er velbeskrevne emner i etnologisk og
etnografisk litteratur samt i kilder fra det klassiske såvel som fra det norrøne område. Selv ved gen-
nemsyn af et mindre antal publikationer får man et indtryk af, hvor varierede og komplicerede be-
gravelsesritualer kan være, uden at det nødvendigvis vil afsætte sig spor, der kan registreres ved en ar-
kæologisk undersøgelse. Således kan optog, fester, skuespil og ofringer have været en integreret del af
ritualerne i forbindelse med dødsfald samt før og efter begravelser i romersk jernalder, uden at dette
vil aftegne sig i det arkæologiske materiale (f.eks. Hagberg, L. 1937; Dubois & Beauchamp 1972:482ff;
Schjørring 1955; Schlenter 1960; Binford 1971; Toynbee 1971; Bruun & Lund 1974:61; Chapman et al.
red. 1981; O’Shea 1984; Wahl & Wahl 1983; 1984; Kyle 1998:159ff; Downes 1999:20ff; Noy 2000a;
2000b; Pearson 2005; McKinley 2006).

Begravelsesceremoniernes slutprodukt i form af den bevarede del af gravanlægget, gravens indhold
samt evt. andre anlæg og konstruktioner er således det eneste, man kan bruge som grundlag for at for-
søge at rekonstruere en del af ritualerne. De mentale aspekter af begravelsesritualerne, herunder ud-
vælgelse af udstyr til evt. begravelsesoptog og til selve begravelsen (jf. Williams 2004:284), kan der kun
gisnes om. Overordnet set må en tolkning af begravelsesritualerne derfor foretages ud fra nedenstå-
ende fem kategorier af arkæologiske levn48, og disse vil efterfølgende blive behandlet i separate afsnit:

1. Gravskik og gravform
2. Håndtering af gravgods
3. Håndtering af ligrester
4. Gravens indretning
5. Gravgodsets sammensætning

4.1. GRAVSKIK OG GRAVFORM

På Fyn har jordfæstegravskikken været praktiseret i hele romersk jernalder, men på Brudager-grav-
pladsen har dette kun været tilfældet i C2-C3, hvor anlægstypen repræsenterer 31 % af samtlige grave.
Med det forbehold at jordfæstegrave generelt er underrepræsenteret på de fynske romertidsgravplad-
ser, kan det alligevel konkluderes, at tallene ikke afviger fra, hvad der kendes fra flere andre østfynske
gravpladser fra samme tid (Albrectsen 1968:161; jvf. afsnit 3.4.1).

Den tankegang, der må have ligget bag valget mellem brandgravs- og jordfæstegravskik, opfattes
normalt som ganske forskellig. Inspireret af den hinduistiske tankegang har man tolket valget af
brandgravskik som et udtryk for ønsket om kroppens transformation og sjælens frigørelse med hen-
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48 Hertil kan man bl.a. føje ”øvrige aktiviteter” på gravpladsen, f.eks. i form af lerkarhensættelser og tilberedning af mad. Disse
fænomener er dog behandlet i afsnit 3.5.1.
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blik på genfødsel (Schlenter 1960; Cabalska 1968; Henriksen 1991a; Lagerlöf 1991; Kaliff 1992a:61ff;
1997:79ff; Gräslund, B. 1977; 1994). I det omfang den døde har været ledsaget af genstande på bålet,
omfattes disse også af en transformationsproces (Williams 2004:271; 273). Det er imidlertid vanskeligt
at tro, at jordfæstegravene i modsætning hertil skulle betyde ønsket om sjælens fastholdelse, f.eks. ud
fra den betragtning at den døde ville leve videre i gravrummet. Konsekvensen af en så radikal tolkning
af de to forskellige gravskikke ville være, at Den fynske Øgruppe gennem romersk jernalder var be-
boet af to befolkningsgrupper med vidt forskellig opfattelse af liv og død. I mange tilfælde ville de to
grupperinger tillige være repræsenteret i de samme landsbysamfund – eller måske endda i samme hus-
stand.49 En så fundamental forskel i livsopfattelse skulle man forestille sig ville være afspejlet i grav-
udstyret, men den grundlæggende forskel, der er på gravgodset i henholdsvis jordfæstegrave og brand-
grave fra C2-C3, angår primært udstyrets mængde og håndteringen heraf (jf. afsnit 2.1.1. og 4.2.5).
Overordnet set kan man konstatere, at jordfæste- og brandgravene ved indhold af personligt udstyr
viser større overensstemmelser end det modsatte. Det er derfor nærliggende at tro, at den birituelle be-
gravelsesskik i romersk jernalder i højere grad har været et spørgsmål om mode, personlig præference,
slægtstraditioner og afdødes proveniens, end den udtrykker grundlæggende religiøst betonede spørgs-
mål (jvf. Gräslund, B. 1977:46). Lignende konklusioner er man nået frem til i tolkningen af etrusker-
nes og romernes parallelle brug af brand- og jordfæstegrave (Toynbee 1971:14ff; 39ff; Scheid 2007).50

Når jordfæstegravskikken på Brudager-gravpladsen såvel som på resten af Fyn hovedsageligt var for-
beholdt kvinder i C2-C3, kan det evt. afspejle, at kvinder blev exogameret fra egne, hvor denne skik var
fremherskende i 3.-4. årh. Eftersom det, som omtalt i afsnit 3.4.1.2, kan iagttages, at de fynske jord-
fæstegrave nøje følger den sjællandske præference for nord-syd-orientering og lejring af liget i højre-
sidig hocker, ville det være nærliggende at tro, at de jordfæstede kvinder havde relationer på Sjælland. Lige
så fristende er tanken, at de var kommet til Fyn som et resultat af den kontakt, der også førte til udveksling

49 I Bregentved-gravpladsens (090108-11, jf. bilag 1) jordfæstegrav LØ indgik en samling brændte ben (ML), der tolkes som en
benhob, der er begravet sammen med liget i jordfæstegraven i C3. Disse to personer må derfor anses for at have haft et nært
forhold på trods af den vidt forskellige håndtering af ligene.
50 Flemming Kaul har tilsvarende argumenteret for, at brandgravskikkens fremvækst i bronzealderen ikke skal tolkes som ud-
tryk for religionsskifte eller ændringer i forestillinger om sjælens tilknytning til graven (Kaul 2004:232ff).

Fig. 62. Brandpletgrav DD

og urnegrav DE er antagelig

samtidige, selv om de repræ-

senterer to forskellige grav-

former.

Foto: Mogens Bo Henriksen.
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af bl.a. romerske importvarer. Eftersom udstyret i de pågældende grave ofte har et meget lokalt eller ikke
regionspecifikt præg, kan en sådan tolkning imidlertid ikke underbygges på overbevisende måde. Det må
derfor konkluderes, at Brudager-materialet – eller de fynske romertidsgrave som sådan – ikke giver et en-
tydigt svar på spørgsmålet om betydningen af ligbrændingsskik contra jordfæstegravskik.

Ligesom det kunne konstateres, at brand- og jordfæstegrave har været anvendt side om side i den
sidste del af yngre romertid, kan det iagttages, at flere typer af brandgrave også har været i brug på
samme tid (fig. 62, jf. fig. 46). Som dokumenteret i afsnit 3.4.2.7 er der dog en klar tendens til, at brand-
pletgrave dominerede i gravpladsens ældre del, sekunderet af urnegrave og urnebrandgruber, mens det
var urnegraven, der blev foretrukket i gravpladsens sene faser. Dette mønster genfinder man overalt i
Den fynske Øgruppe. Ser man på materialet fra hele regionen og fokuserer på en specifik periode, vil
man dog kunne finde repræsentanter for de fleste gravtyper (jf. fig. 47-48). Valget af gravform ser så-
ledes ud til først og fremmest at være kronologisk betinget, mens det i langt mindre grad kan relate-
res til andre forhold. Implicit i valget af gravform lå imidlertid, at gravgods såvel som ligrester skulle
håndteres på en bestemt måde og medgives i en forholdsvis fastlagt mængde.

4.2. HÅNDTERING AF GRAVGODS

Valget af gravskik har betydelig indflydelse på håndteringen af gravgodset; således har brandgravenes
gravgods været håndteret langt mere end udstyret fra jordfæstegravene, alene som følge af at brand-
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ikke nødvendigvis har været stor tidsforskel på de enkelte stadier eller processer, kan man altså ikke
betragte hele det arkæologiske materiale som et resultat af én isoleret hændelse. Genstande kan såle-
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51 F.eks. har E. Cosack (1982:18) på baggrund af iagttagelser på den saksiske Libenau-gravplads foreslået, at glas- og lerkar kan
være kastet på bålet under ligbrændingsprocessen. Efter min mening er dette vanskeligt at dokumentere i konkrete tilfælde.
52 I engelsksproget litteratur bruges betegnelserne pyre goods og grave goods om de samme begreber (f.eks. B. Gräslund
1994:16; McKinley 1994a:133; Williams 2008:243f), mens de tilsvarende tyske betegnelser er Verbrennungsmitgaben/Scheiter-
haufengaben og Beerdigungsmitgaben/Grabmitgaben (Adler 1993:131f; 140).
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om der er føjet materiale til gravgodset efter kremeringen, idet det efterfølgende kan være forsvundet
som følge af postdepositionelle processer. Omvendt behøver fraværet af ildpåvirkning på genstande ikke
nødvendigvis at være et resultat af, at de ikke har været med på ligbålet (fig. 63). Ved flere ligbræn-
dingsforsøg er det nemlig iagttaget, at genstande kan være trillet ud af bålet undervejs i kremerings-
processen og dermed have undgået flammernes ødelæggende påvirkning (jf. Henriksen 1993a:101; Jo-
nuks & Konsa 2007:105).

Gennemgangen af gravgodset fra Brudager-gravpladsens brandgrave har dokumenteret, at genstande
af ben generelt er fuldstændigt hvidbrændte og stærkt fragmenterede. Oldsager af bronze, sølv, guld
og glas har en fremtoning, der varierer fra hele, men let deformerede objekter (fig. 64) til smelteklumper,
der repræsenterer nu ikke længere identificerbare genstandstyper (fig. 65). Påvirkningen af brandgra-
venes lerkarskår kan også veksle, således at skår fra samme kar kan optræde med overflader, der va-
rierer fra nærmest upåvirkede over sodede til fuldstændigt overbrændte og opsprukne. Ildpåvirknin-
gens uensartethed er ikke nødvendigvis et resultat af intentionelle kulturelle faktorer, men kan skyldes,
at varmeintensiteten har varieret fra område til område i ligbålet, og, som beskrevet ovenfor, at nogle
ting kan være faldet ud af bålet under kremeringsprocessen (fig. 66). I det samlede materiale fra Brud-
ager-gravpladsen kan der således kun peges på to fundgrupper, som med sikkerhed har været skånet
for ligbålets ildpåvirkning.

Fig. 63. Umiddelbart fremstår

glasbægeret fra Møllegårds-

marken grav 1566 (Albrectsen

1971a:164) som upåvirket af

ild. Eftersom et stykke bronze-

blik delvis er smeltet ind i glas-

massen, må overfladen imid-

lertid have nået en let flydende

konsistens, før bægeret faldt ud

af bålet. Foto: Jørgen Nielsen.

Fig. 64. Den delvis smeltede,

men dog stadig identificer-

bare bronzefibula GT 2a.

Foto: Jørgen Nielsen.

Fig. 65. Eksempler på genstande, som er stærkt ødelagt af ligbålets påvirkning: Benkam E 3 og glasperler DP 2.

Bemærk, at der sidder fastsmeltede rester af brændt knogle i glasmassen. Foto: Jørgen Nielsen.
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Den ene gruppe udgøres af det tekstil, der blev anvendt til at indhylle spydspids AS 2 og skjold-
håndtagsbeslag AS 3 efter kremeringsprocessen, men før genstandene blev lagt i graven. Langt den stør-
ste gruppe af ikke ildpåvirket gravgods udgøres imidlertid af de lerkar, der er anvendt som beholdere
for ligrester og evt. gravgods i urnegrave og urnebrandgruber. Ganske vist fremtræder en del af urnerne
med mere eller mindre ildpåvirket yderside, men det skyldes utvivlsomt karrenes primære funktion i
husholdningen og ikke en påvirkning, der er kommet i forbindelse med deres sekundære brug i be-
gravelsessammenhæng. Til gengæld kan man stille spørgsmålstegn ved, om denne genstandsgruppe
overhovedet skal medregnes til det egentlige gravgods og betragtes som en “ny krop” eller et meta-
morfoseret “skind” for det af ilden transformerede legeme (Williams 2004:278; 282), eller om karrene
blot skal opfattes som tilfældigt valgte beholdere (Gräslund, B. 1994:15f; jf. afsnit 5.10.2).

Når iagttagelserne fra Brudager sammenholdes med materialet fra de øvrige fynske gravpladser fra
romersk jernalder, er det tydeligt, at brandgravene langt overvejende indeholder primært og kun i be-
grænset omfang sekundært gravgods. I de tilfælde, hvor gravgodset ikke er ildpåvirket, er der hoved-
sageligt tale om fibler og lignende smykkeudstyr, men andre fundgrupper er dog også repræsenteret.
I Møllegårdsmarken grav 1964 indgår således et ubrændt sæt med øse og si uden greb (Albrectsen
1971a:164; 97), mens der i to andre brandgrave på lokaliteten er fundet ravperler.53 Da de to ravperler
som sekundært gravgods står fuldstændigt alene i det fynske materiale, er det imidlertid fristende at
tro, at de – i lighed med de ikke ildpåvirkede glasperler, der kendes fra en del brandgrave – kan være
trillet ud af bålet under ligbrændingen. Alternativt kan der være tale om tilfældige, postdepositionelle
indblandinger.

Hvis man ser på brugen af henholdsvis primære og sekundære gravgaver i et regionalt og diakront
perspektiv, kan det konstateres, at fra midten af ældre bronzealder, hvor brandgravskikken for alvor

Fig. 66. Den uensartede ildpåvirkning af skårene fra lerkar AS 1b tyder på, at dele af karret faldt ud af bålet

under ligbrændingsprocessen. Foto: Jørgen Nielsen.

53 Urnegrav 778 fra C3 og brandpletgrav 1015 fra C1 (Albrectsen 1971a:139; 75).
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vandt fodfæste i Den fynske Øgruppe, og frem til begyndelsen af førromersk jernalder har man over-
vejende deponeret sekundært gravgods i brandgravene (f.eks. Clemmensen & Henriksen 1998:72ff;
Thrane 2004; Runge i tryk). Det ældste eksempel på brugen af primært gravgods i form af kraftigt ild-
påvirkede guld- og bronzegenstande kendes fra den til periode V daterede grav GX i Lusehøj (Thrane
1984b:134). Gennem førromersk og ældre romersk jernalder synes sekundære gravgaver i stigende grad
at være blevet fortrængt af primære (Albrectsen 1954:55ff; 1956:119), som helt dominerer materialet
fra yngre romersk jernalder.54 Manglen på brandgrave fra tiden efter 5. årh. gør, at man vanskeligt kan
vurdere karakteren af gravgodsets håndtering i ældre og yngre germansk jernalder, mens de meget få
fynske brandgrave fra vikingetid udelukkende rummer primært gravgods.55

At dømme ud fra oversigtsværker (f.eks. Jensen, J. 2002; 2003) og spredte publikationer af grav-
pladser svarer anvendelsen af primært og sekundært gravgods, som det afspejles i det store antal fyn-
ske brandgrave fra yngre bronzealder og ældre jernalder, til situationen i områderne øst og vest for Fyn.
Den væsentligste forskel synes at være, at i hvert fald i den sydvestlige del af Jylland kan brugen af pri-
mært gravgods i enkelte tilfælde følges tilbage til ældre bronzealder (Feveile & Bennike 2002:132). Imid-
lertid besværliggøres en direkte sammenligning mellem de forskellige danske landskaber af, at mæng-
den af (publicerede) brandgrave er begrænset for flere perioders vedkommende. Til gengæld rummer
især det jyske materiale eksempler på brandgrave fra de århundreder, hvor anlægsgruppen er fravæ-
rende på Fyn, således at håndteringen af gravgodset ved hjælp af et større geografisk perspektiv kan
belyses i et længere tidsforløb. De jyske fund afspejler således, at man gennem germansk jernalder og
vikingetid både har anvendt primære og sekundære gravgaver, dog med præference for førstnævnte
(Ramskou 1950:178f; 1976:17; Madsen, O. 1994:135f; Feveile 2006).

En gennemgang af publikationer af større tyske og polske gravpladser fra førromersk og romersk
jernalder viser, at det ofte er vanskeligt at afgøre, om oldsagsmaterialet har været med på bålet eller ej,
først og fremmest fordi man ikke har tillagt dette afgørende betydning i fremlæggelserne. Det gene-
relle indtryk er dog, at man også i disse landskaber fortrinsvis har benyttet primære gravgaver, selv om
der er eksempler på det modsatte. Det er f.eks. tilfældet i det elbgermanske område, hvor man på nogle
gravpladser fra romersk jernalder kan se, at knive først er føjet til gravgodset efter kremeringsproces-
sen (Raddatz 1981:29f; Lagler 1989 f.eks. grav 124; Adler 1993:27). På andre gravpladser i de samme
landskaber er det dog ikke så regelret, hvilke genstandstyper der blev behandlet som henholdsvis pri-
mært og sekundært gravgods (Bantelmann 1988:73f), så billedet er slet ikke entydigt.

Generelt skete der et skift fra brugen af sekundære til primære gravgaver på overgangen mellem
bronze- og jernalder, og især bliver dette udtryk tydeligt i grave fra slutningen af førromersk jernal-
der, hvor man kan tale om en fuldt udviklet brandgravskik (Gräslund, B. 1977:53). Dette mønster gen-
findes over store landområder omkring Danmark. Selv om der kan iagttages mindre regionale og kro-
nologiske afvigelser gennem jernalderen, er det generelle indtryk, at gravgodset ledsagede den døde
gennem kremeringsprocessen i hele dette tidsrum.

En afklaring af, om genstandene har fulgt den døde på ligbålet eller ej, må være væsentlig for for-
ståelsen af en del af det symbolsprog, som er forbundet med ligbrændingsskikken. Det kan derfor un-
dre, at problemstillingen – bortset fra Bo Gräslunds oversigter fra 1977 og 1994 – ikke har givet an-
ledning til mere dybdegående studier i den skandinaviske litteratur om brandgravpladser.

54 En mere detaljeret belysning af brugen af primære vs. sekundære gravgaver gennem ældre jernalder kræver detaljerede ana-
lyser af overfladen på det overleverede gravgods; et sådant arbejde har ikke kunnet udføres i denne sammenhæng.
55 F.eks. 080306-8 Galgedil (upubliceret).
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4.2.2. DESTRUKTIV HÅNDTERING AF BRANDGRAVENES GRAVGODS

Som tidligere berørt bærer brandgravenes indhold af genstande tydeligt præg af at have været hånd-
teret, efter at ligbålet var brændt ud. Det generelle indtryk er, at større genstande har været udsat for
mere fysisk påvirkning, end det er tilfældet med mindre sager. Destruktionen kan bestå i knusning, sam-
menbøjning, fladhamring eller sønderdeling, og den kan ikke altid forklares med, at genstandenes om-
fang skulle begrænses, for at de kunne rummes i graven. Ofte har handlingen krævet medvirken af red-
skaber, f.eks. en økse eller større sten samt et fast underlag.

Hvis gentagne mønstre i den forhistoriske håndtering af gravgodset skal bruges til at belyse de ri-
tualer, der har været udøvet i forbindelse med begravelsesprocesserne, er det nødvendigt at kunne ude-
lukke sekundære faktorers indflydelse på genstandenes udseende. I nedenstående gennemgang af ud-
valgte oldsagsgrupper fra Brudager-gravpladsen er der kun medtaget genstande, hvor det kan godtgøres,
at den nuværende tilstand ikke skyldes ligbålets påvirkning, postdepositionelle faktorer, herunder ned-
brydning, eller håndtering af oldsagerne efter udgravningen. Selv når man tager alle mulige kritiske for-
behold, er der en mængde genstande, hvis fremtoning kun kan forklares ved, at de er bevidst ødelagt
og lagt i graven i fragmenteret tilstand – i nogle tilfælde kun pars pro toto. I det følgende vil udvalgte
typer af gravgods blive gennemgået for at påpege eventuelle mønstre i håndteringen, og dernæst vil der
blive fremlagt eksempler på den partielle nedlægning af gravgaver.

Den fysiske påvirkning af gravgodset er særligt tydelig på sværd, skjoldbuler og lansespidser. Ef-
ter afhærdning på ligbålet har det tilsyneladende ikke været noget problem at overbryde (GH 2, GK
2a) eller sammenbøje (K 2, DY 2a, EL 2a) sværdklingerne, før de nedlagdes i graven (fig. 67). I sidst-
nævnte tilfælde var det knap 80 cm lange, tveæggede sværd således bøjet ikke mindre end tre gange.

Mens Brudager-gravpladsens spydspidser ikke har været udsat for deformering eller overbrydning,
er det tilfældet med flere af de større lansespidser. Et par (X 2, AH 2) er let bøjet, mens EL 4, EN 2 og
EP 2b som efter en fast skabelon, har fået spidsen bukket bagover og hamret ind mod bladets nedre
del (fig. 68). På sidstnævnte var døllen endvidere fladbanket, mens to lansespidser var overbrudt før
nedlæggelsen i graven (GM 2 og KN 2). Lignende destruktionsmønstre er velkendte fra andre grav-
pladser på Fyn såvel som i resten af Nordeuropa (fig. 69).

Flere skjoldbuler har også været udsat for voldsomme ødelæggelser. På AH 3 viser udrevne nitte-
huller i skjoldbulens krave, at denne må være brækket af skjoldet med voldsom kraft forud for place-
ringen på ligbålet. Mere almindeligt har det været at slå skjoldbulens overdel ned i underdelen, og dette
må antages at være sket efter kremeringsprocessen (KH 4a, EL 5a, GK 5, KC 3a) (fig. 70). I et tilfælde
(AK 2a) er denne form for ødelæggelse suppleret med, at kraven er bukket op langs halsen, mens skjold-
bulerne BC 3a, GK 5 og KN 3 er sønderdelt før nedlæggelsen. Også skjoldhåndtagene har været ud-
sat for voldsom håndtering. BC 3b var forbukket før deponeringen, mens EL 5b, EP 3b, GL 3 og KC
3b blev nedlagt i overbrudt tilstand.

Fig. 67. Det sammenbuk-
kede sværd EL 2a.
Foto: Jørgen Nielsen.
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Fig. 68. Lansespidserne EN 2

og EP 2b med ombukket od.

Foto: Jørgen Nielsen.

Fig. 69. To lansespidser med

ensartet bøjet od fra

Fraugde-gravpladsen (Al-

brectsen 1968 nr. 38).

Foto: Jørgen Nielsen.
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Fig. 70. Skjoldbule EL 5a

med ituhugget midterparti.

Foto: Jørgen Nielsen.
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Fig. 70. Skjoldbule EL 5a

med ituhugget midterparti.

Foto: Jørgen Nielsen.
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Kun to af de 30 knive, der er fundet i brandgrave, er bukket ganske let (L 2, EP 4), mens mange var
overbrudt. Blandt de desværre generelt dårligt bevarede sakse kunne i hvert fald K 5, DY 6, EL7 og GH
5 ses at være deformeret, ligesom flere af eksemplarerne tydeligvis var overbrudt før nedlæggelsen.

De påviste mønstre i genstandenes ødelæggelse er ikke begrænset til Brudager-gravpladsens udstyr;
de genfindes på våbenudstyr såvel som de øvrige beskrevne genstandsgrupper fra den resterende del
af landet fra introduktionen af våbengravskikken i sen førromersk jernalder og frem gennem romersk
jernalder (f.eks. Klindt-Jensen 1957:44; Albrectsen 1954:63f; 1956:122; 1968 T. 75, 86 & 141; Jørgen-
sen, E. 1969; Henriksen 1989a). I løbet af dette tidsrum synes der at kunne iagttages en tendens til, at
destruktionens omfang tiltager, men en præcis afklaring af denne problemstilling kræver, at der fore-
tages en primær gennemgang af et større materiale, end det har været muligt i forbindelse med denne
undersøgelse.

Eftersom paralleller til de systematisk ødelagte våben kan påvises i gravfund fra områderne syd for
Østersøen såvel som i Sverige, må de destruktive ritualer i forbindelse med ligbrændingsprocessen og
deponeringen i graven betragtes som en del af et samlet nordeuropæisk formsprog (f.eks. Knaack
1978:33; Petré 1984:204; Bantelmann 1988:74ff; Dąbrowska 1997; Nicklasson 1997; Machajewski
2001:47; Jaskanis 2005:111f).

Når den destruktive håndtering af brandgravenes udstyr primært kan dokumenteres i anlæg fra den
første halvdel af gravpladsens brugstid, skyldes det udelukkende den indskrænkelse af mængden af grav-
gods, der kan iagttages efter C1. Eftersom keramik har været deponeret i brandgravene gennem hele
gravpladsens brugstid, er det kun dette materiale, der kan anvendes i en undersøgelse af, hvorvidt den
bevidste ødelæggelse af gravgods udelukkende har været praktiseret i et begrænset tidsrum. Ved at fo-
retage en registrering af tværmålet på det største skår i alle brandgrave er det søgt afklaret, om der kan
iagttages sammenhænge mellem den gennemsnitlige skårstørrelse og bestemte gravformer.56 Der sy-
nes at være en sådan sammenhæng, idet især bikarrene i urnegrave og urnebrandgruber hovedsageligt
rummer små skår med et tværmål på mindre end 5 cm, mens de største gennemsnitlige mål kan iagt-
tages i brandpletgravenes skårmateriale (fig. 72). Det kan også sandsynliggøres, at denne fragmente-
ringsgrad ikke alene skal tilskrives den fysiske påvirkning, som lerkarrene blev udsat for under ligbå-
lets kollaps eller under det efterfølgende ophold i jorden, men at den i hvert fald i et vist omfang må
være et resultat af bevidst ødelæggelse. Som følge af, at brandpletgravene primært tilhører den første
og urnegravene den sidste halvdel af gravpladsens brugstid, kan det samtidig påvises, at den destruk-
tive håndtering af gravgods ikke ophørte med udgangen af C1, men at den snarere tiltog i løbet af yng-
re romersk jernalder.

Fig. 71. Skjoldhåndtag BC 3b – sammenbukket og delvis itubrudt. Foto: Jørgen Nielsen.

56 Urner og lågkar og ikke ildpåvirkede bundkar fra brandpletgrave har ikke været underkastet en sådan undersøgelse, da disse
kar ikke har været gennem de samme processer som det primære gravgods (jf. afsnit 5.10.3).
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Fig. 72. Eksempler på store

skårflager fra brandpletgrav

(AH 1a) og små skårflager

fra bikar i urnebrandgrube

(DZ 1b).

Foto: Jørgen Nielsen.

Brudager 1. total 3. kor OK 14.08.09 :Layout 1 14/08/09  12:57  Side 96



96

Kapitel 4.
Begravelsesritualer

Fig. 72. Eksempler på store

skårflager fra brandpletgrav

(AH 1a) og små skårflager

fra bikar i urnebrandgrube

(DZ 1b).

Foto: Jørgen Nielsen.
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4.2.3. PARTIEL DEPONERING AF GRAVGODS I BRANDGRAVE

Overbrydningen af genstande har i nogle tilfælde været praktiseret, selv om det hele efterfølgende blev
deponeret i graven. Det er det tveæggede sværd GH 2 et eksempel på; det blev overbrudt og nedban-
ket to adskilte steder i kanten af gravgruben. I de fleste tilfælde har formålet med at overbrække en gen-
stand dog været, at kun dele heraf skulle deponeres i gravanlægget. Det ses f.eks. i grav GK, hvor greb-
enderne fra henholdsvis et enægget sværd (GK 2) og en bred hugkniv (GK 7) efterfølgende blev nedlagt.
Lansespidserne GM 2 og KN 2 var repræsenteret med henholdsvis en dølle og dele af bladet, ligesom
skjoldbulerne BC 3a, GK 5 og KN 3 kun var repræsenteret partielt i graven. Det samme gælder et par
af skjoldhåndtagsbeslagene (EL 5b, EP 3b). Af brandgravenes 30 knive var 12 med sikkerhed og yder-
ligere seks antagelig nedlagt som fragmenter (jf. bilag 8), så her er fænomenet meget tydeligt. Også på
de mindre hyppigt forekommende grupper af jerngenstande, f.eks. rageknive og sakse (f.eks. EL 7), kan
overbrydning og partiel deponering påvises.

Flere af de objekter, der er nedlagt pars pro toto, er dele af kompositte genstande, således at skik-
kens udtryk i virkeligheden bliver forstærket. For sværdenes vedkommende understreges det af, at af
gravpladsens to enæggede og tre tveæggede sværd var kun DY 2a og EL 2a ledsaget af henholdsvis
sværdskedebeslag og et fragment af en dupsko. Disse sværd har altså været deponeret sammen med ske-
den – eller rettere med dele heraf. Ud af 14 grave med skjoldudstyr optræder skjoldbulen – eller dele
af denne – alene i tre eller fire grave, mens skjoldhåndtag uden ledsagende skjoldbule er fundet i en en-
kelt grav (jf. afsnit 5.7.5.3-5.7.5.4). Fraværet af skjoldenes karakteristiske randbeslag samt det skede-
og bælteudstyr, som burde have ledsaget sværdene, er også markant. Igen må det konstateres, at møn-
strene fra Brudager kan genfindes over større landområder, og at fænomenets udtryk synes at blive mere
udtalt fra ældre til yngre romersk jernalder (f.eks. Vedel 1870:18; 1872:33; 1873:11; Klindt-Jensen
1974:138; Wahl 1982:24; Weski 1982:206f; Petré 1984:205; Bantelmann 1988:74f; Haffner 1989:206ff;
Kaliff 1992a:68ff; 120ff; Czarnecka 1994).

I brandgravene AC, EN og GÅ er der nedlagt mere eller mindre ildpåvirkede stykker af blik, der
antages at stamme fra romerske bronzekar (jf. afsnit 5.9.3). Antallet af blikfragmenter varierer fra fem
til otte, og tværmålet på de største stykker fra 2,5-3,8 cm. Vægten er blot mellem 3-25 gram, og efter-
som selv de mindste bronzekar, der kendes fra sydskandinaviske romertidsgrave, næppe vejer mindre
end 250-500 gram, kan bronzeblikket kun repræsentere få procenter eller promiller af et helt kar. Ef-
tersom kun nogle af fragmenterne har været udsat for kraftig ildpåvirkning, mens andre undervejs i pro-
cessen må være faldet ud i periferien af bålet, hvor temperaturen ikke var så høj, må kedlerne have væ-

Fig. 73. Stregornamenteret

lansespids, som er nedlagt

pars pro toto. Fra gravpladsen

Espe Nord I (090405-37, jf.

bilag 1). Foto: Jørgen Nielsen.
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57 Vejrupgaard, Møllegårdsmarken grav 99, Ellerup (Albrectsen 1968 nr. 36; 1956: nr. 75, s. 67ff; 1968 nr. 58).
58 F.eks. Møllegårdsmarken grav 843 og 1492 (Albrectsen 1971a).
59 Møllegårdsmarken grav 629 (Albrectsen 1971a).
60 F.eks. Møllegårdsmarken grav 488, 524, 968, 975, 1357, 1408, 1532, 1683, 1796a (Albrectsen 1971a), Bregentved grav KC
(bilag 13).

Fig. 74. Urnegrav BÅ fra Bre-

gentved-gravpladsen (bilag 13)

rummede 16 gram blik fra en

bronzekedel, og den er dermed

en nær parallel til de tre Brud-

ager-grave med rester af ro-

merske bronzekar.

Foto: Jørgen Nielsen.

ret brudt itu, allerede før de blev lagt på ligbålet. Disse forhold må tages til indtægt for, at bronzeked-
lerne har indgået pars pro toto allerede i et tidligt stadium af begravelsesceremonierne.

En gennemgang af gravene i Erling Albrectsens (1956; 1968; 1971a) og Ulla Lund Hansens (1987)
kataloger såvel som denne publikations bilag 13 viser, at håndteringen af bronzekarrene i de tre Brud-
ager-grave ikke indtager en særstilling blandt de fynske brandgrave med importbronzer. Fra ældre ro-
mertid kan der opregnes otte og fra yngre romertid 61 brandgrave med dele af et eller flere bronze-
kar. Blandt disse kan der udskilles tre grave57, hvor et bronzekar har været anvendt som urne og som
følge deraf har været deponeret i graven i ikke ildpåvirket og antagelig intakt tilstand, ganske som det
er tilfældet med de fleste urner af ler. Et muligvis intakt bronzekar indgår i Møllegårdsmarken grav 660
(Albrectsen 1971a:69); her har en sammenbanket Østlandskedel fungeret som låg over en urnegrav.
Disse fire grave synes at være undtagelser, og i de øvrige mere end 60 grave er importkarrene blot re-
præsenteret ved større eller mindre mængder bronzeblik. Denne andel udgøres i nogle tilfælde blot af
et enkelt stykke blik58 eller f.eks. dele af en bronzehank59, mens ganske mange indeholder en mindre
portion, netop som det er iagttaget i Brudager-gravene (fig. 74).60 Der er dog også eksempler på, at større
dele af et eller flere bronzekar er nedlagt; i nogle tilfælde er bronzefragmenterne så bukket sammen,
eller håndtaget kan være brudt af før nedlægningen som det er tilfældet med et ikke ildpåvirket øse-
si-sæt fra Møllegårdsmarken grav 1964 (Albrectsen 1971a:97).
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kataloger såvel som denne publikations bilag 13 viser, at håndteringen af bronzekarrene i de tre Brud-
ager-grave ikke indtager en særstilling blandt de fynske brandgrave med importbronzer. Fra ældre ro-
mertid kan der opregnes otte og fra yngre romertid 61 brandgrave med dele af et eller flere bronze-
kar. Blandt disse kan der udskilles tre grave57, hvor et bronzekar har været anvendt som urne og som
følge deraf har været deponeret i graven i ikke ildpåvirket og antagelig intakt tilstand, ganske som det
er tilfældet med de fleste urner af ler. Et muligvis intakt bronzekar indgår i Møllegårdsmarken grav 660
(Albrectsen 1971a:69); her har en sammenbanket Østlandskedel fungeret som låg over en urnegrav.
Disse fire grave synes at være undtagelser, og i de øvrige mere end 60 grave er importkarrene blot re-
præsenteret ved større eller mindre mængder bronzeblik. Denne andel udgøres i nogle tilfælde blot af
et enkelt stykke blik58 eller f.eks. dele af en bronzehank59, mens ganske mange indeholder en mindre
portion, netop som det er iagttaget i Brudager-gravene (fig. 74).60 Der er dog også eksempler på, at større
dele af et eller flere bronzekar er nedlagt; i nogle tilfælde er bronzefragmenterne så bukket sammen,
eller håndtaget kan være brudt af før nedlægningen som det er tilfældet med et ikke ildpåvirket øse-
si-sæt fra Møllegårdsmarken grav 1964 (Albrectsen 1971a:97).
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Med henblik på at påvise evt. mønstre i den håndtering, som lerkarrene har været udsat for i forbin-
delse med og efter kremeringsprocessen, er skårmaterialet fra brandpletgravenes lerkar samt fra de en-
kelte bikar i urnegrave og urnebrandgruber søgt udskilt, og den samlede vægt af de enkelte skårsamlin-
ger er registreret (jf. afsnit 4.2.2.). Det samme er tilstedeværelsen og fraværet af karakteristiske
karelementer, f.eks. randskår. Kun i ganske få tilfælde har det været muligt at estimere, hvor stor en an-
del af et lerkar, der er repræsenteret i en bestemt samling skår, men det kan konkluderes, at langt de fle-
ste kar kun er partielt til stede (fig. 75). Det kan også registreres, at den andel, som det enkelte kar blev
repræsenteret med i graven, aftog i løbet af gravpladsens brugstid. Endvidere kan det iagttages, at det ikke
var et tilfældigt udvalg af kardele, der blev lagt i graven, men derimod ofte stykker med karakteristiske
elementer (rand, hank eller ornamenter) fra karrets øverste del. Tilsammen tyder iagttagelserne på, at der
ved sorteringen af ligbålet er foretaget en bevidst udvælgelse af bestemte skår med henblik på at lade disse
repræsentere lige netop det pågældende kar og dettes specifikke funktioner og symbolindhold.

Som følge af at mængden af gravgods i brandgravene blev indskrænket i løbet af yngre romersk jern-
alder, kan det være vanskeligt at fastslå, om pars pro toto-skikken aftog parallelt hermed; i gravene med
partielt nedlagte knive (jf. afsnit 5.6.2) kan skikken således ikke påvises med sikkerhed efter C1. Til gen-
gæld indikerer det meget begrænsede antal glasperler i brandgravene fra sidste del af yngre romertid,
at man fortsat kun deponerede dele af udstyret. Brandgravenes sparsomme udstyr står således i et mod-
sætningsforhold til de samtidige jordfæstegrave, der i flere tilfælde omfatter komplekst udstyr i form
af f.eks. fibler, ringe, knive og lerkar, men ikke mindst glasperler. Der er registreret indtil 274 glasper-
ler i jordfæstegravene, men højst 2-3 i de samtidige brandgrave. Når gravgodset i jordfæstegravene kan
iagttages at være betydeligt mere komplekst end i de samtidige brandgrave, kan det selvfølgelig ikke
udelukkes at være under indflydelse af sociale forhold. Eftersom indskrænkningen i brandgravenes
gravgods også omfatter antallet af lerkar såvel som den gennemsnitlige størrelse på skårene og mæng-
den af skår fra de enkelte kar, synes det indiskutabelt, at pars pro toto-skikken blev praktiseret også i
sidste halvdel af yngre romertid.

4.2.4. DESTRUKTION OG PARTIEL DEPONERING AF JORDFÆSTEGRAVENES GRAVGODS

Systematisk destruktion af genstande og efterfølgende deponering af disse pars pro toto er langt over-
vejende knyttet til brandgravskikken, men fænomenerne er dog ikke ukendt i forbindelse med ro-
mertidens jordfæstegrave. I Brudager-materialet er eksemplerne på denne skik ikke mange, men ler-
karret HG 1b synes dog at være nedsat i fragmenteret tilstand; det samme kan være tilfældet med karret
HJ 1. Mere diskutabelt er et knivfragment fra grav EW, idet dette – sammen med lidt brændt ben og
smeltet glas – kan antyde, at materiale fra en forstyrret brandgrav er indblandet i jordfæstegravens fyld.

Selv om der ikke i Brudager-gravpladsens jordfæstegrave kan fremlægges helt entydig dokumen-
tation for nedlæggelse af genstande pars pro toto eller blot i ødelagt tilstand, skal problematikken alli-
gevel berøres her. Det skyldes dels, at fænomenet ikke hidtil har været genstand for særlig opmærk-
somhed, og dels at det viser, at håndteringen af gravgodset i jordfæstegravene også omfatter nogle af
de elementer, som kendes fra brandgrave såvel som fra andre kontekster.

Destruktion af jordfæstegravenes gravgods kan ofte være vanskelig at dokumentere på grund af de
postdepositionelle faktorer, som materialet har været udsat for ved gravrummets kollaps. Derfor kan
tolkningen af baggrunden for knuste glas- og lerkar i jordfæstegravene ofte være ret problematisk. På
den bornholmske Jættebro-gravplads er der således afdækket en kammergrav med lerkar, som kan være
bevidst knust ved hjælp af sten i forbindelse med gravlæggelsen (Nielsen, F.O. 2006:58), ligesom det
ikke kan udelukkes, at nogle af de smadrede lerkar i fynske jordfæstegrave fra yngre romertid har væ-
ret udsat for en lignende behandling. På mere sikker grund er man med det sammenbukkede våben-
udstyr i den nordfynske Kulsbjerg grav 2 fra C1 (Engelhardt 1867:13; Albrectsen 1968 nr. 1). Dette ud-

Fig. 75. Lerkar EL 1b var kun

repræsenteret med to, kraftigt

sekundært brændte skår.

Foto: Jørgen Nielsen.
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Fig. 76. Skår af cirkusbæger

og gennemboret skår af terra

sigillata fra Møllegårds-

marken grav 1304.

Foto: Jørgen Nielsen.

styr har undergået en behandling, hvis nærmeste paralleller findes i de samtidige brandgrave, våben-
deponeringer og mosefund.61

Pars pro toto-deponeringer af gravgods kan iagttages i to af Møllegårdsmarkens jordfæstegrave fra
C2. Grav 1191 indeholdt således blot en enkelt glasspillebrik, der må repræsentere et helt spilleudstyr
(Albrectsen 1971a:114; jf. bilag 6). Mere markant var udtrykket i grav 1304, der bl.a. indeholdt et gen-
nemboret skår af et terra sigillata-kar, et lille fragment af en ringbrynje samt et skår af et cirkusbæger
(Albrectsen 1971a:115f) (fig. 76). I ingen af tilfældene kan forstyrrelse eller andre postdepositionelle
faktorer anvendes som forklaring på genstandenes partielle tilstedeværelse, og de pågældende grave in-
deholdt da også intakte gravgaver i form af lerkar.

Især nedlæggelsen af dele af glasbægre har efterhånden ganske mange paralleller i sydskandinavi-
ske jordfæstegrave fra yngre romertid, og bægrene er næsten altid blot repræsenteret med et enkelt glas-
skår (Norling-Christensen 1957:16; Hansen, U.L. 1977:94ff; Näsman 1984:25; Ringtved 1991:50ff;
Stjernquist 1994 fig. 5; Iversen, R. 2008:3). Fra flere gravpladser er der vidnesbyrd om, at et glasskår
har været anbragt i eller ved ligets mund som en form for obolus (Boye 2002; 2007; Nielsen, F.O.
2006:58; Hansen & Rindel 2008). I Bregentved-gravpladsens grav GÆ fra C2 var et par små skårfla-
ger nedlagt i gravens hovedende, mens stumper af samme glas var drysset ud over ligets brystparti
(090108-11, jf. bilag 13). På Skovgårde-gravpladsen fandtes et glasskår derimod inde i et lerkar (Et-
helberg 2000:338f), og som en variant over dette tema kan man føje lerkar med et indsat glasskår i kar-
siden. Som helhed synes fænomenet med nedlægning af enkelte glasskår i jordfæstegravene at tiltage
i løbet af yngre romersk jernalder (jf. Hansen, U.L. 1987:247).

At også andre genstandsgrupper kan være partielt nedlagt i jordfæstegravene, antyder en skjold-
bule fra den langelandske Store Keldbjerg grav 1 (Albrectsen 1956 nr. 111); ingen andre skjolddele var
til stede i graven, men det kan selvfølgelig ikke udelukkes, at disse har været fremstillet alene af orga-
nisk materiale (jf. afsnit 5.7.5.2). En sådan forklaring kan til gengæld ikke anvendes, når der i den søn-
derjyske Bæk-grav fra B2 var nedlagt en enkelt spore som symbol på et helt sæt (Korthauer 1997:114).

Som helhed er de problemstillinger, der er berørt i dette afsnit, meget dårligt belyst i den arkæo-
logiske litteratur, og et dybere indblik i emnet kræver en omfattende primærbearbejdning af kildema-
terialet.

61 Fra den sjællandske Kyndby-grav kendes bevidst ødelagt våbenudstyr i jordfæstegrave i øvrigt så sent som yngre germansk
jernalder (Ørsnes-Christensen 1956:84ff; 103). Til gengæld kendes fænomenet ikke i forbindelse med de danske våbengrave fra
vikingetiden (venligst oplyst af museumsinspektør Anne Pedersen, Nationalmuseet).
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Fig. 76. Skår af cirkusbæger

og gennemboret skår af terra

sigillata fra Møllegårds-

marken grav 1304.

Foto: Jørgen Nielsen.

styr har undergået en behandling, hvis nærmeste paralleller findes i de samtidige brandgrave, våben-
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4.2.5. HÅNDTERING AF GRAVGODS I ROMERTIDSGRAVE – EN SAMMENFATNING

Mens ildpåvirkning af gravgodset kun er relevant at diskutere, når man beskæftiger sig med brandgrave,
kan bevidst destruktion og partiel deponering være væsentlig at vurdere i relation til både brand- og
jordfæstegrave. Der kan derfor antages at være nogle overordnede tanker bag disse fænomener, og disse
vil blive diskuteret i det følgende.

Det er tidligere nævnt, at bevidst ødelæggelse af genstande forud for gravlæggelsen ikke nødven-
digvis kan begrundes med pladsmangel i graven; faktisk synes det at være en undtagelse, at et snævert
gravrum, f.eks. i form af en urne, har været baggrunden for sammenbukning eller overbrydning af gen-
stande. Der synes derfor at være to mulige årsager til den destruktive håndtering af gravgodset, og begge
synes at være repræsenteret i Brudager-materialet:62

1. Man har frataget genstanden (f.eks. våben) brugbarhed, kraft og styrke gennem en destruktion, hvis
udtryk kan være afbrænding, sammenbukning m.v. eller overbrydning. Ødelæggelsen kan have et
profant formål, altså at forhindre efterlevende i at bruge genstanden, eller den kan have et rituelt
sigte og således være rettet mod uskadeliggørelse af genstandens iboende kræfter.

2. Man har fragmenteret genstanden for at bruge dele heraf i forbindelse med pars pro toto-ritualer.

Alfred Haffner (1989:208f) har på et generelt plan sammenlignet ødelæggelsen af germanske brand-
graves udstyr med den behandling, som kelterne gav våbenudstyr forud for ofring i deres helligdomme.
Hvis man tager udgangspunkt i materialet fra de danske våbengrave fra romersk jernalder, er det mere
relevant at drage paralleller til den håndtering, som blev udstyret i de nordeuropæiske – og ikke mindst
danske – våbenofferfund til del, og det er da også gjort allerede af Conrad Engelhardt i forbindelse med
fremlæggelse af Kragehul-fundet (1867:12ff). Afbrænding, sammenbukning af sværdklinger og lanse-
blade, sammenbankning af døller samt overbrækning af genstande er handlingsmønstre, som genfin-
des i de fleste mosefund fra romersk jernalder (Ilkjær 1990b; 2001b; Biborski & Ilkjær 2006b). Som følge
af, at våbenudstyret stort set forsvandt fra brandgravene i hvert fald i det gammeldanske område om-
kring begyndelsen af C2, er det ikke muligt at følge traditionen længere op i tid på gravpladserne. Det
kan man til gengæld i mosefundene og ikke mindst i de våbenofringer, der i de sidste årtier er påvist
på flere bopladser fra yngre romertid og ældre germanertid (f.eks. Hårdh 1999; Nielsen, J.N. 2002b;
Helgesson 2004; Iversen, R.B. 2008a). Her kan det påvises, at man har anvendt et forholdsvis ensartet
formsprog ved håndtering af bestemte udstyrskategorier gennem mere end et halvt årtusinde, uanset
om genstandene skulle deponeres på en gravplads, en boplads eller i et vådområde (jf. Hansen, J. 2006,
særligt fig. 2). Det er derfor nærliggende at tro, at de hensigter og ritualer, der har ligget bag de hand-
linger, som førte til deponering af våbenudstyr i forskellige kontekster, har lignet hinanden. Gravgodset
fra tør bund og måske i et vist omfang fra våd bund har man i princippet kunnet bjærge og genanvende,
selv om det havde skader fra bl.a. ild. En del af deponeringerne fra vådbundsnedlægningerne har imid-
lertid været vanskeligt tilgængelige – eller ligefrem utilgængelige. I hvert fald i disse tilfælde må øde-
læggelserne have haft et rituelt sigte, der var rettet mod genstanden selv (f.eks. Randsborg 2006:47ff).
Imidlertid er det ikke muligt at fastslå, om denne iagttagelse kan bruges til generelt at konkludere, at
systematisk ødelæggelse af våben og andet udstyr har haft et rituelt sigte. Det kan blot sandsynliggø-
res, at det i hvert fald til dels har været tilfældet.

Ved tolkningen af baggrunden for pars pro toto-nedlægningen af genstande skal der også tages hen-
syn til flere forhold. Først og fremmest kan partielt nedlagte objekter fra henholdsvis brand- og jord-
fæstegrave ikke sammenlignes helt uden forbehold. De genstande, der er partielt repræsenteret i jord-

62 Der er etnografiske eksempler på, at ødelæggelse af gravgodset kan have baggrund i, at dette anses for urent, ligesom de-
struktionen kan opfattes som en del af en sørgeceremoni (f.eks. Meyer-Orlac 1982:317; Pearson 1993:204).
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Fig. 77. Vindueskar fra Møl-

legårdsmarken grav 801 fra

siden, ovenfra og tæt på det

indsatte glasskår

(Albrectsen 1971a:109).

Foto: Jørgen Nielsen.

fæstegravene, kan ofte have været i anvendelse selv i deres fragmenterede tilstand, da afdøde var i live.
Eksempler på dette er de gennemborede skår af terra sigillata eller små partier af ringbrynjer, der flere
steder i Nordeuropa – således også på Sydøstfyn - har været anvendt som amuletter (Czarnecka 1994).
Glasskår kan have cirkuleret med en lignende funktion eller som statussymboler i det levende samfund
(Gotfredsen et al. 2009); i hvert fald har de jo i nogle tilfælde været så værdsat, at man har indsat dem
i lerkar (fig. 77).
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Når det kommer til de partielt nedlagte genstande fra brandgravene, bliver tolkningen endnu mere
vanskelig, for der kan være flere årsager til, at dele af en genstand mangler i gravanlægget:

1. Genstande eller dele heraf er efterladt på ligbål som følge af usystematisk sortering.
2. Genstande eller dele heraf er efterladt på ligbål som følge af bevidst handling.
3. Genstande eller dele heraf er deponeret andre steder (i andre grave, på boplads, i vådområde etc.).
4. Genstande eller dele heraf er recirkuleret i det levende samfund.

Som beskrevet i afsnit 3.7 er der undersøgt enkelte ligbrændingssteder fra jernalderen, og heri er
der fundet overraskende store mængder af gravgods.63 Det er vanskeligt at forestille sig, at nogle af især
de større genstande, som er fundet i denne kontekst, skulle være overset ved en blot nogenlunde sy-
stematisk sortering af det nedbrændte ligbål. En del af materialet må derfor være efterladt på kreme-
ringspladsen som resultat af et bevidst valg. Baggrunden for denne strategi er næppe et udtryk for et
fravalg af de pågældende genstande, men snarere et tilvalg af den mængde, som blev fjernet fra lig-
brændingsstedet. Selvfølgelig kan man få et indtryk af omfanget og karakteren af de genstande, der blev
fjernet, ved at se på indholdet i gravene, men noget kan være sorteret fra undervejs fra ligbål til grav
eller være deponeret parallelt hermed andre steder, således som det er tilfældet med de i afsnit 3.7 om-
talte lag af ligbålsrester i hulvejssystemerne på Møllegårdsmarken.64 Denne problemstilling kan bely-
ses med et eksempel fra Brudager-gravpladsen. I gravene BC og EQ, der lå med en indbyrdes afstand
af 4,5 m, fandtes skår, som med allerstørste sandsynlighed stammer fra samme, fintmagrede og orna-
menterede hankekop (BC 1b/BQ 1b). En helt tilsvarende situation er iagttaget i gravene 769 og 797
på Møllegårdsmarken; afstanden mellem disse to brandgrave var ca. 5 m, og de indeholdt skår fra samme
terra sigillata-kar (Albrectsen 1971a:71; 109). Paralleller kendes endvidere fra den nordjyske Vogn-grav-
plads fra førromersk jernalder65, men fænomenet kan være langt mere udbredt, end det fremgår af ar-
kæologiske publikationer. Fælles for de pågældende fund er imidlertid, at det ikke kan afgøres, om ler-
karskårene er fordelt i to gravanlæg som følge af en bevidst handling, eller om det er et resultat af, at
man har anvendt samme sted til ligbrænding to gange med kort mellemrum.

Uafhængigt af hvilken af de fire ovenfor skitserede forklaringsmodeller man bruger til at forklare
oldsagernes partielle tilstedeværelse i gravene, forudsættes en generel accept af, at et glasskår har sym-
boliseret et helt bæger, at 25 gram små stykker bronzeblik har gjort det ud for en hel Østlandskedel,
eller at dele af et skjoldhåndtagsbeslag repræsenterede et helt skjold. Det var således ikke nødvendigt,
at genstandene var intakte og brugbare, når de gik fra brugssfæren til sakralsfæren (f.eks. Schiffer
1987:29f). Det er tydeligt, at dette symbolsprog har været fælles for betydelige landområder i Barba-
ricum.

Selv om det rituelle udtryk i pars pro toto-ritualerne måske var det vigtigste, kunne den profane ge-
vinst være, at kostbare ressourcer kunne genbruges i det levende samfund med en religiøs begrundelse
(jf. Williams 2008:244). Det kan være baggrunden for, at ikke mindst de importerede bronzekar (jf. af-
snit 5.9.3) som regel blot er repræsenteret med en lille andel i brandgravene; størstedelen kan ganske
enkelt være endt i smeltediglen på bopladsen, og genstanden har dermed fået et “efterliv” i en fibula
eller en anden brugsgenstand, der tillige kunne symbolisere ejerens relationer til en afdød slægtning.

63 Helt tilsvarende iagttagelser er bl.a. gjort på provinsialromerske brandgravpladser (f.eks. Polfer 2000:36).
64 På den nordtyske Putensen-gravplads er der afdækket seks gruber med materiale, der tolkes som deponeringer af rester fra
flere ligbål. Gruberne indeholder – udover trækulholdig jord – store mængder brændte ben, lerkarskår og andet gravgods (We-
gewitz 1972:45ff). Tilsvarende deponeringssteder for ligbålsrester kendes fra en række germanske såvel som romerske grav-
pladser (f.eks. Polfer 2000:30ff; McKinley 1997b:57;71; 2000:41f), ligesom de er beskrevet i etnografisk litteratur (Downes
1999:24). En grube med sekundært brændte skår på en nordfynsk gravplads (bilag 1, 080604-32 Nørreløkke) kan muligvis også
rumme affald fra oprydning på ligbrændingssteder.
65 Venligst meddelt af museumsinspektør Jens-Henrik Bech, Museet for Thy og Vester Hanherred.

Brudager 1. total 3. kor OK 14.08.09 :Layout 1 14/08/09  12:58  Side 103



104

Kapitel 4.
Begravelsesritualer

4.3. HÅNDTERING AF BRANDGRAVENES LIGRESTER

Mængden og karakteren af de brændte ben fra Brudager-gravpladsen gør materialet særdeles velegnet
til at belyse, hvorledes man tog hånd om resterne af det menneskelige legeme, efter at ligbålet var ned-
brændt. I afsnittene 3.4.2.2-3.4.2.5 er det beskrevet, at især mængden af brændte ben kan variere be-
tydeligt fra den ene type af brandgrave til den anden. Derfor vil der i det følgende blive foretaget en
analyse af mængden af brændte ben i de tre største hovedgrupper af brandgrave i et forsøg på at se, om
der kan udpeges nogle mønstre i behandlingen af ligresterne, og om disse i så fald kan relateres til grav-
type, til kronologiske eller til sociale forhold. For at klarlægge i hvor stort omfang mængden af
brændte ben er påvirket af gravenes afpløjning, er der foretaget en beregning af benmængden i rela-
tion til bevaringskategorierne inden for de enkelte gravformer.

Fra 54 af Brudager-gravpladsens 65 brandpletgrave er der bevaret brændte knogler i et omfang, der
varierer fra 0,5 gram til 406 gram med et gennemsnit på 24 gram (fig. 78).

Selv om der kan iagttages et fald i den gennemsnitlige benmængde i brandpletgrave fra bevaringska-
tegori 1 til kategori 3, er det ikke markant (fig. 79). Det kan således ikke alene tilskrives bevarings-
mæssige forhold, når der i 67 % af brandpletgravene fremkom mindre end 10 gram brændte ben, og
selv i meget velbevarede anlæg kunne benmængden være helt ned til 2 gram.66 Kun i tre brandpletgrave
fandtes over 100 gram brændt ben, nemlig DC og GT med 190 og 192 gram samt DY med 406 gram.
Mens førstnævnte grav ikke rummer komplekst gravudstyr, er dette tilfældet med de to øvrige, men
der ser dog ikke ud til at være nogen sammenhæng mellem høj AOT-værdi og benmængde, når man
ser på brandpletgravene under ét. Ligeledes kan der heller ikke påvises nogen sammenhæng mellem ben-
mængde og kronologiske forhold, idet man dog skal være opmærksom på, at gravformen kun er spar-
somt forekommende efter C1.

66 I mange tilfælde er det således slet ikke muligt at få vished for, at knogleresterne stammer fra et menneske!

Fig. 78. Vægten af brændte

ben i 54 brandpletgrave. Alle

tre bevaringskategorier er

medregnet.

Brudager 1. total 3. kor OK 14.08.09 :Layout 1 14/08/09  12:58  Side 104



104

Kapitel 4.
Begravelsesritualer

4.3. HÅNDTERING AF BRANDGRAVENES LIGRESTER

Mængden og karakteren af de brændte ben fra Brudager-gravpladsen gør materialet særdeles velegnet
til at belyse, hvorledes man tog hånd om resterne af det menneskelige legeme, efter at ligbålet var ned-
brændt. I afsnittene 3.4.2.2-3.4.2.5 er det beskrevet, at især mængden af brændte ben kan variere be-
tydeligt fra den ene type af brandgrave til den anden. Derfor vil der i det følgende blive foretaget en
analyse af mængden af brændte ben i de tre største hovedgrupper af brandgrave i et forsøg på at se, om
der kan udpeges nogle mønstre i behandlingen af ligresterne, og om disse i så fald kan relateres til grav-
type, til kronologiske eller til sociale forhold. For at klarlægge i hvor stort omfang mængden af
brændte ben er påvirket af gravenes afpløjning, er der foretaget en beregning af benmængden i rela-
tion til bevaringskategorierne inden for de enkelte gravformer.

Fra 54 af Brudager-gravpladsens 65 brandpletgrave er der bevaret brændte knogler i et omfang, der
varierer fra 0,5 gram til 406 gram med et gennemsnit på 24 gram (fig. 78).

Selv om der kan iagttages et fald i den gennemsnitlige benmængde i brandpletgrave fra bevaringska-
tegori 1 til kategori 3, er det ikke markant (fig. 79). Det kan således ikke alene tilskrives bevarings-
mæssige forhold, når der i 67 % af brandpletgravene fremkom mindre end 10 gram brændte ben, og
selv i meget velbevarede anlæg kunne benmængden være helt ned til 2 gram.66 Kun i tre brandpletgrave
fandtes over 100 gram brændt ben, nemlig DC og GT med 190 og 192 gram samt DY med 406 gram.
Mens førstnævnte grav ikke rummer komplekst gravudstyr, er dette tilfældet med de to øvrige, men
der ser dog ikke ud til at være nogen sammenhæng mellem høj AOT-værdi og benmængde, når man
ser på brandpletgravene under ét. Ligeledes kan der heller ikke påvises nogen sammenhæng mellem ben-
mængde og kronologiske forhold, idet man dog skal være opmærksom på, at gravformen kun er spar-
somt forekommende efter C1.

66 I mange tilfælde er det således slet ikke muligt at få vished for, at knogleresterne stammer fra et menneske!

Fig. 78. Vægten af brændte

ben i 54 brandpletgrave. Alle

tre bevaringskategorier er

medregnet.
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Fra 68 af de i alt 77 urnegrave er der bevaret brændte ben i mængder, der varierer fra 1 gram til 2655
gram med et gennemsnit på 301 gram (fig. 80). Inden for denne gravform er der ingen tvivl om, at be-
varingsgraden har væsentlig indflydelse på mængden af brændte ben i den enkelte grav (fig. 81), idet
den gennemsnitlige benmængde i kategori 3-gravene er så markant mindre, end det er tilfældet i de bedre
bevarede grave fra kategori 1-2. Variationsbredden i benmængden i velbevarede grave viser dog, at det
først og fremmest må være andre forhold, der har betydning for mængden af ben i den enkelte grav.
Hvis man tager udgangspunkt i den eneste fuldt bevarede urnegrav (DE), indeholdt den 788 gram ben,
mens knap 6 % – alle fra kategori 2 – rummede mere end 1 kg med de 2655 gram fra grav GP som en
markant afvigelse. Der er dog flere eksempler på, at selv relativt velbevarede urnegrave, hvor ploven
kun kan have fjernet ganske lidt af indholdet, rummede mindre end 100 gram knogler, og ikke mindst
i disse tilfælde må manglen på ben forklares med andet end afpløjning og nedbrydning. Det skal til-
føjes, at heller ikke i forbindelse med urnegravene kan der spores en sammenhæng mellem benmæng-
den og AOT-værdi eller kronologiske forhold.

Den gennemsnitligt største benmængde blev fundet i urnebrandgruberne, men her skal det tages
i betragtning, at gravtypen kun er repræsenteret med otte anlæg. I disse grave varierede benmængden
fra 14-1645 gram med et gennemsnit på 825 gram (fig. 82). Der kan, som det var tilfældet med urne-
gravene, iagttages et markant fald i benmængden fra kategori 1 til kategori 3, og dette skyldes utvivl-
somt, at sidstnævnte var præget af afpløjning (fig. 83). At benmængden generelt var større i urne-
brandgruber end i urnegravene, kan til dels skyldes, at de førstnævnte som regel var dybere nedgravet
og dermed bedre bevaret. Imidlertid er det næppe den fulde forklaring, for gennem hele romersk jern-
alder er det generelle indtryk, at denne gravform rummer større benmængder end urnegrave og
brandpletgrave, hvis udtryk urnebrandgruben jo ellers forener i sin komposition. Derfor må det altså
konstateres, at der også i forbindelse med urnebrandgruberne er andre forhold end de bevaringsmæs-

Fig. 79. Mindste, største og
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sige, som har indflydelse på benmængden. Eftersom urnebrandgruben kun blev anvendt i den første
halvdel af Brudager-gravpladsens brugstid, er det vanskeligt at afgøre, om kronologiske forhold kan
gøre sig gældende. Til gengæld kan det ikke udelukkes, at sociale forhold har en betydning, idet denne
gravtype både her og generelt ofte er forbundet med komplekst gravudstyr (jf. afsnit 7.4).

Som udgangspunkt kunne man forvente, at en brandgrav fra bevaringskategori 1 skulle indeholde
et tilnærmelsesvis intakt kremeret skelet. Når man ser på variationen i den gennemsnitlige benmængde
i denne kategori inden for de tre ovenfor beskrevne typer af brandgrave, står det klart, at selv i disse
anlæg kan det ikke være hele det kremerede skelet, der er nået fra det nedbrændte ligbål til graven. Med
andre ord ser det ud til, at en del af ligresterne, som det også var tilfældet med gravgodset (jf. afsnit 4.2.3),
er blevet bevidst fravalgt i forbindelse med eller efter sortering af ligbålet, således at kun et udvalg endte
i graven. Mængden af ben, der endte i graven, synes i et vist omfang at være bestemt af den valgte grav-
type, således at der blev udsorteret mindst til deponering i brandpletgravene og mest i urnebrandgru-
berne, mens urnegravene indtager en mellemposition. Generelt for alle tre hovedgrupper af brandgrave
er imidlertid, at ligresterne kan konstateres at være deponeret pars pro toto, men omfanget af denne skik
kan kun belyses ved at lave et estimat af, hvor store dele af det brændte skelet, der ikke er til stede i
gravene.

Der er stor variationsbredde i vægten af et brændt skelet fra et voksent individ, der kremeres i et
moderne krematorium. De publicerede angivelser svinger således fra 1500-1700 gram for kvinders og
1800-2000 gram for mænds vedkommende og som helhed op til 3600 gram (McKinley 1997a:136; Bec-
ker et al. 2006:139; Alexandersen et al. 2008:393). Forskellige forhold gør imidlertid, at disse tal kan
være vanskelige at overføre på et forhistorisk materiale. Således er der forskel på en recent, fuldstæn-
dig styret og lukket brændingsproces og en brænding på et åbent bål med mange ukontrollable fak-
torer (f.eks. Piontek 1976:278; McKinley 1994c:78f). Tilsvarende er fysiologiske forskelle mellem det
moderne og det forhistoriske menneske vel heller ikke uden betydning. Da det kun har været muligt
at foretage køns- og aldersbestemmelser på en begrænset del af materialet, kan det ikke med sikker-
hed afgøres, om disse forhold spiller ind på mængden af brændte ben. I de otte brandplet- og urnegrave,
hvor knoglerne er bestemt til at stamme fra et barn, er benmængden meget ringe, hvilket svarer til det

Fig. 82. Vægten af

brændte ben i otte urne-

brandgruber. Alle tre

bevaringskategorier er

medregnet.

Fig. 83. Mindste, største
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brandgruber fordelt på

de tre forskellige beva-

ringskategorier.
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gøre sig gældende. Til gengæld kan det ikke udelukkes, at sociale forhold har en betydning, idet denne
gravtype både her og generelt ofte er forbundet med komplekst gravudstyr (jf. afsnit 7.4).
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anlæg kan det ikke være hele det kremerede skelet, der er nået fra det nedbrændte ligbål til graven. Med
andre ord ser det ud til, at en del af ligresterne, som det også var tilfældet med gravgodset (jf. afsnit 4.2.3),
er blevet bevidst fravalgt i forbindelse med eller efter sortering af ligbålet, således at kun et udvalg endte
i graven. Mængden af ben, der endte i graven, synes i et vist omfang at være bestemt af den valgte grav-
type, således at der blev udsorteret mindst til deponering i brandpletgravene og mest i urnebrandgru-
berne, mens urnegravene indtager en mellemposition. Generelt for alle tre hovedgrupper af brandgrave
er imidlertid, at ligresterne kan konstateres at være deponeret pars pro toto, men omfanget af denne skik
kan kun belyses ved at lave et estimat af, hvor store dele af det brændte skelet, der ikke er til stede i
gravene.

Der er stor variationsbredde i vægten af et brændt skelet fra et voksent individ, der kremeres i et
moderne krematorium. De publicerede angivelser svinger således fra 1500-1700 gram for kvinders og
1800-2000 gram for mænds vedkommende og som helhed op til 3600 gram (McKinley 1997a:136; Bec-
ker et al. 2006:139; Alexandersen et al. 2008:393). Forskellige forhold gør imidlertid, at disse tal kan
være vanskelige at overføre på et forhistorisk materiale. Således er der forskel på en recent, fuldstæn-
dig styret og lukket brændingsproces og en brænding på et åbent bål med mange ukontrollable fak-
torer (f.eks. Piontek 1976:278; McKinley 1994c:78f). Tilsvarende er fysiologiske forskelle mellem det
moderne og det forhistoriske menneske vel heller ikke uden betydning. Da det kun har været muligt
at foretage køns- og aldersbestemmelser på en begrænset del af materialet, kan det ikke med sikker-
hed afgøres, om disse forhold spiller ind på mængden af brændte ben. I de otte brandplet- og urnegrave,
hvor knoglerne er bestemt til at stamme fra et barn, er benmængden meget ringe, hvilket svarer til det
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forventede, men de pågældende grave er samtidig generelt dårligt bevaret, så iagttagelserne skal vur-
deres med forbehold.

J.I. McKinley (1993:285) har anvendt en kalkuleret gennemsnitsvægt for et kremeret skelet på ca.
1625 gram, beregnet efter at fraktionen under 2 mm var frasorteret. Hvis denne vægt holdes op mod
den gennemsnitlige mængde brændte ben i de tre ovenfor beskrevne gravtyper, når man frem til, at gra-
vene i gennemsnit rummede under halvdelen af den forventede benmængde – og i mange tilfælde kun
en brøkdel heraf (fig. 84). Når der i en enkelt grav (GP) forekommer en benmængde, der svarer til ca.
halvandet “gennemsnitsskelet”, kunne det antages, at der var tale om en dobbeltgrav, men noget så-
dant har ikke kunnet påvises ved den osteologiske undersøgelse. Eftersom gravens indhold af dyre-
knogler ikke er vejet selvstændigt, kan de ikke udelukkes at have en vis indflydelse på vægten, men
næppe i så stort omfang. Tallet afspejler snarere, at vægten af det forhistoriske “gennemsnitsskelet” er
sat for lavt. Hvis dette er tilfældet, betyder det, at diskrepansen mellem den gennemsnitlige tilstede-
værende og den forventede benmængde er større, end det er udtrykt her.

Undersøgelsens udsagn er så entydigt, at det må konstateres, at hvis der overhovedet forekommer
et eneste komplet skelet i Brudager-gravpladsens brandgrave, kan det betragtes som en undtagelse!
Spørgsmålet er imidlertid, om pars pro toto-deponering af brændte ben var et lokalt fænomen, eller om
der er tale om et forhold, der er generelt for romersk jernalder? Fra mange gravpladser foreligger der
desværre kun meget generelle oplysninger om vægt og rumfang af brandgravenes indhold af brændte
ben. Hvis der ikke samtidigt er redegjort for gravenes bevaringsgrad og den anvendte undersøgelses-
metode, vil materialet kunne have en så uensartet karakter, at det kun vanskeligt kan anvendes som sam-
menligningsmateriale. De publicerede angivelser af vægt og rumfang af brændte ben er da også kun sjæl-
dent anvendt i videre analyser, men enkelte undtagelser foreligger.

Fra den midtfynske brandgravplads Stærbogård er der fremlagt angivelser af benmængden i 18 ud
af 45 brandpletgrave fra sen førromersk jernalder, idet de resterende anlæg ikke indeholdt ligrester, der
kunne bjærges! Mængden varierer fra 1-383 gram med et gennemsnit på 68 gram – og hvis det holdes
op mod gravenes bevaringsgrad, der her er udtrykt i gravgrubens dybde, ses der ikke at være nogen
klar sammenhæng (Lundby 2006a:6). Den gennemsnitlige benmængde i disse grave var således ca. dob-
belt så stor som i gennemsnittet af kategori 1-brandpletgravene på Brudager-gravpladsen. Hvorvidt
dette afspejler kronologiske forhold, kan ikke afgøres på det foreliggende grundlag, men det er en mu-
lighed, der kan være relevant at undersøge nærmere.

På den nordvestfynske romertidsgravplads Lykkebjerg er der også konstateret en sammenhæng mel-
lem gravtype og benmængde, og situationen her svarer fuldstændigt til de iagttagelser, der er gjort i Bru-
dager-materialet (Lorentzen 1984 fig. 21). For Møllegårdsmarkens vedkommende foreligger mere over-
ordnede betragtninger; her vurderes det generelle billede at være, at mindre end 25 % af skelettet er
til stede i brandgravene fra romersk jernalder (Holck 1993; 1997:82ff). Her skal man imidlertid være
opmærksom på, at der ikke blev foretaget soldning af gravfylden ved de tidligste undersøgelser på lo-
kaliteten, og dette kan have betydelig indflydelse på benmængden fra især brandpletgravene.

Det er forfatterens erfaring fra undersøgelsen af et stort antal fynske brandgrave fra ældre jernal-
der, at den begrænsede mængde brændte ben i Brudager-gravpladsens brandgrave repræsenterer et ty-
pisk billede på regionalt plan. Udvides perspektivet til publicerede brandgravpladser fra den øvrige del
af Danmark – eller Skandinavien som helhed – viser der sig at være tale om en generel situation, som
i øvrigt ikke er isoleret til ældre jernalder (f.eks. Petré 1984:205f; Kaliff 1992a:120ff; Grøn et al.

Fig. 84. Den største og gen-

nemsnitlige benmængde i tre

typer af brandgrave i forhold

til en hypotetisk, gennemsnit-

lig skeletvægt på 1625 gram.
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1994:143f; Sigvallius 1994:28ff; Næss 1996:94f; Kaliff & Oestigaard 2004:85; 99; Arcini & Svanberg
205:329ff; Aspeborg 2005:212ff; Alexandersen et al. 2008:394). Vender man blikket mod tyske og pol-
ske brandgravpladser fra sen førromersk og romersk jernalder, er der gjort lignende iagttagelser her
(Wahl 1988:50ff; Hahuła & Wołągiewicz 2001:59; Jaskanis 2005:117f; Karczewski 2008:43; Andrzej-
owski in print). Endelig har Jacqueline I. McKinley (1997a:137; 2000:41) ved undersøgelsen af ca. 4000
brandgrave, der tidsmæssigt dækker store dele af De Britiske Øers forhistorie, påvist, at brandgravene
her i gennemsnit rummer ca. 40-60 % af det kremerede skelet.67

Den samlede konklusion er altså, at brandgravenes indhold af brændte ben kun repræsenterer en
mindre eller endda forsvindende lille del af dét kremerede lig, som man ellers skulle mene måtte være
selve årsagen til gravens konstruktion. Spørgsmålet er derfor, hvad det er, der har betinget, at ligresterne
kun er partielt til stede i brandgravene?

Dynamikken i selve kremeringsprocessen har betydelig indflydelse på mængden af ligrester, og dens
karakter bestemmes af mange variabler, herunder bålets konstruktion og brændslets karakter, vejr-
forhold, brændingens længde, bålets pasning m.v. Iagttagelser fra moderne krematorier såvel som fra
ligbrændingsforsøg har således vist, at et stort og kraftigt accelererende ligbål med et fedtholdigt lig fø-
rer til en mere komplet forbrænding, der efterlader en mindre mængde ben, end det vil være tilfældet,
hvis man brænder et magert lig på et lille bål. Ligets køn, alder og knoglestruktur har selvfølgelig også
indflydelse på den overleverede mængde ligrester, ligesom sygdomsforhold, f.eks. knogleskørhed
(osteoporose), har negativ indvirkning på knoglernes styrke og dermed på deres modstandsdygtighed
under og efter brændingen (McKinley 1993). Man kan således ikke uden videre forklare brandgrave-
nes begrænsede indhold af brændte ben som et resultat af fuldstændigt gennemførte kremeringer.

De fysiske processer, som knoglerne gennemgår under kremeringsprocessen, gør dem modstands
dygtige overfor nedbrydning (Dokládal 1970; Olsen et al. 2008), og derfor kan det også udelukkes, at
kemisk påvirkning under benenes ophold i graven har spillet en væsentlig rolle. Til gengæld kan det
ikke afvises, at en menneskelig faktor i form af pulverisering kan have medvirket til at nedbryde en del
af knoglerne. I arkæologisk litteratur nævnes knusning og rensning eller ligefrem vaskning af de
brændte ben68 hyppigt som en del af håndteringen af ligresterne efter kremeringen (f.eks. Albrectsen
1971a:198ff; Skaarup 1976:146; Wahl 1988:48ff; McKinley 1989:72; Kaliff 1992b:137f; 1997:87; Sigval-
lius 1994:28; Trolle-Lassen 1996:239). Ofte tager betragtningerne udgangspunkt i, at det var nødven-
digt at knuse de brændte knogler efter ligbrændingen, ligesom det er tilfældet efter en moderne kre-
mering (f.eks. Holck 1997 fig. 30), alene for at skabe plads til dem i en lille beholder eller en gravgrube
med begrænset udstrækning. Til dette kan man anføre, at uafhængigt af gravtypen er gravanlæggenes
rumlige kapacitet sjældent udnyttet fuldt ud (jf. McKinley 1997a:139f), og i Brudager-materialet er der
adskillige eksempler på urner, hvor de brændte ben kun har udfyldt en mindre del af karret ved grav-
læggelsen.69 Endvidere har flere eksperimenter med ligbrænding på åbent bål vist, at den fysiske på-
virkning, som et kollapsende ligbål påfører knoglerne, når det organiske materiale er brændt bort, er
tilstrækkeligt til at give de brændte ben et udseende, der svarer til materialet i forhistoriske brandgrave
(fig. 85) (Henriksen 1991a:56ff; McKinley 1994b:339; 1994c:84f; Becker et al. 2006:144ff).70 Hvis
knoglerne således har været udsat for knusning, må processen generelt have haft andre årsager end de
rent praktiske. Spørgsmålet er da også, om pulveriserede ben ikke ville efterlade sig visuelle spor i gra-
ven, selv hvis de var i fraktionen grus. Denne størrelse udgør i hvert fald en betydelig del af indholdet
i forhistoriske brandgrave (Wahl 1988:15f; Becker et al. 2006:140).

67 Også romerne praktiserede gravlæggelse af en symbolsk andel af det kremerede lig (Noy 2005:368).
68 Denne udlægning kan evt. være inspireret af bl.a. romernes praksis med vaskning af de brændte knogler i vand, vin eller
mælk (f.eks. Noy 2005:368).
69 J.I. McKinley har foreslået, at dårligt forbrændte, organiske dele af liget kan have udfyldt resten, men dette kan ikke under-
bygges, eftersom sådanne rester må formodes at være forsvundet under opholdet i jorden.
70 Mod dette er dog indvendt, at forskelle i menneskets og svinets fysiologi kan spille ind (Kaliff 1997:87).
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1994:143f; Sigvallius 1994:28ff; Næss 1996:94f; Kaliff & Oestigaard 2004:85; 99; Arcini & Svanberg
205:329ff; Aspeborg 2005:212ff; Alexandersen et al. 2008:394). Vender man blikket mod tyske og pol-
ske brandgravpladser fra sen førromersk og romersk jernalder, er der gjort lignende iagttagelser her
(Wahl 1988:50ff; Hahuła & Wołągiewicz 2001:59; Jaskanis 2005:117f; Karczewski 2008:43; Andrzej-
owski in print). Endelig har Jacqueline I. McKinley (1997a:137; 2000:41) ved undersøgelsen af ca. 4000
brandgrave, der tidsmæssigt dækker store dele af De Britiske Øers forhistorie, påvist, at brandgravene
her i gennemsnit rummer ca. 40-60 % af det kremerede skelet.67

Den samlede konklusion er altså, at brandgravenes indhold af brændte ben kun repræsenterer en
mindre eller endda forsvindende lille del af dét kremerede lig, som man ellers skulle mene måtte være
selve årsagen til gravens konstruktion. Spørgsmålet er derfor, hvad det er, der har betinget, at ligresterne
kun er partielt til stede i brandgravene?

Dynamikken i selve kremeringsprocessen har betydelig indflydelse på mængden af ligrester, og dens
karakter bestemmes af mange variabler, herunder bålets konstruktion og brændslets karakter, vejr-
forhold, brændingens længde, bålets pasning m.v. Iagttagelser fra moderne krematorier såvel som fra
ligbrændingsforsøg har således vist, at et stort og kraftigt accelererende ligbål med et fedtholdigt lig fø-
rer til en mere komplet forbrænding, der efterlader en mindre mængde ben, end det vil være tilfældet,
hvis man brænder et magert lig på et lille bål. Ligets køn, alder og knoglestruktur har selvfølgelig også
indflydelse på den overleverede mængde ligrester, ligesom sygdomsforhold, f.eks. knogleskørhed
(osteoporose), har negativ indvirkning på knoglernes styrke og dermed på deres modstandsdygtighed
under og efter brændingen (McKinley 1993). Man kan således ikke uden videre forklare brandgrave-
nes begrænsede indhold af brændte ben som et resultat af fuldstændigt gennemførte kremeringer.

De fysiske processer, som knoglerne gennemgår under kremeringsprocessen, gør dem modstands
dygtige overfor nedbrydning (Dokládal 1970; Olsen et al. 2008), og derfor kan det også udelukkes, at
kemisk påvirkning under benenes ophold i graven har spillet en væsentlig rolle. Til gengæld kan det
ikke afvises, at en menneskelig faktor i form af pulverisering kan have medvirket til at nedbryde en del
af knoglerne. I arkæologisk litteratur nævnes knusning og rensning eller ligefrem vaskning af de
brændte ben68 hyppigt som en del af håndteringen af ligresterne efter kremeringen (f.eks. Albrectsen
1971a:198ff; Skaarup 1976:146; Wahl 1988:48ff; McKinley 1989:72; Kaliff 1992b:137f; 1997:87; Sigval-
lius 1994:28; Trolle-Lassen 1996:239). Ofte tager betragtningerne udgangspunkt i, at det var nødven-
digt at knuse de brændte knogler efter ligbrændingen, ligesom det er tilfældet efter en moderne kre-
mering (f.eks. Holck 1997 fig. 30), alene for at skabe plads til dem i en lille beholder eller en gravgrube
med begrænset udstrækning. Til dette kan man anføre, at uafhængigt af gravtypen er gravanlæggenes
rumlige kapacitet sjældent udnyttet fuldt ud (jf. McKinley 1997a:139f), og i Brudager-materialet er der
adskillige eksempler på urner, hvor de brændte ben kun har udfyldt en mindre del af karret ved grav-
læggelsen.69 Endvidere har flere eksperimenter med ligbrænding på åbent bål vist, at den fysiske på-
virkning, som et kollapsende ligbål påfører knoglerne, når det organiske materiale er brændt bort, er
tilstrækkeligt til at give de brændte ben et udseende, der svarer til materialet i forhistoriske brandgrave
(fig. 85) (Henriksen 1991a:56ff; McKinley 1994b:339; 1994c:84f; Becker et al. 2006:144ff).70 Hvis
knoglerne således har været udsat for knusning, må processen generelt have haft andre årsager end de
rent praktiske. Spørgsmålet er da også, om pulveriserede ben ikke ville efterlade sig visuelle spor i gra-
ven, selv hvis de var i fraktionen grus. Denne størrelse udgør i hvert fald en betydelig del af indholdet
i forhistoriske brandgrave (Wahl 1988:15f; Becker et al. 2006:140).

67 Også romerne praktiserede gravlæggelse af en symbolsk andel af det kremerede lig (Noy 2005:368).
68 Denne udlægning kan evt. være inspireret af bl.a. romernes praksis med vaskning af de brændte knogler i vand, vin eller
mælk (f.eks. Noy 2005:368).
69 J.I. McKinley har foreslået, at dårligt forbrændte, organiske dele af liget kan have udfyldt resten, men dette kan ikke under-
bygges, eftersom sådanne rester må formodes at være forsvundet under opholdet i jorden.
70 Mod dette er dog indvendt, at forskelle i menneskets og svinets fysiologi kan spille ind (Kaliff 1997:87).
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Det kan derfor næppe antastes, at den faktor, der har haft størst indflydelse på mængden af brændte
ben i forhistoriske grave, er de efterladtes håndtering af materialet under og efter ligbålets sortering.
En del af ligresterne kan, som det er dokumenteret flere steder (jf. afsnit 4.2.5), være efterladt på lig-
brændingsstedet, mens andre dele af materialet kan være fjernet med henblik på anvendelse og depo-
nering andre steder. De osteologiske analyser har imidlertid ikke afsløret, at det skulle være bestemte
dele af skelettet, der er til- eller fravalgt i denne proces.

Hvis man har opbevaret eller deponeret de brændte ben fra et individ i flere forskellige sammen-
hænge, forudsætter det en opdeling af ligresterne, der kan betragtes som en form for partering. En så-
dan handling forekommer, i hvert fald i nutidig forstand, fjernt fra målet med en begravelse, men i or-
dets egentlige betydning har partering af det menneskelige legeme ikke været et fremmed fænomen i
romersk jernalder.71 Undersøgelsen af de brændte ben fra Møllegårdsmarken såvel som fra norske
brandgrave har således vist, at denne praksis i flere tilfælde har fundet sted forud for kremeringen (Holck
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fremme på overfladen, mens bløddelene rådnede bort. Endelig kan det ikke udelukkes, at skeletresterne
kan være opgravet og fjernet fra samtidige jordfæstegrave ved et målrettet indgreb, hvis formål var at
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71 I den sydøstlige del af Wielbark-kulturens område (Masłomęcz-gruppen) er delbegravelser af ubrændte eller partielt brændte
lig meget udbredt. Begge fænomener omfatter en til tider meget systematisk partering af liget (Kokowski 1997b:741ff).
72 Terje Oestigaard (2000) har endvidere foreslået, at kogning af menneskelig eller dele heraf kan have indgået i begravelsesri-
tualerne. Efter min mening foreligger der dog ikke entydige beviser for denne form for excarnation.

Fig. 85. Ligbrændingsforsøg 1

(Henriksen 1991a). Under

ligbålets kollaps sønderbrydes

selv kraftige rørknogler.

Foto: Mogens Bo Henriksen.
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skelettet er fjernet i forbindelse med målrettede indgreb i romertidige jordfæstegrave på Bornholm, på
Øland og i Polen (Lind 1991:43; Kokowski 1992; 1999:105ff; Rasch 1994:195f).73

Selv om betragtningerne i ovenstående afsnit kan synes at bevæge sig vel langt væk fra den rele-
vante problemstilling, er de fremsat for at vise, at man ved håndteringen af menneskelig i romersk jern-
alder ikke nødvendigvis har haft som mål permanent at anbringe alle ligrester i det, der defineres som
en grav. Konsekvensen er, at de i etnografisk litteratur nævnte eksempler på deponering af ligdele på
forskellige steder kan bruges som inspiration til forklaringsmodeller i forbindelse med det forhisto-
riske materiale. Ganske vist er de etnografiske eksempler på håndtering af rester fra kremeringsproces-
sen vidt spredt kronologisk såvel som geografisk, men forbavsende mange elementer kan genfindes på
tværs af tid, sted og til dels samfundskompleksitet. Til de mere gængse procedurer hører, at man sim-
pelthen har efterladt ligresterne på det nedbrændte bål, som efterfølgende er borteroderet af vind og
vejr. Der kendes også eksempler på deponering af materialet på flere gravpladser, i (rindende) vand el-
ler på udvalgte steder i landskabet, ligesom opbevaring af dele af det kremerede lig i afdødes husstand
og fordeling af knoglerne blandt de efterlevende har været praktiseret. Placering af de brændte ben i
poser, der blev anbragt på stativer eller i træer, kendes også, og til den mere bizarre afdeling hører for-
maling af knoglerne og efterfølgende indtagelse i madvarer (Jochelson 1908:113; Schlenter 1960; Ca-
balska 1968:91; Hiatt 1969:108ff; Wahl & Wahl 1984; Kaliff 1992a:70f; Wahl 1994:90;99; Downes
1999:20ff; Kaliff & Oestigaard 2004:96; Davies 2005; Noy 2005; Alexandersen et al. 2008:393; Willi-
ams 2008:241ff; 261).

Det er klart, at en håndtering af ligresterne som beskrevet ovenfor næppe vil efterlade spor i det ar-
kæologiske materiale, og så måske alligevel i indirekte form. På den hallandske Sannagård-gravplads
fra yngre jernalder og vikingetid er der påvist en mindre treskibet bygning i tilknytning til gravene. I
stolpehuller til husets tagbærende konstruktion er der fundet rester af knuste, brændte menneskeknogler
(Artelius 2000:176ff; 211f). Bygningen tolkes som et sted, hvor rester fra ligbålet er blevet formalet med
henblik på brug i rituelle sammenhænge, muligvis i forbindelse med forfædredyrkelse. Forslaget er dris-
tigt, men spændende, og det kan tjene som inspiration for endnu en tilgang til tolkningen af romerti-
dens dødehuse.

Det er således nødvendigt at have øjnene åbne over for, at håndteringen af ligresterne efter kreme-
ringen kan have omfattet et vidt spektrum af ritualer, der kan have haft til formål at hjælpe afdøde over
i en ny tilstand eller via en relikvieeffekt at signalere afdødes relation til bestemte persongrupper og
deres besiddelser. Fælles for en del af de ritualer, der er beskrevet ovenfor, er, at de ikke eller kun van-
skeligt kan påvises arkæologisk. Endvidere vil konsekvensen af sådanne håndteringer af resterne fra lig-
bålet ofte være, at udsagnet af de analyser, som gennemføres på knoglemateriale såvel som på oldsa-
gerne fra de udgravede gravpladser, kan være endog meget misvisende.

Konklusionen på dette afsnit er, at nøglen til forståelse af de fraværende ligrester i romertidens brand-
grave især skal findes i kulturelt funderede processer omkring sorteringen af ligbålet, og at hovedpar-
ten af ligresterne, som det kunne dokumenteres at være tilfældet med en del af gravgaverne, blev ef-
terladt her og/eller deponeret andre steder. Som nævnt indledningsvis i dette afsnit, kunne det
konstateres, at mængden af brændte ben i gravene først og fremmest har relation til gravtypen og i langt
mindre grad til kronologiske eller sociale forhold. Set i et større perspektiv er det imidlertid kun en del
af sandheden, for det generelle skift fra brugen af brandpletgrave og urnebrandgruber i gravpladsens

73 Fænomenet kan være langt mere udbredt, end fundene viser, idet genopgravning af jordfæstegrave med henblik på fjernelse
af skeletmateriale kun kan påvises, når bevaringsforholdene for knogler er gode. På flere af de danske romertidsgravpladser,
hvor genåbning af jordfæstegrave er dokumenteret (jf. afsnit 2.1.2), kan det således være skeletdele og ikke genstande, der har
været målet med indgrebet. Når Klaus Raddatz (1978:51f) skriver, at romertidige gravplyndringer i Barbaricum er sjældne, er
det derfor ikke korrekt. Formålet med indgrebet i graven behøver blot ikke at have været en tilegnelse af gravgaverne. Opgrav-
ning af knogler fra jordfæstegrave er i øvrigt velbeskrevet i etnografisk litteratur (jf. f.eks. Meyer-Orlac 1982:126ff, 155ff), og i
bred forstand har skikken været praktiseret i visse mellem- og sydeuropæiske områder op til nutiden (f.eks. Barber 1988:59ff).
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første halvdel til overvejende brug af urnegrave i den sidste halvdel medførte, at der i løbet af 2.-4. årh.
skete en ændring i håndteringen af ligresterne, således at stadig større mængder af liget blev depone-
ret i graven på bekostning af de øvrige komponenter i det nedbrændte ligbål. De kulturelle mønstre,
som dette må afspejle, er ikke umiddelbart gennemskuelige, men måske skal udviklingen ses i sam-
menhæng med, at gravgodsets mængde og diversitet blev indskrænket betydeligt i samme tidsrum (jf.
afsnit 7.4).

4.4. GRAVENS INDRETNING

Principperne bag indretningen af henholdsvis jordfæstegrave og brandgrave er i sagens natur forskel-
lige, og det er derfor nødvendigt at analysere de to gravskikkes anlæg hver for sig.

4.4.1. JORDFÆSTEGRAVENES INDRETNING

Jordfæstegravene må, inden for visse rammer, være indrettet efter en fast syntaks. Som dokumenteret
i afsnit 3.4.1.2 var der blot en lille variationsbredde i anlæggenes orientering, og noget tilsvarende har
gjort sig gældende for ligets placering. På trods af mangel på ligspor har det især via fiblers og perle-
kæders placering i flere grave været muligt at påvise, at liget har ligget i højresidig hocker med hove-
det i sydenden. Dette er også tilfældet i hovedparten af de fynske jordfæstegrave fra yngre romertid
og ældre germanertid, hvor skelettet er bevaret (fig. 86) (Albrectsen 1968:162).

Fig. 86. Jordfæstegrav CM fra

Toruplund Syd-gravpladsen

(Hansen, J. 2009) med skelet-

rester og gravgods.

Foto: Jesper Hansen.

Brudager 1. total 3. kor OK 14.08.09 :Layout 1 14/08/09  12:58  Side 111



Det er sandsynligt, at det primært er ligets orientering og lejring, der har været bestemmende for
placeringen af gravgodset; det gælder naturligvis først og fremmest for det dragtrelaterede udstyr. Så-
ledes er perlekæder, fibler og evt. afslutningsringe placeret i brystregionen som en integreret del af af-
dødes dragt, og det samme gælder nåle og fingerringe. Tilsvarende er bælteudstyr placeret omkring gra-
vens midte, svarende til ligets hofteregion. De øvrige og ikke direkte dragtrelaterbare genstande
antages ikke nødvendigvis at have været forbundet med tilsvarende bindinger for placeringen i grav-
rummet, men for at afklare, om dette er tilfældet, er placeringen af lerkar, knive samt enkelte andre red-
skabsgrupper analyseret. Ved undersøgelsen er jordfæstegravenes bundniveau opdelt i otte lige store
felter, der har fået bogstavbetegnelser på x-aksen og numeriske betegnelser på y-aksen, og inden for
disse felter blev spredningen af genstandene i gravrummet kortlagt (fig. 87). 12 af Brudager-gravplad-
sens jordfæstegrave har været anvendelige i denne sammenhæng, og for at have et sammenlignings-
materiale er 19 grave fra Bregentved-gravpladsen inddraget. Alle 31 grave dateres til C2-C3, og der kan
ikke spores forskelle i gravenes indretning gennem de to perioder.

Overordnet kan det konstateres, at langt størstedelen af det ikke dragtrelaterede gravgods er frem-
kommet i jordfæstegravenes sydlige halvdel. Lerkar dominerer på begge gravpladser i felterne A1-B1
med A2 på en tredjeplads. Blandt de relativt få placeringer af lerkar i nordenden synes felterne i nord-
vestsiden, altså A3 og A4, at være foretrukket. Hvis det antages, at alle lig på de to gravpladser har væ-
ret lejret i højresidig hocker, må lerkarrene primært have været placeret umiddelbart syd for hovedet,
sekundært bag ryggen. Andre placeringer synes at spille en mindre rolle og har antagelig kun været ta-
get i anvendelse, hvis førsteprioriteringerne ikke kunne komme i betragtning, fordi der allerede stod
gravgods her.

På baggrund af placering og sammenskridningsmønster kunne lerkarrene HC 1a, HD 1a og HG
1a formodes ikke at have været placeret inde i selve gravrummet. Muligvis har de stået på et dækkende
plankelåg og er først endt i gravrummet i forbindelse med dettes kollaps. Noget tilsvarende er påvist
på Bregentved-gravpladsen, ligesom fænomenet er dokumenteret i forbindelse med syd- og vestjyske
jordfæstegrave fra yngre romertid og ældre germanertid (Neumann 1981:3f & Pl. 3; Prangsgaard
2002:17; Ethelberg 2005:115). En mindre samling perler i grav HH kan ligeledes oprindelig have væ-
ret placeret på et plankelåg; hertil kendes der en parallel fra den bornholmske Jættebro-gravplads (Niel-
sen, F.O. 2006:58).

Både i Brudager- og Bregentved-gravene var knive koncentreret i felterne A2-A3 og B2-B3, dvs.
omkring gravens og dermed ligets midte, hvor de må have siddet i bæltet ved gravlæggelsen. En und-
tagelse var kniven KM 2, der fandtes på en smal afsats langs gravens nordlige østside lidt øst for felt
B3. Her lå den sammen med jernkam KM 3. Muligvis har en kniv i felt A4 i jordfæstegrav DH på Bre-
gentved-gravpladsen haft en lignende placering uden for gravrummet. Disse iagttagelser står imidler-
tid ikke alene, for fænomenet kendes også fra andre romertidsgravpladser (jf. afsnit 3.4.1).

Jernkamme er – ligesom en saks – også fremkommet inde i selve gravrummet; disse følger med pla-
ceringer i felterne A2-A3 det samme mønster som knivene. Det gør nøgler derimod ikke; de er fun-
det i to grave på Bregentved-gravpladsen, her i felterne B1-B2. Måske har de her siddet i skrin, der var
placeret efter samme mønster som hovedparten af lerkarrene.

Selv om ovenstående analyse blot er baseret på indholdet i 31 jordfæstegrave fra C2-C3, er der næppe
nogen tvivl om, at gravene med hensyn til placering af lig såvel som gravgods er indrettet efter nogle
forholdsvis faste regler. Der er ganske vist ikke lavet tilsvarende spredningsanalyser over indholdet i
de øvrige fynske jordfæstegrave fra tidsrummet C2-D, men subjektivt vurderet følger langt hovedparten
det samme mønster.
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4.4.2. BRANDGRAVENES INDRETNING

Indretningen af brandgravene er ikke på samme måde som jordfæstegravene struktureret efter faste møn-
stre. Det skyldes for det første, at brandgravene er repræsenteret med flere varianter, der hver især kan
være indrettet på forskellig vis, og dernæst at placeringen af materialet i brandgravene for en dels ved-
kommende synes at være sket ved mere eller mindre tilfældig ifyldning af dele af ligbålets levninger.

Ved tømningen af urner fra urnegrave såvel som urnebrandgruber er der ikke konstateret nogen form
for lagdeling eller sortering, der kunne antyde, at man har tilstræbt at placere de brændte ben i anato-
misk orden. Det skal dog tilføjes, at udgravningen er sket uden osteologisk bistand. Det er fremført,
at der kan spores anatomisk sortering af knoglematerialet i urnegravene på bl.a. nordtyske gravplad-
ser (Kühl 1966:136; Holck 1997:128), men man kan stille sig skeptisk over for, at det skulle have årsag
i en bevidst strategi (jf. McKinley 1994c:86). En organisering af urnernes osteologiske indhold kan lige
såvel forklares med, at man har opsamlet ligresterne på det nedbrændte bål fra en ende af eller først op-
samlet f.eks. de lettest erkendbare knogler for så at putte dem direkte i urnen. Placeringen af gravgodset
i urnerne har i hvert fald ikke fulgt noget fast mønster, idet genstandene kunne påtræffes hele vejen ned
gennem urnefylden.74 Helt tilsvarende iagttagelser er gjort ved forfatterens tømning af et stort antal ur-
negrave fra andre fynske jernaldergravpladser. Konklusionen er derfor, at i hvert fald i de fynske ur-
negrave fra romersk jernalder er brændte ben og gravgods puttet mere eller mindre tilfældigt i urnen
i direkte forlængelse af ligbålets sortering. Kun i urnebrandgrube AS kan der dokumenteres at være
indføjet et ekstra led, idet spydspidsen AS 2 og skjoldhåndtaget AS 3b var indpakket i flere lag stof,
før genstandene blev placeret i toppen af urnen.75

I brandpletgravenes og urnebrandgrubernes gravgruber er det kun muligt at påvise en rumlig struk-
tur, når anlægget indeholdt større genstande i form af våbenudstyr, hele lerkar eller store skårflager.
Disse genstande har som regel været placeret på bunden af gravgruben, og først herefter er ligbålsres-
ter med trækul, ildpåvirket gravgods og brændte ben i skønsom blanding fyldt i gravgruben. Dette til-
fældighedsmønster karakteriserer indholdet i gravgruberne på de fynske brandpletgrave og urne-
brandgruber fra hele ældre jernalder, men det kan ikke udelukkes, at det er et træk, der kan være bestemt
af både geografiske og kronologiske faktorer. I hvert fald er det dokumenteret, at indholdet i nordjy-
ske brandgrave fra overgangen mellem bronze- og jernalder kan være meget struktureret (Hornstrup
et al. 2005:85ff).

I udkanten af, under eller ved siden af nogle brandpletgrave og urnebrandgruber er der placeret jern-
genstande, herunder våbenudstyr. Placeringen her i stedet for i selve gravgruben kan ikke nødvendig-
vis forklares med pladsmangel, så det må være udtryk for en meget bevidst handling, der i nogle til-
fælde har krævet ganske betydelig fysisk aktivitet (jf. afsnit 4.2.2). Efter varierende grad af destruktion
var våbenudstyret i gravene K, EN, GH, GK og KC således placeret i undergrunden under eller ved
siden af gravgruberne. Det kunne i flere tilfælde dokumenteres, at genstandene var deponeret før grav-
fylden, idet der udelukkende var fyld af undergrundsmateriale og ikke ligbålsrester omkring metallerne.
Især i grav GH må deponeringen være sket under medvirken af en tung sten, idet de to fragmenter af
sværdet GH 2 var hamret ca. 40 cm ned i undergrundens meget hårde leraflejringer. Tilsvarende de-
poneringer under og ved siden af brandgrave kendes også fra Østjylland, Bornholm, Nordtyskland og
Polen (f.eks. Vedel 1897:30; Bantelmann 1971:14ff; Weski 1982:183; Lind 1991:26; Adler 1993:136).

74 Det synes at stå i kontrast til indholdet i yngre bronzealders urner, hvor gravgodset ofte er placeret oven på de brændte ben.
Her skal man imidlertid være opmærksom på, at mens gravgodset i ældre jernalders brandgrave hovedsageligt er primært, er
det næsten uden undtagelse sekundært i yngre bronzealders brandgrave (jf. afsnit 4.2.1).
75 Dette fænomen kendes også fra mosefundenes våbenbundter (Engelhardt 1867 fig. 1; Ilkjær 1976:117; Möller-Wiering 2008).
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4.4.3. “GRAVGODS” UDEN FOR GRAVE – EN EKSKURS

Placeringen af våben og andre jerngenstande i udkanten af eller under brandgravene udgør en form for
overgangsgruppe til de deponeringer af tilsvarende og andet udstyr, som er påvist uden for gravanlæg
på en del nordeuropæiske gravpladser fra sen førromersk, ældre romersk og tidlig yngre romersk jern-
alder. Fundgruppen er tidligere beskrevet som våbendeponeringer (Henriksen 1989a), og i tyskspro-
get litteratur omfattes samme begreb af betegnelsen “Waffenlager” (Wegewitz 1964:28f; 1972; Bantel-
mann 1971:14ff; Weski 1982:183; Adler 1993:135ff). Disse begreber er imidlertid for snævre, for
deponeringerne omfatter andet end våben. Selv om der ikke er påvist sådanne nedlægninger på Brud-
ager-gravpladsen, skal fænomenet kort berøres, eftersom nedlægninger af metalgenstande uden for grav-
ene – ligesom de i afsnit 3.5.1 omtalte og beslægtede hensætninger af tomme lerkar – har udgjort en
integreret del af aktiviteterne på romertidens gravpladser.

På Bornholm (f.eks. Vedel 1897:30; Lind 1991:26), i Østjylland76 samt på Fyn er forskellige former
for deponeringer dokumenteret på enkelte gravpladser fra sen førromersk jernalder til hen mod mid-
ten af yngre romertid, men en lang række enkeltfund af våben og tilhørende beslag fra romertids-
gravpladser indikerer, at fænomenet kan have været ganske udbredt (fig. 88). Bedst dokumenteret er
deponeringerne på Bregentved-gravpladsen, hvor op mod en snes “bundter” af våben, beslag og red-
skaber er fundet under og mellem grave – og til dels isoleret fra disse (Henriksen 1989a; 1991b; 1992d,
jf. bilag 1 & 11a) (fig. 89). På denne gravplads er det kun i ganske få tilfælde muligt at relatere en de-
ponering til en bestemt grav, og i nogle tilfælde er mængden af udstyr ved en grav så omfangsrigt, at
det ikke virker sandsynligt, at der er en sammenhæng ud over en tætliggende placering. De enkelte de-
poneringer kan bestå af enkeltvåben (f.eks. et sværd eller en lanse) eller af samlede våbenudstyr – el-
ler af våben(dele) i kombination med andre genstandsgrupper, typisk knive og sakse. Der indgår dog
også en jernkam i en af deponeringerne på Bregentved-gravpladsen (jf. bilag 11a og afsnit 5.6.4), men
det synes også at være det eneste element, der med sikkerhed repræsenterer det feminine univers. De-
poneringerne kan på mange måder sammenlignes med det udstyr, der indgår i de samtidige våbengrave
fra B2-C1, og lighederne gælder også for håndteringen af genstandene.

76 Ikke mindst på den desværre ikke publicerede Erritsø-gravplads (170302-53).

Fig. 88. Mulig deponering i

form af sværdskededupsko af

typen Novaesium fra en grube

på Nyløkkegård-gravpladsen

(jf. bilag 1 & 11a).

Foto: Jørgen Nielsen.
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På Bregentved-gravpladsen er der nær våbendeponeringerne fundet en nedlægning af en Østlands-
kedel. Kedlen er ikke ildpåvirket, men til gengæld brækket i små stumper, og deponeringen omfatter
i alt ca. 150 fragmenter med en samlet vægt på 300 gram; heri er inkluderet dele af en jernhank. Bort-
set fra den manglende ildpåvirkning kan der igen drages paralleller til det inventar, der er nedlagt i sam-
tidige grave. En “hybridform” finder man i Møllegårdsmarken grav 1192 (Albrectsen 1971a:79), hvor
dele af en ødelagt Østlandskedel er nedlagt i tilknytning til graven såvel som et stykke herfra.

Sammenfattende kunne man derfor fristes til at tolke de forskellige former for deponeringer som
dele af gravkomplekser, hvor urnen, eller hvilken gravform det nu måtte være, var bortpløjet. Dette
kan selvfølgelig også være tilfældet for nogle “deponeringers” vedkommende (jf. Adler 1993:137), mens
det i andre er lidet sandsynligt, at der har været en grav i direkte forbindelse hermed. Det er derfor nær-
liggende at opfatte deponeringerne som gravgods, der blot er deponeret fysisk adskilt fra den (brændte)
krop, som det engang var forbundet med.77

4.5. GRAVGODSETS SAMMENSÆTNING

Tilsammen giver kapitlerne 2 og 4 et indblik i de formationsprocesser, der spiller ind på gravgodsets
nuværende fremtoning. Især er der gennem diskussionerne i de nævnte kapitler lagt vægt på at rede-
gøre for de mange forbehold, som man må tage ved vurderingen af et konkret materiales mængde og
bevaringsgrad. Herunder er der flere gange peget på mønstre, som må tages til indtægt for, at grav-
godsets fremtoning langt hen ad vejen afspejler bevidste handlinger og dermed kulturelle faktorer.
Disse forhold spiller til en vis grad også ind på gravgodsets sammensætning, som til dels er betinget af
genstandenes karakter og placering i graven. Det er imidlertid alment accepteret, at gravgodsets sam-
mensætning er med til at udtrykke afdødes sociale position, køn og alder samt den sociale konkurrence,
der fandtes på tidspunktet for dødens indtræffen.78 Man kan således tale om, at det døde samfund af-
spejler det levende (Ucko 1969:250ff). Disse ting vil blive diskuteret mere indgående i kapitel 7. Her-
udover må det tages i betragtning, at sammensætningen af gravgodset – såvel som i øvrigt gravkon-
struktionen og håndteringen af ligresterne – kan afspejle dødsårsag og -tidspunkt samt andre ikke
længere erkendbare årsager (Bennet 1988:74).

77 En tolkning som kenotaf er også foreslået (Adler 1993:108; Jensen, M.L. 2006:54f), ganske som det er gjort med lerkardepo-
neringerne (jf. afsnit 3.5.1 og Albrectsen 1971a:205f).
78 Implicit i denne tolkning ligger naturligvis, at gravgodset tilhører afdøde. Hos det nordøstsibiriske stammefolk Koryakkerne
var det udstyr, der ledsagede afdøde på ligbålet, imidlertid gaver til tidligere afdøde slægtninge, som opfattedes som levende i
landsbyer i dødsriget (Jochelson 1908:111).
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Fig. 89. Bundter af våben

mellem og uden for grave på

Bregentved-gravpladsen, af-

dækket ved Rosenbergs un-

dersøgelse i 1912.

Foto: Gustav Rosenberg.

Fig. 90. Partiel nedlagt Øst-

lands-kedel fra 1988-under-

søgelsen på Bregentved-grav-

pladsen.

Foto: Jens Gregers Aagaard.
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5.0. GRAVENES INDHOLD

Som beskrevet i de foregående afsnit kan oldsagsmaterialet anvendes til at belyse rituelle forhold i for-
bindelse med begravelsesceremonierne. Samtidig kan genstandene også danne baggrund for daterin-
gen af gravanlæggene samt anvendes til at belyse afdødes placering i jernalderens sociale univers.

I dette kapitel bliver de forskellige oldsagstyper gennemgået og perspektiveret, og fagspecialister
har bidraget med naturvidenskabelige analyser af makrofossiler, trækul, keramik samt bronzelegerin-
ger. Oldsagsmaterialet er inddelt i forskellige hovedgrupper, der kan tage udgangspunkt i genstande-
nes funktion og materiale såvel som proveniens. Den valgte opdeling kan synes inkonsekvent og i hvert
fald utraditionel, men den begrundes med ønsket om at belyse forskellige genstandskategorier i en ny
sammenhæng. Det gælder f.eks. bjørnekløer, der i nærværende sammenhæng ikke bare betragtes som
dyreknogler eller som hængesmykker, men derimod som en del af romertidens importgods.

Gennemgangen af hver enkelt hovedgruppe indledes med en kort introduktion, hvor hovedgrup-
pen defineres. Et overblik over hovedgrupperne kan fås i indholdsfortegnelsen, hvor de er markeret
med kursiv.

5.1. DRAGTRELATEREDE SMYKKER

Smykker er i denne publikation inddelt i tre hovedgrupper: Dragtrelaterede smykker, ringsmykker og
hængesmykker. Førstnævnte gruppe omfatter fibler, nåle, hægter/maller og spænder, der på en og samme
tid kan have haft det formål at sammenholde dragten (og/eller frisuren) samt evt. at medvirke til at fast-
holde perlekæder. I denne genstandsgruppe kan der således være genstande, som udelukkende har haft
en funktionel betydning. Denne kan i mange tilfælde være kombineret med en statussymbolik, der kan
være udtrykt gennem råmaterialet (f.eks. sølv), fremstillingsteknikken, mængden eller størrelsen.

5.1.1. FIBLER

Fibler er en af de mest almindelige gravgaver på Brudager-gravpladsen, men som følge af dårlige be-
varingsforhold og ligbålets påvirkning er deres præcise antal vanskeligt at fastslå. Sølvfibler er repræ-
senteret med tre eksemplarer, hvoraf et er et løsfund, og af jernfibler er der 15. Antallet af bronzefib-
ler er mindst 17, men kan være så højt som 20. Usikkerheden skyldes, at bronzefiblerne i jordfæstegravene
som regel er meget opløste og fragmenterede, og at stumperne ligger spredt ud over hele “brystregio-
nen” i graven. Dette må være en følge af, at gravrummet har stået åbent så længe efter jordfæstelsen,
at fiblerne er gået i delvis opløsning. Når opløsningen er nået til et stadium, hvor fjederkraften i spi-
ralkonstruktionen er blevet udløst, er fiblen nærmest eksploderet, og oprindeligt sammenhørende dele
kan herefter blive fjernet op til ca. 50 cm fra hinanden – uden at nogle af dem nødvendigvis ligger på
deres oprindelige plads (jf. afsnit 3.4.1). Efter at fragmenteringen af bronzefiblen var sat ind, ser det også
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ud til, at de spinkle og dermed lidet modstandsdygtige dele har været mere udsat for nedbrydning. Så-
ledes er det ofte de kompositte dele af fiblen, der er bevaret, altså spiralkonstruktionen, hvor jern og
kobberlegeringer har virket gensidigt bevarende.

Det samlede antal fibler kan således estimeres til et sted mellem 35 og 38, og de danner en ubrudt
kronologisk række fra B2 til overgangen C/D. Der foreligger dermed fibler fra hele gravpladsens brugs-
tid, og i mange tilfælde er det denne genstandsgruppe, der danner grundlag for dateringen af den en-
kelte grav. De forskellige fibler vil, bl.a. som følge af de ringe bevaringsforhold, ikke blive systematisk
gennemgået, men efter en diskussion af deres relation til forskellige gravtyper, vil enkelte typer med
særlig betydning blive fremhævet i kronologisk rækkefølge (fig. 91).

Fibler indgår med indtil tre eller fire eksemplarer i 12 af 14 (85,7 %) jordfæstegrave. Bronze- og jern-
fibler optræder næsten lige hyppigt, og blot et enkelt eksemplar er af sølv (HG 2).

Fire urnegrave (5,2 %) indeholdt fibler af bronze eller jern i op til to eksemplarer pr. grav. Kun i
en enkelt urnebrandgrube (11,1 %) fandtes fibler, nemlig to jernfibler fra grav EU. Fra 10 brandplet-
grave (17,2 %) foreligger fibler af bronze (6 stk.), jern (3 stk.) og sølv (1 stk., JÅ 2).

Det spinkle materiale til trods spores der altså en forskelligartet optræden af fibler i de forskellige
gravtyper. Dette kommer især til udtryk i grave fra sidste del af yngre romertid. Således optræder der
kun undtagelsesvist fibler i brandgravene fra denne tid, mens de samtidige jordfæstegrave næsten al-
tid har et eller to sæt. Det skyldes næppe kun detaljer omkring sorteringen af ligbålet, bevaringsmæs-
sige forhold, eller at fibler kun undtagelsesvis har været knyttet til dragten i 4. årh. Det store antal sam-
tidige fibler fra bopladsområderne i Lundeborg og Gudme (Thrane 1987 fig. 3) såvel som på
værkstedspladserne Seden Syd og Lundsgård i Odense-området (Henriksen 2000) viser derimod, at fib-
ler har haft udbredt anvendelse på denne tid. Tilstedeværelsen af de forholdsvis mange fibler i jord-
fæstegravene fra C2 og C3 må derfor tolkes som et udtryk for de ligfærdsritualer, der var knyttet til
netop denne gravform i det pågældende tidsrum. Et helt tilsvarende mønster kan iagttages på de øv-
rige fynske romertidsgravpladser med birituel gravskik (Albrectsen 1968).

Fibler optræder tilsyneladende i brandgravene fra begyndelsen af gravpladsens brugstid, og her op-
træder de kun i grave med lave AOT-værdier (f.eks. Æ, JÅ). At det måske ikke afspejler de reelle for-
hold, er især sølvfiblen fra JÅ udtryk for, idet denne grav var hårdt medtaget af pløjning. Der er hel-
ler ikke påtruffet fibler i en eneste våbengrav fra B2, hvilket dog kan forklares ved, at fibler i
romertidsgravene langt overvejende synes at være knyttet til kvindesfæren.

I brandgravene fra tidlig yngre romertid ses en tendens til, at fiblerne følger grave med en højere
AOT-værdi (f.eks. V, EU, GR, GT), men de er stadig fraværende i våbengravene. Til gengæld optræ-
der der to jernfibler i urnebrandgruben EU, hvor en ældre mand (maturus) er stedt til hvile med et bæl-
teudstyr, der kan indikere, at han oprindeligt har været våbenfør (jf. afsnit 5.1.4).

Som nævnt er fiblerne i C2-C3 næsten udelukkende knyttet til jordfæstegravene, hvor de er ned-
lagt sammen med perlekæder og dertil relateret udstyr. Når fiblerne i disse grave ikke sjældent optræder
sætvis, fornemmer man, at de har haft to funktioner, nemlig at holde dragten sammen og at fastholde
perlekæden til denne.

Fig. 91. Brudager-gravplad-

sens fibler fordelt på grav-

typer og perioder.
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en enkelt urnebrandgrube (11,1 %) fandtes fibler, nemlig to jernfibler fra grav EU. Fra 10 brandplet-
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tid har et eller to sæt. Det skyldes næppe kun detaljer omkring sorteringen af ligbålet, bevaringsmæs-
sige forhold, eller at fibler kun undtagelsesvis har været knyttet til dragten i 4. årh. Det store antal sam-
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ler har haft udbredt anvendelse på denne tid. Tilstedeværelsen af de forholdsvis mange fibler i jord-
fæstegravene fra C2 og C3 må derfor tolkes som et udtryk for de ligfærdsritualer, der var knyttet til
netop denne gravform i det pågældende tidsrum. Et helt tilsvarende mønster kan iagttages på de øv-
rige fynske romertidsgravpladser med birituel gravskik (Albrectsen 1968).

Fibler optræder tilsyneladende i brandgravene fra begyndelsen af gravpladsens brugstid, og her op-
træder de kun i grave med lave AOT-værdier (f.eks. Æ, JÅ). At det måske ikke afspejler de reelle for-
hold, er især sølvfiblen fra JÅ udtryk for, idet denne grav var hårdt medtaget af pløjning. Der er hel-
ler ikke påtruffet fibler i en eneste våbengrav fra B2, hvilket dog kan forklares ved, at fibler i
romertidsgravene langt overvejende synes at være knyttet til kvindesfæren.

I brandgravene fra tidlig yngre romertid ses en tendens til, at fiblerne følger grave med en højere
AOT-værdi (f.eks. V, EU, GR, GT), men de er stadig fraværende i våbengravene. Til gengæld optræ-
der der to jernfibler i urnebrandgruben EU, hvor en ældre mand (maturus) er stedt til hvile med et bæl-
teudstyr, der kan indikere, at han oprindeligt har været våbenfør (jf. afsnit 5.1.4).

Som nævnt er fiblerne i C2-C3 næsten udelukkende knyttet til jordfæstegravene, hvor de er ned-
lagt sammen med perlekæder og dertil relateret udstyr. Når fiblerne i disse grave ikke sjældent optræder
sætvis, fornemmer man, at de har haft to funktioner, nemlig at holde dragten sammen og at fastholde
perlekæden til denne.
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I brandpletgrav FB fandtes en Dreisprossenfibula (Almgren 1923 gr. V, ser. 1), som sammen med
et detektorfundet eksemplar fra Gudme II79 og et muligt fragment af sølv fra Egelygård grav 5880 ud-
gør de eneste fynske eksemplarer af denne type.81 Stykket fra Gudme II (fig. 92) har stor lighed med
FB 3, og de kan være udgået fra samme værksted. I dansk sammenhæng kendes Dreisprossenfibler kun
fra Bornholm (f.eks. Vedel 1897 fig. 28, type D), mens deres hovedudbredelse ellers er i området mel-
lem Oder og Masurien (Hauptmann 1998 Abb. 8, Fundliste 1). Hvorvidt de fynske fund skal regnes
for import eller lokalt fremstillede genstande, er uvist. Som repræsentant for den tidlige gruppe af Drei-
sprossenfibler skal FB 3 dateres til overgangen mellem ældre og yngre romersk jernalder; denne date-
ring kan imidlertid ikke præciseres af det ledsagende gravgods (Hauptmann 1998:164).

Også fiblen ED 3b ser ud til at være sjælden i fynsk sammenhæng, idet der kun kendes beslægtede eksem-
plarer fra Møllegårdsmarken (Albrectsen 1956:155f). Typen tilhører Almgrens gr. V, ser. 11 (Almgren 1923:
65ff), som i Danmark har sin hovedudbredelse på Bornholm, mens den kun kendes fåtalligt og spredt fra
den øvrige del af landet. Stykket er kombineret med bronzefiblen ED 3a (Almgren 1923 gr. II), og en da-
tering til B2 synes således indiskutabel, men gravens urne (ED 1a) antyder, at grænsen til C1 er passeret.

Bronzefibler med høj nåleskede (Almgren 1923 gr. VII; Albrectsen 1968:204ff) er en af de mest al-
mindelige fibeltyper i fynske gravfund fra C1 såvel som på periodens værkstedspladser. Set i et nor-
deuropæisk perspektiv udgør bronze råmaterialet til ca. 97 % af denne type fibler, og det er derfor på-
faldende, at der ikke kendes et eneste eksemplar fra Brudager-gravpladsen. Alle gravpladsens fibler med
høj nåleskede er lavet af jern (gravene EK, EU og GR), og af disse skal særligt fremhæves eksempla-
ret EU 2b, der tilhører Almgren gr. VII, ser. 1-2. Denne fibula er behandlet af Lothar Schulte (2006:74f
nr. 2), der mener at kunne iagttage rester af en metalskive oven på den nærmest knæbøjede bøjle. Ifølge
Schulte har den paralleller i en af fiblerne fra grav 1 på den midtfynske Nybølle-gravplads (Albrectsen
1968:132f; Schulte 2006:66f), og i begge tilfælde skulle skiverne være nittet fast og udgøre fundamen-
tet for en glasindlægning. Selvom “skiverne” kan iagttages med det blotte øje, har det ikke været mu-
ligt at dokumentere denne konstruktion ved røntgenundersøgelser, som er foretaget i 2007. Det er der-
for fristende at tolke “skiverne” som et produkt af korrosion. Imidlertid skal man være opmærksom
på, at netop fra C1 kendes fibler med høj nåleholder og glasindlagte skiver på bøjlen, først og frem-
mest i form af de rosetfibler, der bl.a. kendes fra tre fynske gravfund samt fra et enkelt bopladsfund
(Hansen, U.L. 1995:214). På tre jernfibler fra C2-grave på gravpladserne Bregentved I82 og Fraugde (Al-
brectsen 1968 nr. 38, grav 28) kan der også iagttages skiver på toppen af bøjlen, men heller ikke i nogle
af disse tilfælde har det været muligt at afgøre, om disse har haft indfatninger af glas. Det er derfor ikke

79 OBM 7548x160 (Gudme II Nord, 090104-143).
80 Jf. bilag 1, 090107-123 Egelygård.
81 Et beslægtet eksemplar kendes dog fra Ringe II/Bregentved grav 53 (Albrectsen 1968 nr. 53).
82Jf. bilag 1, 090108-11 Bregentved. Grav DG, OBM 6180x516.

Fig. 92. Dreisprossenfibula

FB 2 og en nær parallel fra

centralbopladsen i Gudme.

Foto: Jørgen Nielsen.
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muligt at give en sikker tolkning af EU 2b på nuværende tidspunkt, men nye og mere velbevarede fund
kan evt. ændre denne situation.

I jordfæstegrav HG fandtes en sølvfibula af Sackrau-typen (Almgren 1923 gr. VI:184; Albrectsen
1968:237ff) eller blikfibel af type 1 efter Ethelbergs definition (1986:27ff). På langs af bøjlen indgår to
smalle bånd af niello, som det også ses på stykket fra Freltofte grav 6 (Albrectsen 1968 T. 28c). Der har
tillige, som det ofte ses på Sackrau-fibler, været guldtrådsbelægning på bøjlen, og i intakt tilstand har
stykket haft en nær pendant i en af fiblerne fra Møllegårdsmarken grav 2223 (fig. 93). I Danmark er
typen begrænset til Fyn, hvorfra der kendes en halv snes stykker inkl. de eksemplarer, der er kommet
til siden udgivelsen af Fynske Jernaldergrave bind III (Albrectsen 1968:239 note 182).83 De nyfundne
eksemplarer udgøres, udover de to nævnte fibler fra hhv. Brudager og Møllegårdsmarken, af en dår-
ligt bevaret fibel fra Bregentved-gravpladsen84, et eksemplar fra Hvenekilde-gravpladsen85 og et løsfund
fra den nærliggende boplads Seden Syd (Gotfredsen et al. 2009 fig. 14). Disse nye fund understreger,
at Sackrau-fiblerne på Fyn, med eksemplaret fra Hjadstrup på Nordfyn som en undtagelse (Al-
brectsen 1968 nr. 3 grav 18), har en østlig udbredelse. Her er de især knyttet til de områder, der på an-
den vis rummer gravpladser med statussymboler, f.eks. monstrøse fibler, sølvnåle, import, guld m.v.
Nogle gange er Sackrau-fiblerne ligefrem kombineret med disse statussymboler som det f.eks. er til-
fældet i Sanderumgård grav 2 og 3 eller Møllegårdsmarken grav 2223. Sidstnævnte indeholdt bl.a. en
blik- og glasornamenteret fibel af Mackeprangs type IX (Mackeprang 1943:14ff; Hansen, U.L.
1972:101). I denne grav blev Sackrau-fiblen også ledsaget af en jernkam, ligesom det var tilfældet i Bru-
dager grav HG, Røgnehøj grav 6 og Sanderumgård grav 2.

Det er ikke kun ledsagefundene, der viser, at Sackrau-fiblerne har haft en særlig betydning. Også det
konsekvente valg af sølv og guld som råmateriale og den ofte avancerede fremstillingsteknik, der i flere
tilfælde inkluderer den tidligst kendte anvendelse af nielloindlægninger på disse breddegrader (Petersen,
K.S. 2002 fig. 2), peger på deres særlige betydning. Dermed kan disse fynske pragtfibler sammenlignes
med de delvis samtidige monstrøse fibler og hagekorsfibler, der ganske vist kendes fra Fyn, men som især
er knyttet til rigdomscentre i sjællandske og jyske landskaber (Hansen, U.L. 1995:212ff; Ethelberg
2000:51ff). Der vil flere gange i de kommende afsnit blive anledning til at pege på forskellige genstands-
gruppers tilknytning til netop disse landskaber, så dette vil ikke blive berørt yderligere her (jf. afsnit 7.7).

Fynske Nydam-fibler (Albrectsen 1968 type 23-24) er repræsenteret med fem eksemplarer, der var
fordelt på fire jordfæstegrave (DÅ, GN, HF og HH); hertil kommer eventuelt et fragment fra et ero-
sionslag (JR 2, jf. katalog 1e). I alle tilfælde er der tale om jernfibler, og desværre er de generelt dårligt
bevaret. Albrectsen (1968:228ff) har fremlagt en mængde fibler af denne type, men i de seneste årtier
er materialet øget væsentligt ved udgravninger af gravpladser, men også ved detektorafsøgninger og ud-

83 Hertil kommer Storgaards tilknytning af sølvfiblen fra Årslev til denne gruppe (1990:38ff). Et fragment af en beslægtet fibula
er fremkommet som løsfund på Møllegårdsmarken (OBM 872x28).
84 Jf. bilag 1 090108-11 Bregentved grav GØ.
85 Jf. bilag 1, 080809-6 Hvenekilde grav G.

Fig. 93. Sackrau-fibula fra

Møllegårdsmarken grav 2223.

Foto: Jørgen Nielsen.

Brudager 1. total 3. kor OK 14.08.09 :Layout 1 14/08/09  12:58  Side 122



122

Kapitel 5.
Gravenes indhold

muligt at give en sikker tolkning af EU 2b på nuværende tidspunkt, men nye og mere velbevarede fund
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tillige, som det ofte ses på Sackrau-fibler, været guldtrådsbelægning på bøjlen, og i intakt tilstand har
stykket haft en nær pendant i en af fiblerne fra Møllegårdsmarken grav 2223 (fig. 93). I Danmark er
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eksemplarer udgøres, udover de to nævnte fibler fra hhv. Brudager og Møllegårdsmarken, af en dår-
ligt bevaret fibel fra Bregentved-gravpladsen84, et eksemplar fra Hvenekilde-gravpladsen85 og et løsfund
fra den nærliggende boplads Seden Syd (Gotfredsen et al. 2009 fig. 14). Disse nye fund understreger,
at Sackrau-fiblerne på Fyn, med eksemplaret fra Hjadstrup på Nordfyn som en undtagelse (Al-
brectsen 1968 nr. 3 grav 18), har en østlig udbredelse. Her er de især knyttet til de områder, der på an-
den vis rummer gravpladser med statussymboler, f.eks. monstrøse fibler, sølvnåle, import, guld m.v.
Nogle gange er Sackrau-fiblerne ligefrem kombineret med disse statussymboler som det f.eks. er til-
fældet i Sanderumgård grav 2 og 3 eller Møllegårdsmarken grav 2223. Sidstnævnte indeholdt bl.a. en
blik- og glasornamenteret fibel af Mackeprangs type IX (Mackeprang 1943:14ff; Hansen, U.L.
1972:101). I denne grav blev Sackrau-fiblen også ledsaget af en jernkam, ligesom det var tilfældet i Bru-
dager grav HG, Røgnehøj grav 6 og Sanderumgård grav 2.

Det er ikke kun ledsagefundene, der viser, at Sackrau-fiblerne har haft en særlig betydning. Også det
konsekvente valg af sølv og guld som råmateriale og den ofte avancerede fremstillingsteknik, der i flere
tilfælde inkluderer den tidligst kendte anvendelse af nielloindlægninger på disse breddegrader (Petersen,
K.S. 2002 fig. 2), peger på deres særlige betydning. Dermed kan disse fynske pragtfibler sammenlignes
med de delvis samtidige monstrøse fibler og hagekorsfibler, der ganske vist kendes fra Fyn, men som især
er knyttet til rigdomscentre i sjællandske og jyske landskaber (Hansen, U.L. 1995:212ff; Ethelberg
2000:51ff). Der vil flere gange i de kommende afsnit blive anledning til at pege på forskellige genstands-
gruppers tilknytning til netop disse landskaber, så dette vil ikke blive berørt yderligere her (jf. afsnit 7.7).

Fynske Nydam-fibler (Albrectsen 1968 type 23-24) er repræsenteret med fem eksemplarer, der var
fordelt på fire jordfæstegrave (DÅ, GN, HF og HH); hertil kommer eventuelt et fragment fra et ero-
sionslag (JR 2, jf. katalog 1e). I alle tilfælde er der tale om jernfibler, og desværre er de generelt dårligt
bevaret. Albrectsen (1968:228ff) har fremlagt en mængde fibler af denne type, men i de seneste årtier
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83 Hertil kommer Storgaards tilknytning af sølvfiblen fra Årslev til denne gruppe (1990:38ff). Et fragment af en beslægtet fibula
er fremkommet som løsfund på Møllegårdsmarken (OBM 872x28).
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Fig. 93. Sackrau-fibula fra

Møllegårdsmarken grav 2223.

Foto: Jørgen Nielsen.
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gravninger på værkstedspladser (Sørensen, P. 1995 fig. 4a).86 Selv om der i forvejen kendes et antal fyn-
ske Nydam-fibler af jern, er deres totale dominans i Brudager-gravene markant, men muligvis ikke rea-
listisk. Der kan i den gruppe af eksploderede, men uidentificerbare fibler, der omtales i indledningen
til dette afsnit, sagtens skjule sig bronzefibler af denne som regel ret spinkle type.

Om valget af råmateriale til de fynske Nydam-fibler fra Brudager er socialt betinget, kan ikke af-
gøres; et regionalt fænomen kan der i hvert fald ikke være tale om, idet eksemplarer af bronze kendes
fra Møllegårdsmarken såvel som fra bopladsområderne i Gudme.

Albrectsen har entydigt knyttet de fynske Nydam-fibler til periode III, men en så snæver datering
kan ikke længere opretholdes. Ofte er den nordjyske Lille Bjerggård-grav nævnt med dens kombination
af en Nydam-fibula og en tidlig korsformet fibula, og Helge Brinch Madsen har da også argumenteret
overbevisende, for at de to typer har været i brug og tillige må være fremstillet samtidigt (Madsen, H.B.
1975:129). Et lignende kombinationsfund kendes fra Enderupskov (Ethelberg 1986:70), men der foreligger
nu også tilsvarende fund fra Fyn. Således indeholdt en jordfæstegrav på lokaliteten Østre Boulevard III
en korsformet fibula og to fynske Nydam-fibler, mens en grav på Hvenekilde-gravpladsen indeholdt en
korsformet fibula og en enkelt fynsk Nydam-fibula.87 Uden at det kan tillægges afgørende kronologisk
betydning, kan det nævnes, at de to fibeltyper er fundet sammen i kulturlag og gruber på den boplads,
der antages at have hørt sammen med Hvenekilde-gravpladsen (Gotfredsen et al. 2009).

Ud over kombinationsfundene er den ofte meget ensartede ornamentik på foden af de to typer af bron-
zefibler da også et godt indicium på deres i hvert fald delvise samtidighed. Det må få den konsekvens, at
i de grave, hvor fynske Nydam-fibler af bronze med nærmest plastisk ornamentik på oversiden af foden
optræder alene, kan man ikke udelukke, at de skal dateres til tidlig germanertid snarere end til sen romertid.
Om en lignende datering kan gælde de mere enkle fynske Nydam-fibler af jern, er ikke klart.

En desværre meget dårligt bevaret bronzefibula fra jordfæstegrav EW tilhører, som de netop dis-
kuterede typer, overgangen mellem yngre romersk og ældre germansk jernalder, eller snarest den tid-
ligste del af sidstnævnte periode. Der er tale om en støbt fibula af Reichsteins type “ältere Fibeln”
(1975:41, Taf. 80,4), der er forsynet med facetterede knopper som afslutning på spiralarmen og bøjlen.
Typen ses som en prototype for de egentlige korsformede fibler fra ældre germanertid og slutter sig
nærmere til disse end til Nydam-fiblerne af Bemmanns Variant 6 (Bemmann 1993:125). Gravens to an-
dre fibler kan desværre ikke bestemmes mere præcist, og da lerkarrene heller ikke udviser meget pe-
riodespecifikke træk, er graven vanskelig at placere entydigt på den ene eller anden side af skellet C/D.
I det fynske gravmateriale er den nærmeste parallel til fiblen EW 3b fremkommet på Løkkebjerggård-
gravpladsen88, hvor stykket er ledsaget af en fynsk Nydam-fibula. Der er også ligheder med bronze-
fiblen i Nyløkkegård-gravpladsens grav CA (fig. 94), men desværre er denne ikke ledsaget af genstande,
der entydigt kan besvare det kronologiske spørgsmål. For fuldstændighedens skyld skal der henvises
til, at EW 3b har paralleller blandt bopladsfundene fra Gudmes centralbopladsområde (Thrane 1987
fig. 3), fra Lundeborg samt fra bopladsen Ellemose Nordvest på Sydfyn (Krog 2008 fig. 2).89

86 Som allerede illustreret af Stig Jensen (1979 fig. 2) er der fremkommet flere ”ægte” Nydam-fibler (Ethelberg 1986:29) på
Langeland, mens denne type er meget sjælden på Fyn. Dette spredningsbillede er ikke ændret i de forløbne 30 år.
87 Jf. bilag 1, 080803-127 Østre Boulevard III grav WL og 080809-6 Hvenekilde grav D.
88 Jf. bilag 1, 090103-33 Løkkebjerggård grav A 67.
89 090419-37 Ellemose Nordvest (OBM 5734x1).

Fig. 94. Støbt bronzefibula

fra Nyløkkegård, Rynkeby

sogn. Foto: Jørgen Nielsen.
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5.1.2. DRAGT- ELLER HÅRNÅLE

I to jordfæstegrave, DÆ og KM, er der fundet metalnåle. Fra DÆ, der dateres til C2, stammer flere
fragmenter af en bronzenål, der er så dårligt bevaret, at den ikke kan henføres til nogle af Beckmanns
hovedgrupper. Nålen fandtes i brystregionen sammen med perler og en fibula. På grund af denne pla-
cering må dens funktion have været at samle dragten eller at hæfte perlekæden til samme (jf. Beckmann,
B. 1966:8).

Sølvnålen KM 4 er nært beslægtet med Beckmanns gruppe VIIc, nr. 113, men den glasprydelse, der
oprindeligt har siddet oven på det skiveformede hoved, mangler nu. Typen dateres til C2 (Beckmann,
B. 1966:35ff), hvilket er i overensstemmelse med dateringen af ledsageudstyret i grav KM; dette om-
fatter bl.a. en jernkam, en sølvfingerring samt en kæde med 110 glas- og ravperler.

Ofte omtales denne fundgruppe som hårnåle, og det må også betragtes som en logisk betegnelse for
KM 4, der lå placeret et stykke oven for perlekæden med odden pegende bort herfra. Samme place-
ring kendes fra de to sølvnåle i Røgnehøj grav 6 (Albrectsen 1968:89), og i disse tilfælde må nålene have
siddet på hovedet og her have holdt sammen på en opsat frisure, evt. i forbindelse med et hårnet, som
det kendes fra Vorbasse grav 4 (Jørgensen, L.B. 1986:202).90 Den nære tilknytning mellem nål og ho-
ved fremgår meget direkte af fundsituationen i Skovgårde grav 400, hvor skelettet var bevaret, og nå-
len lå helt ind til kraniet (Ethelberg 2000 fig. 55). I Lundehøj grav 47 var nålen imidlertid knyttet til
en brystopsætning af perler og fibler, ganske som det var tilfældet med bronzenålen i Brudager grav
DÆ. Lundehøj-nålens funktion som dragt- og ikke hårnål dokumenteres endvidere af, at der endnu
sidder tekstilstykker på stilken (Jørgensen, L.B. 1986:201) (fig. 95). I grav 2223 på Møllegårdsmarken
lå sølvnålen som den sydlige afslutning på en stor perlekæde, og her kan den evt. have bidraget til hæft-
ning af kæden til dragten (fig. 96). Da skelettet ikke var bevaret, kan det ikke med sikkerhed slås fast,
præcis hvor på liget nålen har været placeret, men hals/skulderregionen synes at være et godt bud. En
lignende placering af en sølvnål ses i Skovgårde grav 209 (Ethelberg 2000 fig. 53).

Ud fra nålenes forskellige placeringer i jordfæstegrave med velbelyste fundforhold kan det altså kon-
kluderes, at de må de have haft mindst to forskellige praktiske funktioner. Fiksering af en perlekæde
og lukning af en dragt eller samling af en frisure kunne imidlertid lige så vel foretages med en simpel
nål af ben, jern eller bronze – eller for den sags skyld af træ. Nåle af mindre ædle metaller eller af ben
er da også ret almindelige og har en ret stor geografisk udbredelse i fynske brand- og jordfæstegrave
fra yngre romersk jernalder (Hansen, U.L. 1995:238ff).91 Nåle af sølv og guld er langt sjældnere, og de
har en udpræget østlig og sydøstlig udbredelse på Fyn, og de synes dermed at være knyttet til øens cen-
terområder, ganske som det ses på Sjælland (Ethelberg 2000:62ff). Sølvnålene synes, uafhængigt af de-
res anvendelse, at indgå i et overregionalt symbolsprog, som skal søges belyst i det følgende.

Sølvnålen KM 4 har meget stor lighed med det ca. 2 cm kortere eksemplar fra Røgnehøj grav 6; selv
ornamentikken har de tilfælles (Albrectsen 1968:89). Den er også ganske nært beslægtet med stykket
fra Lundehøj grav 47 (Albrectsen 1968:128), der dog har påsat guldblik og perletråd ved hovedet – og
på topfladen et halvsfærisk stykke blåt glas. Spor af hæftemateriale på toppen af KM 4 afslører, at der
med stor sandsynlighed også har siddet et glasstykke her, mens noget lignende ikke synes at være til-
fældet på stykket fra Røgnehøj. Fjernere er slægtskabet med sølvnålene fra Møllegårdsmarken grav 2223
(jf. fig. 96) og Sanderumgård grav 2 (Albrectsen 1968:69f), der tilhører Beckmanns typer 115 og 124.

90 Lektor Ulla Lund Hansen, Københavns Universitet, takkes for oplysninger om dette upublicerede gravfund.
91 Hertil kommer to eksemplarer fra anlæg på centralbopladsområdet Gudme II (090104-143, OBM 7542x146 og OBM
7548x208, begge Beckmann gr. VIII (Beckmann, B. 1969)). I Ulla Lund Hansens liste over hårnåle fra yngre romertid
(1995:238ff) opregnes et eksemplar fra ”Espe grav 47”. Denne er identisk med grav 47 på Lundehøj-gravpladsen, der imidlertid
strækker sig over grænsen mellem sognene Espe og Hillerslev. Flere af de i U.L. Hansens liste nævnte metalnåle er i øvrigt
næppe hårnåle; de skal snarere henregnes til gruppen af synåle eller fragmenter af nåle fra fibler.

Fig. 95. Sølvnålen fra

Lundehøj grav 47.

Foto: Jørgen Nielsen.

Fig. 96. Sølvnålen fra

Møllegårdsmarken grav

2223. Foto: Jørgen Nielsen.
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Lundehøj grav 47.
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2223. Foto: Jørgen Nielsen.
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Når de to alligevel skal bringes i fokus her, skyldes det, at de pågældende graves udstyr som helhed har
så mange lighedspunkter med Brudager grav KM, Røgnehøj grav 6 og Lundehøj grav 47, at det
næppe kan skyldes en tilfældighed.

De fem grave rummer alle halskæder med glas- og ravperler samt jernkamme (jf. afsnit 5.6.4). Der
er i alle tilfælde tale om jordfæstegrave, der dateres til C2, og de hører hver især til de rigest udstyrede
på de respektive gravpladser. Det er dog kun Sanderumgård grav 2, der rummer import i form af bron-
zekar og sølvske, men den hører blandt øens rigest udstyrede romertidsgrave med bl.a. Sackrau-fibula
af guld og hagekorsfibula og andet, der knytter den til Haßleben-Leuna-gruppen (Hansen, U.L.
1994b). I den forbindelse skal det anføres, at fyrstegraven i Haßleben oven i købet rummer to sølvnåle,
heraf en, der er nær beslægtet med eksemplaret fra Lundehøj grav 47 (Schulz 1933 Taf. 6).

Røgnehøj grav 6 og Møllegårdsmarken grav 2223 synes at tilhøre niveauet umiddelbart under im-
portgravene, idet de begge rummer flere sølvfibler, heriblandt hver et eksemplar af Sackrau-type. Brud-
ager grav KM og Lundehøj grav 47 skal måske placeres på et lidt lavere socialt niveau, idet de begge
rummer flere fibler af bronze. Mens Brudager grav KM indeholder en sølvfingerring som “supplerende
statussymbol”, er det en bronzetenvægt, der indtager denne rolle i Lundehøj-graven.

I fynsk kontekst synes C2-gravene med sølvnåle og jernkamme ikke at have forgængere eller for
den sags skyld efterfølgere. Ganske vist er der sølvnåle i to C1-jordfæstegrave, nemlig Kulsbjerg grav
1 (Albrectsen 1968:15) og Ullerslev (Albrectsen 1968:81), ligesom der er nålehoved af guld i Årslev-
graven fra sen C2 eller tidlig C3 (Storgård 1990:30f), men ingen af disse grave rummer jernkamme.
Kombinationen af dragt- eller hårnål og jernkam kendes i enkelte andre fynske grave, i alle tilfælde
brandgrave hvor nålene er lavet af ben (jf. bilag 10a), og disse graves udstyr har ikke mange fællesstræk
med indholdet i jordfæstegravene med sølvnåle.

De nærmeste paralleller til de fem østfynske kvindegrave finder man derimod på tre gravpladser,
der ligger inden for en radius af ca. 35 km i Midt- og Sydvestjylland. Det drejer sig om to grave fra Jens
Kusksvej (Siemen & Stoumann 1996:142), to fra Billum (grav 1 og 4, Frandsen & Westphal 1996:50f;
Frandsen 2003:7) samt om Vorbasse grav 4. Disse fem jordfæstegrave dateres, som de fynske, til C2,
og de rummer alle sølvnåle og -fibler, kæder af glas- og ravperler samt jernkamme. Nålene fra Vorbasse
grav 4 og Jens Kusksvej har stor lighed med eksemplaret fra KM. Det ene eksemplar fra Jens Kusks-
vej har et blåt glasstykke på hovedet, og det samme har været tilfældet på stykket fra Vorbasse grav 4.92

Den anden har flere sølvgenstande, dragtnål, jernkam og perlekæde tilfælles med Røgnehøj grav 6. Også
i de sydvestjyske grave med hårnåle kan der spores en social opdeling, idet Billum grav 1 rummer et
provinsialromersk glasbæger, bøttespande, guldnåle og en tutulusfibula, mens grav 4 virker lidt mere
sparsomt udrustet. Sidstnævnte rummer dog en rosetfibula (Frandsen 2001a:23f).

Ligheden mellem indholdet i de østfynske og sydvestjyske grave er så stor, at det må være udtryk
for en direkte kontakt, hvis karakter søges belyst i kapitel 7.

5.1.3. HÆGTER OG MALLER

I jordfæstegrav HC fra C3 fandtes syv sæt sølvhægter og -maller med kringleformede oprulninger af
enderne. Stykkerne er spinkle og har en længde på 0,8-0,9 cm.

De sammenhørende sæt af hægter og maller lå tæt sammen i to parallelle rækker ved midten af gra-
vens ene langside. Hvis de har siddet på afdødes dragt, kan det antages, at de f.eks. har været knyttet
til tøjets ærmeafsnit og her fungeret som lukketøj. I jordfæstegravene HÆ og DH på Bregentved-grav-

92 Fra graven foreligger et lille halvkugleformet, blåt glasstykke (mrk. 4,62) med spor af hæftemateriale på den plane underside.
Dette må oprindeligt have siddet på gravens sølvnål. Beset i Nationalmuseets magasin i Ørholm i april 2007. Gravpladsen er
under publikation af Ulla Lund Hansen, som venligst har forevist stykket.
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pladsen er hægter og maller fundet på et tilsvarende sted i graven, og en lignende placering er registreret
på Hjemsted I, f.eks. i grav 301 (Ethelberg 1986:143). Sølvprydelser, der antages at være knyttet til dragt-
ens ærmer, er også registreret i grav CM på Toruplund Syd-gravpladsen (Hansen, J. 2009:122f).

En anden placering af hægter og maller er registreret i grav LØ på Bregentved-gravpladsen, hvor
stykkerne er afdækket i sammenhæng med smykkeudstyr i brystregionen. Det kan derfor antages, at
hægter og maller har indgået som lukketøj på flere dele af romertidens dragt. En tredje funktion ses
udtrykt i Møllegårdsmarken grav 1755, hvor en bronzemalle med spiraloprullede ender har været an-
vendt som samlestykke for et toiletsæt bestående af en øreske og en pincet (Albrectsen 1971b tavle 157).

Hægter/maller med kringleformede ender tilhører ifølge Per Ethelberg (1986:44) slutningen af yng-
re romersk og begyndelsen af ældre germansk jernalder, og dette baseres bl.a. på fundkombinationer
i de grave, der var publiceret i Fynske Jernaldergrave bind III (Albrectsen 1968). Siden er der frem-
kommet yderligere 13 fynske grave med hægter og/eller maller fordelt på fire gravpladser.93 Hertil kom-

Fig. 97. Udsnit af brudsølvde-

potet fra Stenhøjgård med for-

skellige hægte- og malletyper.

Foto: Claus Madsen.

93 Bilag 1: 090108-11 Bregentved (grav KC fra C1, BÆ, GØ og KØ fra C2, DH, HÆ, KP og LØ fra C3), 080809-6 Hvene-
kilde (grav A fra C3 og grav R fra D), 080811-81 Toruplund (grav BU og BW fra D, jf. Hansen, J. 2009), 090103-33 Løkke-
bjerggård (grav A80 fra C3, særtype). Eksemplarerne fra Gyllenmose på Tåsinge (Thomsen 1990:15f) må antages at være
recente.
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Hægter/maller med kringleformede ender tilhører ifølge Per Ethelberg (1986:44) slutningen af yng-
re romersk og begyndelsen af ældre germansk jernalder, og dette baseres bl.a. på fundkombinationer
i de grave, der var publiceret i Fynske Jernaldergrave bind III (Albrectsen 1968). Siden er der frem-
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Fig. 97. Udsnit af brudsølvde-

potet fra Stenhøjgård med for-

skellige hægte- og malletyper.

Foto: Claus Madsen.

93 Bilag 1: 090108-11 Bregentved (grav KC fra C1, BÆ, GØ og KØ fra C2, DH, HÆ, KP og LØ fra C3), 080809-6 Hvene-
kilde (grav A fra C3 og grav R fra D), 080811-81 Toruplund (grav BU og BW fra D, jf. Hansen, J. 2009), 090103-33 Løkke-
bjerggård (grav A80 fra C3, særtype). Eksemplarerne fra Gyllenmose på Tåsinge (Thomsen 1990:15f) må antages at være
recente.
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mer et enkelt eksemplar af bronze fra et 3.-5. årh. kulturlag på bopladsen Seden Syd94 samt et mindre
antal af sølv fra Lundeborg-bopladsen (Thomsen 1987 fig. 32; 1989 fig. 13). Disse fund dækker hele
yngre romersk og begyndelsen af ældre germansk jernalder, dog med tyngde i slutningen af romerti-
den, hvor jordfæstegravene imidlertid også har haft størst udbredelse.

Typen med spiraloprullede ender, som af Ethelberg kun henføres til ældre germanertid, kendes fra
Møllegårdsmarken grav 1755 fra C2/C3 samt fra brudsølvdepoterne fra Granly, Fraugde sogn (Runge
2007; Runge & Andreasen 2009 fig. 7) og Stenhøjgård i Gudme sogn (fig. 97). I sidstnævnte sammen-
hæng indgår de spiraloprullede maller sammen med stykker af den kringleformede type (Thrane 1988
fig. 2). De to fynske brudsølvdepoter dateres, som det sjællandske Høstentorp-depot hvor lignende
stykker indgår, til ældre germansk jernalder (Voss 1954).

Ethelbergs formodning om, at der er tidsmæssigt overlap mellem typen med spiraloprullede ender
og typen med kringleformede ender (Ethelberg 1986:46) kan således bekræftes, men til gengæld kan
antagelsen af de to typers ret snævre kronologiske udbredelse ikke opretholdes. For det første kan den
spiraloprullede type nu føres tilbage til sidste del af yngre romertid, mens stykkerne med kringlefor-
mede ender til gengæld kan strækkes i tid tilbage til begyndelsen af yngre romersk jernalder. Det er så-
ledes naturligt at se denne type som en videreudvikling af de S-formede hægter, der kendes i enkelte
fynske gravfund fra B2-C2 (Albrectsen 1956:163f; Albrectsen 1968 tavle 36e; Skaarup 1976:152f; Et-
helberg 2000:103f).

5.1.4. REMUDSTYR

Remudstyr forekommer i 14 grave, især i form af rektangulære eller ovale remspænder af jern. Der er
i alle tilfælde tale om typer, som genfindes over hele Barbaricum (Madyda-Legutko 1986; Ilkjær
1993a:126ff). Til disse skal føjes et muligt, men ikke bestembart bronzeremspænde i jordfæstegrav HG.
Endelig foreligger et løsfundet, ovalt remspænde af bronze (Madyda-Legutko 19 Type H, 11-19).
Dette stykke, der dateres til C3-D, kan i sagens natur ikke med sikkerhed knyttes til gravpladsen.

Spænderne findes næsten altid sammen med knive, og det ses i jordfæstegrav HD, hvorledes kniv
og spænde er intimt sammenhørende; spænderne har ganske enkelt sammenholdt det yderbælte, der
dels har holdt dragten sammen, og dels har fungeret som ophæng for personlige ejendele, heriblandt
knive (Ilkjær 1993a:18). Remspænderne er, som knive, hyppigst fremkommet i brandpletgravene.

Fig. 98. Remudstyret fra grav

EU har muligvis tilhørt et

sværdbælte.

Foto: Jens Gregers Aagaard.

94 080809-7 Seden Syd, jf. Gotfredsen et al. 2009 (OBM 9882x1864 fra kulturlag OS).
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Generelt mangler våbengravene det remudstyr, som udgør en væsentlig del af det personlige ud-
styr i krigsbytteofferfundene. I våbengrav GH fandtes dele af et beslag, der tolkes som et ophæng af
samme type, som forekommer i moseofferfundene (Ilkjær 1993a:211ff). Fra grav K foreligger en rem-
endedop af jern (Raddatz 1957 T. J I) og fra KC og muligvis BC hver en simpel remskyder, ligeledes
af jern. De øvrige krigere må altså have været gravlagt uden det standardiserede remudstyr, der ken-
des fra mosefundene, men dette fænomen er generelt i germanske våbengrave fra romersk jernalder (Il-
kjær 1993a:373). Til gengæld er en ældre mand i urnebrandgruben EU gravlagt med remendedop, bæl-
tespænde og remholder samt to jernfibler. I hvert fald remholderen og remendedoppen er elementer,
som hyppigt kan knyttes til sværdudstyr. Det er da mest naturligt at opfatte afdøde som en mand, der
tidligere har været våbenfør, men som ved begravelsen har beholdt bælteudstyret som et udtryk for hans
forhenværende position (fig. 98). Graven knytter sig i øvrigt ved sin indretning og datering til C1 tæt
til våbengravene (jf. afsnit 5.7.7).

5.2. RINGSMYKKER

Hovedgruppen ringsmykker omfatter ringe, der har været båret om fingre eller håndled95 – også når
disse indgår i “sekundære sammenhænge” som afslutningsringe i perlekæder. Ringe, der kan antages
primært at være lavet som afslutningsringe, behandles i forbindelse med perlekæder (jf. afsnit 5.3.2.4),
da de opfattes som en integreret del af disse.

5.2.1. FINGERRINGE

Fingerringe af sølv, guld, jern eller bronze er fundet i mange fynske grave fra romersk jernalder
(Beckmann 1969; Andersson, K. 1993a; Hansen, U.L. 1995228ff). De fleste ringe er ret simple i ud-
formningen, og de har en ret stor tidsmæssig spredning. På Brudager-gravpladsen er der fundet fin-
gerringe af sølv i fire jordfæstegrave (HC, HD, HG og KM). Eksemplarerne fra HC og HD er næ-
sten identiske løkkeknuderinge med en oprullet spiralplade på toppen (Norling-Christensen 1957 fig.
26-27; Beckmann 1969 type 16) (fig. 99). Typen kendes også fra en jordfæstegrav fra Egsmosegård i
Gudme (AUD 1992, 132), fra Løkkebjerggård96 samt fra Lundeborg-bopladsen (Thomsen et al.

Fig. 99. Løkkeknuderinge fra

gravene HC og HD.

Foto: Jørgen Nielsen

95 Hertil kunne føjes i ører, om ankler eller hals, men disse genstandsgrupper optræder ikke i Brudager-materialet.
96 Jf. bilag 1, 090103-33 Løkkebjerggård, grav 67.
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1993:83; Hansen, U.L. 1995:231), men ellers ikke fra Fyn.97 Dette er påfaldende, eftersom typen er ret
vidt udbredt i Barbaricum fra sen keltisk tid og måske ind i ældre germanertid (Beckmann 1969:33; Stor-
gaard 1990:41f). Både grav HC og HD placeres i C3, og det samme gælder Løkkebjerggård-graven.
Samme datering synes at gælde de øvrige danske fund af denne ringtype.

Sølvfingerringen i grav HG (Beckmann, C. 1969 type 8 b) er et enkelt, båndformet eksemplar, som
har en nær parallel i den østjyske Maagaard grav 1 (Norling-Christensen 1957 fig. 23). Brudager-styk-
ket kan ud fra ledsagefundene dateres til C2. Sølvringen KM 7, der er et simpelt båndformet eksem-
plar (Beckmann, C. 1969 gr. I, type 5), dateres også til C2 ud fra gravens øvrige udstyr.

Tolkningen af ringene som fingerringe kan kun med sikkerhed godtgøres i de tilfælde, hvor ringene
er fundet i gravenes “håndregion” – eller måske ligefrem siddende direkte på en fingerknogle (Nor-
ling-Christensen 1957 fig. 8). I hvert fald løkkeknuderingene kendes fra fund, hvor de har indgået som
slutstykker i halskæder i lighed med lidt større ringe (Norling-Christensen 1957:41 & fig. 31; Beckmann,
C. 1969:8) (jf. afsnit 5.3.2.4). Således er ringene i grav HC, HG og KM fundet i umiddelbar forlængelse
af perlekæderne, og her må de have haft en lignende funktion. Placeringen af ringen i HD viser dog,
at denne må have siddet på en finger.

5.2.2. ARMRING

I jordfæstegrav KA fandtes en spinkel sølvarmring med en diameter, der viser, at gravlagte må være et
barn under ca. 10 år. Ringen er af den sammenskudte type, som kendes fra Møllegårdsmarken grav 1370
fra C1 (Albrectsen 1971b tavle 96a). Som halsring findes typen i en C2-grav fra Bregentved-grav-
pladsen.98

Armringe er kun påtruffet i få fynske grave fra yngre romersk jernalder, og disse udgøres af sim-
ple, båndformede bronzeringe. Guldarmringe kendes ikke med sikkerhed fra gravkontekst i Den fyn-
ske Øgruppe. Ved detektorafsøgning af pløjelaget på Møllegårdsmarken er der dog fremkommet et par
fragmenter fra samme, ildpåvirkede ormehovedring, og disse kan hidrøre fra en oppløjet brandgrav –
eller for den sags skyld fra et ligbrændingssted (Jørgensen & Petersen 1998 fig. 122).

Flere sjællandske jordfæstegrave med ormehovedringe – eller kolbearmringe – viser, at disse ring-
typer var statussymboler for yngre romertids absolutte elite (f.eks. Werner 1980; Ethelberg 2000; Han-
sen, U.L. 2001). Det virker derfor påfaldende, at de samme genstandsgrupper ikke indgår i fynske grav-
fund; derimod kendes begge ringtyper fra flere skatte såvel som i form af enkeltfundne stykker
(Albrectsen 1960; Hansen, U.L. 1995:207f; Henriksen & Horsnæs 2004a:132ff). De enkeltfundne styk-
ker kunne antages at stamme fra forstyrrede grave, men en analyse af landskabet på fundstederne har
sandsynliggjort, at dette ikke er tilfældet, men at de snarere repræsenterer enkeltdeponeringer eller dele
af skatte (Henriksen in prep.). Dette fundbillede kan indikere, at der har været regionale variationer i
den måde, som de vægtige guldringe blev anvendt på henholdsvis øst og vest for Storebælt. Denne geo-
grafiske forskel, der synes at kunne iagttages i guldarmringenes anvendelse og måske symbolik, har må-
ske også gjort sig gældende for arm- og halsringe af mindre ædle metaller. Det kan være forklaringen
på, at disse genstandsgrupper kun sjældent indgår i de fynske gravfund fra yngre romertid.

97 Årslev-graven indeholder dog en løkkeknudering af guld af Beckmanns type 15 (Storgaard 1990:40f).
98 Jf. bilag 1, 090108-11 Bregentved, grav BB.
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5.3. HÆNGESMYKKER

Hovedgruppen hængesmykker omfatter metalberlokker og perler af glas og rav samt ringe, der anta-
ges fremstillet specifikt med henblik på brug som afslutningsstykker i perlekæder. Ringe, der formo-
des fremstillet primært med anvendelse som fingersmykker, men som har fået en sekundær anvendelse
som afslutningsstykker i kæderne, er behandlet i afsnit 5.2.1.

5.3.1. GULDBERLOK

I brandpletgraven JÅ indgår dele af en guldberlok, der er så fragmenteret, at den ikke kan henføres til
nogle af von Müllers hovedgrupper eller Kent Anderssons værkstedskredse (von Müller 1958; An-
dersson, K. 1995:21ff ) (fig. 100). Guldberlokkerne har været anvendt gennem ældre romersk jernal-
der og frem til den tidligste del af yngre romersk jernalder (Andersson, K. 1995:27ff), men hoved-
mængden tilhører B2. Det gør sig også gældende for JÅ 3, idet den dateres af den ledsagende sølvfibula
(Almgren 1923 gr. II).

Guldberlokkerne har, ligesom guldperler med øsken samt kapselformede hængesmykker (bullae)
af sølv eller guld (Albrectsen 1956:161; Beckmann, B. 1973; Andersson, K. 1995:21ff; von Carnap Born-
heim 2002:191ff), det tilfælles, at de er hule og med en åbning foroven. Således har de kunnet fungere
som beholdere for en mindre mængde væske eller tørstof. De fynske hængesmykker med disse fælles-
træk vil i det følgende blive behandlet samlet, og en oversigt over hele materialet findes i bilag 4a-b.

Desværre indgår kun få af de fynske guldberlokker og beslægtede hængesmykker af ædelmetal i slut-
tede fundsammenhænge, men der kan dog alligevel siges nogle generelle ting om det miljø, som de har
været en del af. Et gennemgående træk er, at der altid kun findes ét eksemplar pr. grav. Til gengæld led-
sages dette oftest af et komplekst udstyr, der f.eks. kan omfatte import, guldperler eller -hægter og ikke
mindst sølvfibler (Andersson, K. 1995:25ff). Desværre var grav JÅ så hårdt nedpløjet, at der blot var
levnet ganske lidt gravfyld, og det kan derfor ikke udelukkes, at gravgodset oprindeligt har bestået af
flere genstandsgrupper. Konklusionen er dog, at guldberlokker såvel som andre hule hængesmykker
af guld og sølv generelt kan knyttes til de øvre og i nogle tilfælde øverste sociale lag i ældre romertid.

Ældre romertids hængesmykker af ædelmetal findes ifølge Kent Andersson især i tilknytning til
jernaldercentrene på Bornholm og Sydøstfyn (Andersson, K. 1993a pl. 30-31). Ser man snævert på Den
fynske Øgruppe, er der ganske vist flest fund fra Gudme-egnen og tilstødende landskaber, men også
Nord- og Vestfyn samt Langeland er repræsenteret. Dermed har fordelingen stor lighed med det spred-
ningsmønster, som importfundene fra ældre romersk jernalder udviser (fig. 101; jf. afsnit 5.9.5 fig. 216).

Fig. 100. Den helt ødelagte

guldberlok JÅ 3.

Foto: Jørgen Nielsen.
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At dømme ud fra iagttagelser i jordfæstegrave, hvor ædelmetalhængesmykker er fundet in situ, har
de indgået i små, eksklusive halskæder sammen med f.eks. guldperler og få, store glasperler. Allerede
tidligt i yngre romersk jernalder udgår typerne dog af formforrådet på Fyn, men afløses tilsyneladende
af andre former for hængende beholdere. Disse typer, der har været anvendt gennem hele yngre ro-
mertid, kendes i ret stort tal fra Danmark såvel som fra Kontinentet. Selv om sådanne typer ikke er på-
truffet i Brudager-gravene, vil de blive behandlet i næstfølgende afsnit i et forsøg på at klarlægge de hæn-
gende miniaturebeholderes sociale og geografiske udbredelse samt ændringer i deres symbolsprog
gennem romersk jernalder.

5.3.1.1. SPANDFORMEDE METALBERLOKKER

– OG ROMERTIDENS BERLOKKER GENERELT

De hængende beholdere, der kan tolkes som afløserne for guldberlokker og bullae af sølv og guld, om-
fatter spand-, kurve-, kugle- og kræmmerhusformede berlokker, og de fynske fund fra denne kategori
er oplistet i bilag 4c. Smykkerne er som regel fremstillet af jern eller bronze, men kan også være til-
virket i guld og sølv (Hansen, U.L. 1995:222ff; Beilke-Voigt 1998:51ff; Ethelberg 2000:86f). På trods
af at de yngre typer som regel er langt mere simple i form og ornamentik end de ældre berlokker og
bullae, har de altså funktionen som hængende beholdere tilfælles.

Det fynske materiale består af spand- og kugleformede metalberlokker, og de to former må betragtes
som variationer over samme type. Kræmmerhusformede berlokker er derimod ikke repræsenteret. Der
kan således optælles 71 eksemplarer fordelt på 12 gravfund spredt over fem østfynske gravpladser. Heraf
er 58 berlokker alene fra syv af Møllegårdsmarkens grave. I modsætning til de ældre typer af hængende

Fig. 101. Fynske fund af

guldberlokker og bullae samt

beslægtede hule hængesmyk-

ker (jf. bilag 4a-b).
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beholdere, er typerne fra yngre romertid ikke sjældent repræsenteret med flere eksemplarer i samme
grav.

Ud over de gravfundne stykker kendes mindst 29 spandformede berlokker fra Vimose og et løsfund
fra Tange i Krarup sogn (Jørgensen & Petersen 1998:133f). Sidstnævnte skiller sig ud fra de grav- og mo-
sefundne stykker ved at være tilvirket af guld og ornamenteret med plastisk tværrifling, som det ken-
des fra Haßleben grav XIV (Schulz 1933 Taf. 10,5-6). Dette stykke repræsenterer antagelig et skattefund
– eller en del af et sådant – fra yngre romersk eller evt. begyndelsen af ældre germansk jernalder.

Berlokkerne fra de fynske gravfund er uden undtagelse af jern, mens hovedparten af stykkerne fra
Vimose er af bronze (fig. 102). Den konsekvente brug af jern som råmateriale til berlokkerne fra gra-
vene kan undre, når man sammenligner med det sjællandske gravmateriale, hvor det oftest er bronze
og sølv, der er anvendt (f.eks. Ethelberg 2000:86f). Fra Jylland kendes kun et enkelt gravfund, og her
er fordelingen ni af jern og én af bronze. Krigsbytteofferfundene giver et mere blandet billede, der må-
ske primært afspejler de slagne styrkers proveniens. Nok så tankevækkende er det, at berlokkerne ind-
til fornylig kun er fremkommet i brandgrave på Fyn. Eksemplaret fra en jordfæstegrav på Bregentved-
gravpladsen er således først identificeret som en berlok efter konservering. Det kan betyde, at
jernberlokker er underrepræsenteret i jordfæstegrave, der er usagkyndigt undersøgt, eller hvor man har
nedprioriteret konservering af små, amorfe jernklumper.

Når disse kildekritiske forhold skal bringes i fokus, skyldes det naturligvis, at det kan have konse-
kvens for en vurdering af typens kronologiske spredning, eftersom jordfæstegravene generelt tilhører
den sidste halvdel af yngre romertid. Hvis man betragter Albrectsens kataloger, indgår alle berlokker,
der er fremkommet i sluttede gravfund, i brandgrave fra C1, og han opfatter typen som hørende til 3.
årh. (Albrectsen 1968:299f; 1971a:248). Den tidligere nævnte jordfæstegrav er imidlertid sikkert for-
ankret i C3, og den viser, at typen på Fyn må have været i brug gennem hele yngre romersk jernalder.

Fig. 102. Fynske fund af

spand- og kugleformede me-

talberlokker (jf. bilag 4c).

Tegning: Karen Green Ther-

kelsen og Allan Larsen.
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Ser man på berlokkernes udbredelse i et europæisk perspektiv, findes de forskellige variationer vidt
udbredt i Barbaricum fra 2. årh. f.Kr. og frem til 5./6. årh. e.Kr. Tyngden synes dog at ligge i yngre ro-
mersk jernalder (Raddatz 1957:140; Lagler 1989 Taf. 32; Beilke-Voigt 1998:63ff).

En stor del af de fynske eksemplarer er simple, cylinderformede stykker uden klart afsat bund, til-
hørende Beilke-Voigts type A II (1998:52ff; 77). Denne type – især af jern – er dominerende i mate-
rialet fra Danmark såvel som fra Tyskland samt fra Przeworsk- og Wielbark-kulturernes områder.
Netop fra sidstnævnte områder er det nærliggende at tro, at kendskabet til de spandformede berlok-
ker er nået til Danmark i begyndelsen af yngre romersk jernalder for herefter at være i anvendelse i hvert
fald til 4. årh. (jf. Hansen, U.L. 2003:357).

Kronologisk set synes de spandformede berlokker som nævnt at afløse de ovennævnte hængende
beholdere af guld og sølv, og de efterfølges antagelig af bl.a. taskeformede hængesmykker i ældre ger-
mansk jernalder. Sidstnævnte type indgår som følge af ændringer i gravskikken ikke i fynske gravfund;
til gengæld er flere eksemplarer fremkommet på bopladsområderne i Gudme og Lundeborg (Stor-
gaard 1997 appendix VI).99 De spandformede hængesmykker kan således ses som en del af en tradi-
tion, der antagelig har haft sit udspring i Sydøsteuropa i århundrederne før Kristi fødsel for så at sprede
sig mod nord og nordvest i Europa gennem de følgende århundreder (Raddatz 1957:140; Hansen, U.L.
1995:226; Beilke-Voigt 1998:64).

Antagelig har de forskellige former for hængende beholdere haft en ensartet funktion gennem dette
lange tidsrum og over de store afstande, nemlig som beholder for små genstande med amuletfunktion
(f.eks. en hårtot) eller for en begrænset mængde duftafgivende materiale. En spandformet berlok fra
en yngre romertids jordfæstegrav på lokaliteten Nørreknold i Himmerland rummede således hår samt
et blad fra græs (Nielsen, J.N. 1997:30). Om disse genstande har haft amuletfunktion, eller om f.eks.
brysthår fra afdøde tilfældigvis er endt i berlokken sammen med plantedele, der har kunnet afgive duft,
kan ikke afklares. Mere informativt er indholdet i en ligeledes spandformet jernberlok fra en C1-grav
på Kasseedorf-gravpladsen i den østlige del af Holsten umiddelbart syd for den danske grænse (Arti-
cus 2004:92f; 217). Berlokken rummede flere nåle fra den kraftigt duftende og i folkemedicinen vidt
udbredte krydderurt rosmarin (Rosmarinus officinalis). Planten har sin oprindelse i Middelhavslandene,
og som mange andre haveplanter antages den at være indført til Danmark/Sydskandinavien i middel-
alderen (Brøndegaard 1979:132ff). Spørgsmålet er imidlertid, om denne plante kan være indført langt
tidligere end hidtil antaget. Fundet fra Kasseedorf kan i hvert fald antyde, at rosmarin skal henføres
til gruppen af “organiske romerske importvarer”, hvad enten dette så har været i form af levedygtige
planter eller blot som tørrede kviste eller nåle. Hvis det er det sidste, der er tilfældet, kan fundet sam-
menlignes med bl.a. Blidegn-gravens eksotiske planterester (Mikkelsen, P.H. 1938:27ff).

Uanset importens karakter dokumenterer det nordtyske fund, at de spandformede berlokker kan
have været anvendt som beholdere for duftstoffer på disse breddegrader, som det kendes med hule hæn-
gesmykker fra den klassiske verden. Fra flere lokaliteter i Barbaricum kendes berlokker med indhold
af vegetabilske rester eller af harpiks, der som bekendt afgiver en aromatisk duft, især ved afbrænding
(Beilke-Voigt 1998:84f). Fra Polen kendes berlokker med indhold af animalsk fedt, der antagelig har
skullet fastholde vegetabilske duftstoffer. Andrjez Kokowski har derfor betegnet berlokkerne som “Po-
lens ældste parfumebeholdere” (Kokowski 1995:73; 1999:55f). En sammenligning med de hoved-
vandsæg, der i 1700-1800-tallet blev båret om halsen og anvendt til at opbevare duftstoffer i form af
urter, afkog – f.eks. med rosmarin (Brøndegaard 1979) – eller æteriske olier i en opvædet svamp, sy-
nes mere nærliggende (fig. 103; Benzon 1978:71ff). At jernalderens berlokker kan have været båret på
en lignende måde, fremgår af deres placering i jordfæstegrave, samt af at de i nogle tilfælde er fundet
monteret på en halsring (fig. 104, jf. Lagler 1989 Taf. 32; Beilke-Voigt 1998:81 Abb. 95).

99 Beslægtede hule hængesmykker kendes imidlertid så sent som yngre germansk jernalder (f.eks. Becker 1953:145ff).
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Spandformede berlokker kendes fra både mands- og kvindegrave, ligesom barnegrave er repræ-
senteret (Hansen, U.L. 1995:225; Beilke-Voigt 1998:75ff; Fonnesbech-Sandberg 2004:100). Der er dog
en overvægt af kvindegrave i materialet, både i det danske materiale som sådan og i det fynske speci-
fikt. Typens tilknytning til grave med komplekst sammensat gravudstyr er markant og kendetegner også
fundene fra de øvrige danske landsdele. Ulla Lund Hansen (1995:224) har da også påpeget, at berlokkerne
er knyttet til gravpladser i romertidens rigdomscentre, og dette underbygges af det fynske materiale, der
langt overvejende stammer fra Gudme-området. Fundene fra baglandet stammer alle fra områder, der også
rummer andre af romertidens statussymboler, herunder import (jf. afsnit 5.9.5 og afsnit 7.7).

Fig. 103. Hovedvandsæg fra

1800-tallet.

Foto: Jørgen Nielsen.

Fig. 104. Bronzehalsring med

spandformede berlokker fra

Vimose. Foto: Nationalmuseet/

Pia Brejnholt.
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Det kan konkluderes, at de hængende beholdere, herunder altså også guldberlokken fra Brudager,
kan opfattes som en af flere genstandstyper, der følger det miljø, hvor romersk import cirkulerede. Hvis
man ser hængerne fra hele romertiden under ét, illustrerer de således den udvikling, der sker i im-
porttilførslen. I ældre romertid har hængerne en stor geografisk udbredelse, dog med tyngde på Syd-
østfyn, mens de i yngre romertid udelukkende er forbeholdt Gudme-området og de bagved liggende
landskaber, hvor Gudme-centrets indflydelse må have været markant.

De hængende beholdere har været anvendt af romertidens overklasse til at symbolisere tilknytning
til datidens internationale modefænomener. For guldberlokkernes vedkommende har råmaterialet så-
vel som den avancerede tekniske udførelse været en del af dette symbolsprog. Når det gælder de spand-
formede berlokker, har det, som når det drejer sig om spilleudstyr, ikke kun været de relativt simple
genstandes udseende, det har været væsentlig, men primært den iboende symbolværdi. For berlokkernes
vedkommende må man så også tilføje det fysiske indhold.

5.3.2. PERLER OG PERLEKÆDER

En af de hyppigst forekommende gravgaver i germanske grave fra 3.-5. årh. er perler af glas og rav (Tem-
pelmann-Maczyńska 1985; Stawiarska 1987). Fra det danske område foreligger der et stort materiale,
som for en dels vedkommende har været underkastet detailanalyser, hvorimod der stadig mangler mere
overordnede studier (Hansen, U.L. 1977; 1991a; 1995; Ethelberg 1986; 1990; 2000; Olldag 1994).

Modsætningsforholdet mellem mængden af perler og den begrænsede udforskning skyldes givet,
at de hidtil udførte undersøgelser har vist, at hovedparten ikke kan tillægges nogen væsentlig krono-
logisk, geografisk eller social betydning. Når der alligevel her skal ses nærmere på perlerne, er det først
og fremmest fordi de med over 1100 eksemplarer udgør den største fundgruppe i Brudager-materia-
let. Desuden har en gennemgang af de fynske grave med perler fra romersk og ældre germansk jern-
alder vist, at denne fundgruppe trods alt kan bidrage med oplysninger.

I det følgende vil perlematerialet fra Brudager-gravpladsens brand- og jordfæstegrave blive gen-
nemgået separat, hvorefter det søges perspektiveret i forhold til det øvrige fynske materiale.

5.3.2.1. BRANDGRAVENES PERLER

Ravperler indgår ikke i Brudager-gravpladsens brandgrave, hvilket med største sandsynlighed kan til-
skrives, at de er gået op i røg på ligbålet.100 Derimod er der fundet ca. 84 glasperler i brandgravene, og
når antallet ikke kan angives helt præcist, skyldes det, at de som regel er ret deformeret af bålvarmen,
og især for klare perletypers vedkommende kan glasmassen have tendens til at krakelere under og ef-
ter udgravningen. Ligeledes kan det ikke altid afgøres, om en glassmelteklump stammer fra en perle
eller et bæger; denne problematik har ikke mindst været aktuel ved gennemgangen af de mange glas-
smelteklumper fra urnebrandgrube DZ. I mange tilfælde vanskeliggør deformationen naturligvis også
en præcis typebestemmelse (fig. 105). 84 må derfor opfattes som et minimumstal, og det skal fordeles
på 37 anlæg med de otte eksemplarer i gravene KD fra C1 og DF fra C1-C2 som den største mængde.
De perleførende brandgrave dækker hele yngre romertid, og ingen af de grave, der med sikkerhed da-
teres til ældre romertid, rummer glasperler (fig. 106).

100 I Møllegårdsmarken urnegrav 778 er der fundet en skiveformet ravperle, og i brandplet 1015 en halv tilsvarende (Albrectsen
1971a:139; 75). Hvorvidt disse er tilfældigt indblandet eller bevidst deponeret i gravene efter gennemførelse af ligbrændingen,
kan ikke afgøres (jf. afsnit 4.2.1). Ingen af gravene rummer glasperler.
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Langt hovedparten af brandgravenes glasperler udgøres af monokrome, opake eksemplarer, der i
de tilfælde, hvor formen kan bestemmes, kan ses at have været simple og skiveformede. Det er den
gruppe, der betegnes som fyldperler i jordfæstegravenes perlekæder, og da deres udsagnsværdi er me-
get begrænset, vil de ikke blive behandlet yderligere her.

Mosaikperler er med indtil to-tre eksemplarer repræsenteret i gravene DD, DF og DG (Tempel-
mann-Maczyńska 1985 T. 357a; Olldag 1994 T. 2408 og 2413). De to sidstnævnte grave dateres til C1,
mens dateringen af DD til C3 er lidt problematisk, idet gravens keramiske indhold ikke giver et helt
entydigt kronologisk fikspunkt. Af andre avancerede perleformer må fremhæves en guldfolieperle fra
JÆ samt to tilsvarende og to-tre kannelerede, rørformede perler fra brandpletgrav KD, der dateres til
C1 (Olldag 1994 T. 3200 og 1111). Sidstnævnte anlæg rummer med fem forskellige typer det mest va-
rierede perleinventar blandt gravpladsens brandgrave.

I Brudager-gravpladsens brandgrave forekommer glasperler hyppigst og i størst mængde i C1, og
det er også i denne fase, at avancerede perletyper er mest udbredt. Denne situation genfindes på de øv-
rige fynske gravpladser fra yngre romersk jernalder (Albrectsen 1956:162f; 1968:360ff). En gennem-
gang af det gravmateriale, som Albrectsen har publiceret, såvel som de gravfund der er fremlagt i bilag
1, viser, at yngre romertids brandgrave sjældent rummer mere end 10 glasperler, og som regel indgår
der blot et par eksemplarer i gravgodset. Blandt de meget få fynske brandgrave med mere end en snes
perler er Bregentved grav KL med over 40 glasperler og Møllegårdsmarken grav 13 og 60 med hen-
holdsvis 58 og 50 perler (Albrectsen 1968 nr. 57). I alle disse C1-grave indgår der flere mosaikperler,
så mønstret fra Brudager kan her ses afspejlet i en større skala. Karakteristisk for brandgravene med
mere end 10 glasperler er, at de tillige rummer et mere komplekst gravudstyr end hovedparten af sam-
tidige grave på de pågældende gravpladser.

Fig. 106. Glasperlernes forde-

ling på gravtyper.

Fig. 105. Brandgravenes glas-

perler fremtræder meget va-

rieret som følge af vekslende

påvirkning fra ligbålet. Ek-

sempler fra gravene BW (a),

DD (b), DF (c-d) og KD (e-

g). Foto: Jørgen Nielsen.
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5.3.2.2. JORDFÆSTEGRAVENES PERLER – INDLEDNING

Fra Brudager-gravpladsens jordfæstegrave foreligger ca. 1039 perler fordelt på 585 af glas og 454 af rav.
De indgår i 11 grave, hvor mængden varierer fra to til 409 eksemplarer (fig. 107). I afsnit 2.0.1.1 er der
redegjort for, at de lokale jordbundsforhold på det sted, hvor jordfæstegraven var anlagt, havde ind-
flydelse på mængden af perler, som fandtes ved henholdsvis udgravning og soldning. De samme for-
hold har også haft indflydelse på især ravperlernes bevaringstilstand, der gennemgående var bedre i sand
end i ler. Tallet 1039 må således betragtes som en omtrentlig angivelse, idet fragmentering i nogle til-
fælde har vanskeliggjort en præcis optælling. Ligeledes kunne nogle perlefragmenter være vanskelige
at henføre til en bestemt type som følge af bevaringstilstanden; bestemmelsen af råmateriale og farve
var dog mulig selv i de tilfælde, hvor der kun forelå meget små fragmenter. Typebestemmelsen pro-
blematiseres yderligere af, at en del rav- såvel som glasperler har en ringe håndværksmæssig standard.

Som det var tilfældet med brandgravenes perler, synes der også at være forskel på forskellige per-
letypers bevaringstilstand i jordfæstegravene. Selv hvis disse forhold tages i betragtning, kan der ikke
rykkes ved det generelle billede af perlernes antal eller det indbyrdes mængdeforhold mellem glas- og
ravperler. Til gengæld kan man komme i vanskeligheder, når der skal foretages sammenligninger med
det præcise antal perler i jordfæstegrave fra andre fynske gravpladser, idet fylden i disse – med få und-
tagelser – ikke har været underkastet systematisk soldning. Det kan betyde, at især mindre perler må
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I det følgende vil jordfæstegravenes glas- og ravperlemateriale blive gennemgået separat, før per-
lekædernes sammensætning skal diskuteres.

5.3.2.2.1. JORDFÆSTEGRAVENES GLASPERLER

Der foreligger 585 glasperler fordelt på 11 jordfæstegrave fra C2 til overgangen C3/D. Antallet af per-
ler pr. grav varierer fra 1 til 274 med et gennemsnit på 53. Gennemsnittet i tre C2-grave er 21, mens
det i syv C3-grave er 74. Hvis disse tal holdes op mod de tilsvarende gennemsnitstal for hele det fyn-
ske materiale fra de samme perioder, fremgår det, at mængden af glasperler i C2-gravene er under det
fynske gennemsnit, mens mængden i C3 til gengæld er væsentligt over gennemsnittet (jf. bilag 5). Ef-
tersom antallet af veldokumenterede jordfæstegrave med perlekæder er ret begrænset, skal disse tal dog
tolkes med varsomhed. Som helhed viser bilag 5, at antallet af glasperler i de fynske jordfæstegrave steg
fra C1-C2, og at det faldt igen på overgangen til ældre germansk jernalder.

En ikke ubetydelig del af perlerne fra Brudager præges af dårligt håndværk; de er således skæve og
fyldt med luftblærer eller ujævnheder fra fremstillingsprocessen. Særligt ses dette i grav EW, hvis glas-
perler virker større, grovere og mere grumsede i glasmassen end perlerne fra de øvrige grave. På en po-
lykrom perle fra denne grav er der afsprængt et stykke, hvilket kan være sket allerede under fremstil-
lingen, men på trods af denne skønhedsfejl har stykket alligevel været placeret centralt i perlekæden
(fig. 108).

Efter disse overordnede betragtninger skal der fokuseres på glasperlernes former og farver. Det ge-
nerelle præg er monotont, og en stor del af materialet udgøres af monokrome, skiveformede eksem-
plarer. Den formmæssige afveksling fra disse stykker udgøres især af segmenterede, polyedriske eller
ringformede perler, der indgår som markante elementer i nogle kæder. Andre særlige former som me-
lonformede og dobbeltkoniske er derimod kun repræsenteret med få eksemplarer i de enkelte kæder
såvel som generelt (fig. 109).

Fig. 107. Fordelingen af glas-

og ravperler i 11 af Brudager-

gravpladsens jordfæstegrave.

Fig. 108. Glasperle med

oprindelig skade fra jordfæ-

stegrav EW.

Foto: Jørgen Nielsen.
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De fleste kæder er domineret af en eller få farver, og det mest markante udslag af dette er de små, ski-
veformede blå eksemplarer, der udgør 238 ud af 274 glasperler i grav HF (fig. 110). Disse kan under
ét betegnes som fyldperler, der har tilføjet kæden et kvantitativt mere end kvalitativt præg (fig. 111).
Polykrome perler, herunder en mosaikperle fra grav HC, udgør sammen med få guldfolieperler og en
enkelt klar perle, mindre end 2 % af det samlede antal glasperler (fig. 112).

Fig. 109. Jordfæstegravenes

glasperler – fordeling af

former.

Fig. 110. Jordfæstegravenes

glasperler – fordeling af

farver.

Fig. 111. Ensfarvede og ure-

gelmæssige blå glasperler fra

grav HF (a) og tilsvarende

bordeaux perler fra grav DÅ.

Foto: Jørgen Nielsen.
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Karakteren og sammensætningen af glasperlerne fra Brudager-gravpladsens jordfæstegrave svarer
fuldstændig til det billede, der er iagttaget ved en detaljeret gennemgang af perlekæderne fra tilsvarende
og samtidige anlæg på gravpladserne Bregentved, Hvenekilde, Lunden og Nyløkkegård.101 Ved en mere
generel sammenligning med de publicerede glasperler fra andre fynske jordfæstegrave fra C2-D kan
der også konstateres at være mange lighedspunkter.

5.3.2.2.2. GLASPERLER I FYNSKE GRAVFUND FRA YNGRE ROMERSK JERNALDER

Hvis man ser på perlematerialet i de fynske gravfund fra yngre romersk jernalder under ét, præges bil-
ledet meget af den fremherskende brandgravskik og de hermed forbundne formationsprocesser. Hvis
man skal konkludere noget overordnet om perlernes og perlekædernes betydning, er det derfor nød-
vendigt til at sammenholde indholdet fra hhv. jordfæste- og brandgrave periode for periode, samtidig
med, at der tages højde for den udvikling, der skete i brandgravskikken gennem dette tidsrum.

Inge Elisabeth Olldags undersøgelser konkluderes det, at perlemængden i fynske gravfund aftager
i løbet af yngre romertid, mens det modsatte er tilfældet i Jylland og på Sjælland (Olldag 1994:243ff).
Alene ved en sammenligning med fundene fra Brudager bliver det klart, at konklusionen er proble-
matisk, og holdes den op mod det samlede fynske materiale, er der ingen tvivl om, at den er forkert.
Årsagen er utvivlsomt, at Olldag ikke har taget højde for gravskikkens indflydelse på fundbilledet, og
at hun ikke har inkluderet kæderne fra de sidste årtiers undersøgelser af fynske jordfæstegrave. Det vil
derfor ske i det følgende.

Hvis man ser på perlerne fra de fynske C1-grave under et, skal der tages forbehold for, at det sam-
lede billede påvirkes af, at der kun kendes ganske få jordfæstegrave fra denne periode. Disse jordfæs-
tegraves indhold af glasperler er noget højere, end det er tilfældet i de samtidige brandgrave, men ser
man på udvalget af perler, synes gravskikken ikke at have haft nogen synderlig indvirkning. Avance-
rede perleformer, herunder mosaikperler, spiller således en fremtrædende rolle både i jordfæste- og
brandgrave i C1, og dette billede genfindes i landskaberne øst såvel som vest for Fyn (Ethelberg 1990:54;
2000:84f; Olldag 1994:229).

Sammenholder man dernæst mængden og udvalget af glasperler i brand- og jordfæstegrave fra C2-
C3, kan det iagttages, at brandgravene stadig giver et generelt billede af udvalget, der, som tidligere be-
skrevet, langt overvejende udgøres af monokrome, skiveformede eksemplarer. Til gengæld kan det kon-
stateres, at mens mængden af glasperler i brandgravene falder i dette tidsrum, stiger den markant i
jordfæstegravene. En del af forklaringen på den generelle diskrepans mellem mængden af glasperler i
brand- og jordfæstegrave må være, at nogle perler er forsvundet under ligbrændingsprocessen, fordi
de er trillet bort fra bålet under et tidligt stadium af kremeringsprocessen og som følge deraf er de over-
set ved den efterfølgende sortering (jf. Henriksen 1993a; Jonuks & Konsa 2007). Det forklarer imid-
lertid ikke, hvorfor der specifikt sker et fald i mængden af glasperler i brandgravene i løbet af yngre

101 Jf. bilag 1, 090108-11 Bregentved, 080809-6 Hvenekilde, 080811-46 Lunden og 080111-32 Nyløkkegård.

Fig. 112. Særformer af glas-

perler fra jordfæstegravene

DÅ (a-b), HC (c), HF (d)

og DÆ (e-f).

Foto: Jørgen Nielsen.
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romertid. Hvis man sammenholder denne udvikling med det generelle billede af gravgodset i brand-
gravene i samme tidsrum, er det nærliggende at pege på, at perlekæderne – på lige fod med andre gen-
standsgrupper – i stadig større omfang blev medgivet pars pro toto. Et vidnesbyrd om effekten af den
menneskelige sortering kan iagttages i et brandlag, der er undersøgt i et dødehus fra 4. årh. ved Farre
i Østjylland. Dette indeholdt ca. 225 glasperler, og den rigelige tilstedeværelse her fristes man til at for-
klare ved, at hele eller i hvert fald væsentlige dele af det nedbrændte ligbål – mod vanlig skik – er de-
poneret i gravanlægget (Thorvildsen 1951:81). Som helhed synes der således ikke at være grund til at
tro, at der har været nogen væsentlig forskel på de perlekæder, som har været medgivet på ligbålet og
de, der er lagt i jordfæstegrave i en given periode af romersk jernalder.

Når det samlede glasperlemateriale fra fynske gravfund fra yngre romertid betragtes under hen-
syntagen til ovennævnte forbehold, må det konkluderes, at der blev medgivet stadig større kæder i lø-
bet af yngre romertid, og at der skete en indskrænkning af kædernes størrelse på overgangen til ældre
germanertid. Dermed har udviklingen på Fyn ikke afveget fra situationen på Sjælland (Hansen, U.L.
1977 fig. 66-68; 1990:79), i Jylland (Olldag 1994:244), eller for den sags skyld i den vestlige del af Bar-
baricum som sådan (Tempelmann-Maczyńska 1985:96). Væksten i kædernes størrelse fulgtes af et ge-
nerelt fald i den visuelle såvel som den tekniske kvalitet, og denne udvikling har også paralleller i Jyl-
land såvel som på Sjælland (Olldag 1994:229; Ethelberg 2000:84f).

5.3.2.2.2.1. GLASPERLERNES PROVENIENS

Spørgsmålet om glasperlers proveniens har længe været til diskussion, uden at emnet synes at være ud-
debatteret. Holdningerne til problemstillingen svinger fra, at der udelukkende er tale om mellemøst-
lige, sydøsteuropæiske og (provinsial)romerske produkter, til en formodning om, at i hvert fald en del
af materialet er fremstillet i det frie Germanien. Med dokumentationen af en ganske omfattende glas-
perleproduktion i Ribe allerede i 700-årene (Gam 1992), har der i de sidste to årtier været stigende fo-
kus på, at der også kan have været en produktion af glasperler i det nuværende danske område i ro-
mersk jernalder.

Fra Danmark er indiskutable affaldsprodukter fra en romertidig glasperleproduktion indtil nu kun
fremlagt fra anløbs- og værkstedspladsen i Lundeborg (Thomsen 1995; 2002). Fundenes begrænsede
mængde og store rumlige spredning, sammenholdt med manglen på produktionsværktøj og -anlæg, gør
det vanskeligt at bruge materialet som entydigt bevis for en udbredt, hjemlig produktion af glasperler
så tidligt som yngre romersk jernalder. Det skal imidlertid pointeres, at når der sættes spørgsmålstegn
ved tolkningen af materialet fra Lundeborg-pladsen, skal det ikke opfattes som en klar afvisning af, at
der kan være lavet glasperler på stedet; forbeholdene skal blot tages som udtryk for en erkendelse af
de arkæologiske levns problematiske karakter. Det kan således ikke udelukkes, at de affaldsproduk-
ter og stykker af råglas, der er fundet spredt i kulturlaget, kan være kommet til stedet sammen med de
færdige produkter og glasskår, som også er fremkommet her mellem andre spor af håndværksaktivi-
teter. En endelig afklaring af spørgsmålet afventer ikke mindst en samlet fremstilling af fund og anlæg
fra Lundeborg-pladsens kulturlag.

Mængden af glasperler i danske grav- og bopladsfund fra romersk og ældre germansk jernalder skal
som minimum tælles i femcifrede tal, hvilket afspejler en storstilet, stabil og for en væsentlig dels ved-
kommende standardiseret produktion fra slutningen af 2.-5. årh. Denne situation forudsætter en form
for centraliseret perlefremstilling, hvor råmaterialetilgang, knowhow samt ensartet farve-, form- og
mønstervalg – ligesom distributionsnettet – har været i hvert fald delvis kontrollerbare faktorer. Der-
for er det tankevækkende, at der, bortset fra de ovennævnte diskutable fund fra Lundeborg, ikke kan
påvises glasperleproduktion på sydskandinaviske værkstedspladser fra romersk eller ældre germansk
jernalder. Iagttagelserne fra Ribes vikingetidige affaldslag har dokumenteret, at en del af levnene fra en
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glasperleproduktion har så overfladisk karakter, at de kun bevares under særligt gunstige omstændig-
heder. Råmaterialerne og affaldsprodukter er imidlertid så stabile, at de burde have været bevaret i langt
større omfang, hvis perlefremstilling havde været udbredt på værkstedspladser som Gudme, Østervang
(Tornbjerg 2002) eller Hørup (Sørensen, S.A. 2000), hvor et bredt spektrum af andre håndværk er re-
præsenteret. Konklusionen på denne diskussion må derfor være, at selv om en mindre produktion af
især de simple, monokrome perletyper næppe kan udelukkes, må glasperlerne i de fynske grave fra ro-
mersk og ældre germansk jernalder langt overvejende opfattes som import. Det er så et spørgsmål, hvor-
fra denne import kommer.

Der er fra flere sider peget på, at glasperlerne i de germanske romertidsgrave har samme oprindelse
som de romerske hulglas, og det er således nærliggende at pege på egnene omkring Köln og Trier som
mulige produktionscentre (Tempelmann-Maczyńska 1985:132ff; Hansen, U.L. 1987:159ff; Olldag
1994:249ff). Et vist indslag fra glashytter i Sortehavs-regionen kan dog ikke udelukkes (jf. Rau, G. 1972;
Näsman 1984; Ethelberg 2000:84f). Hvis glasperlerne således har fulgt med strømmen af øvrige im-
portvarer, må man forvente, at det også afspejler sig i deres geografiske fordeling i landskaberne.

I et regionalt perspektiv findes glasperler i gravfund fra ældre romersk jernalder i 72 grave på i alt
26 gravpladser. Disse er på 23 sogne, som er spredt over store dele af det fynske område inklusive Lan-
geland (fig. 113). Fra yngre romersk jernalder er der registreret glasperler i 527 gravfund fra 45 grav-
pladser, der er fordelt på 37 sogne, og i ældre germansk jernalder er der tre gravfund fra et tilsvarende
antal gravpladser (fig. 114). Selv om der sidst i 2. og i begyndelsen af 3. årh. endnu er enkelte lange-
landske gravfund med glasperler, kan der iagttages en koncentration af fundene i de østfynske land-
skaber i dette tidsrum. Sammenlignes den geografiske fordeling af glasperler i gravfund fra hhv. ældre
og yngre romersk jernalder med spredningen af romerske og sydøsteuropæiske glas- og bronzekar samt
mønter fra samme tidsrum (jf. afsnit 5.9.5), fremgår det, at spredningsbilledet i ældre romertid er næ-
sten identisk. I yngre romertid kan der også iagttages en overvejende identisk spredning; glasperlerne
har dog lidt større udbredelse end de samtidige glas- og bronzekar, men de østfynske landskaber teg-
ner sig dog for langt hovedparten af fundene. Det er nærliggende at tolke dette spredningsbillede som
et resultat af, at glasperlerne fulgte de samme distributionslinjer som bl.a. glas- og bronzekar. Som følge
af, at perlerne antagelig havde en lavere status, nåede de dog længere ud i distributionskæden end de
øvrige importgenstande.

Set i et større geografisk perspektiv kan det konstateres, at glasperler, der er stort set identiske i form,
mønstre og farver, er fundet spredt over betydelige dele af Barbaricum, men spredningskortene viser
dog en ca. 200 km bred og omtrent fundtom zone umiddelbart udenfor Limes (Tempelmann-Maczyńska
1985 Taf. 79). Dette virker selvmodsigende, hvis perlerne skulle være fremstillet i de provinsialromer-
ske værksteder umiddelbart syd for rigsgrænsen, men denne zone indtager imidlertid også en særstil-
ling, når man ser på spredningen af andre romerske varegrupper (Hedeager 1978a:206ff; Hansen, U.L.
1987:216ff). Hvis spredningsbilledet ikke blot er arkæologisk betinget, kan det måske tages som ud-
tryk for, at glasperler ikke har været anvendt eller medgivet i gravene i dette område, som har været
under stærk påvirkning af romersk kultur og livsstil. Den logiske konsekvens af denne iagttagelse må
være, at glasperlerne primært blev fremstillet med henblik på eksport til de germanske områder, som
også var aftagere af andre masseproducerede romerske varer.

Spørgsmålet om glasperlernes proveniens vil i et vist omfang kunne afklares ved hjælp af spor-
stofanalyser (Olldag 1994:251ff), men dette er ikke uden problemer, hvis halvfabrikata og glasskrot har
været distribueret over lange afstande, som fundene fra bl.a. Lundeborg antyder. Til gengæld vil det
være til stor hjælp, hvis perlematerialet fra den vestlige del af de landskaber, der ligger mellem Dan-
mark og Limes, bliver bearbejdet og fremlagt. En del af svarene på glasperlernes proveniens må for-
modes at skjule sig i materialet fra disse områder.

Brudager 1. total 3. kor OK 14.08.09 :Layout 1 14/08/09  13:00  Side 141



142

Kapitel 5.
Gravenes indhold

Fig. 114. Den geografiske

spredning af glasperler i fyn-

ske gravfund fra yngre ro-

mersk og ældre germansk

jernalder. Tegning: Karen

Green Therkelsen & Allan

Larsen.

Fig. 113. Den geografiske

spredning af glasperler i fyn-

ske gravfund fra ældre ro-

mersk jernalder. Tegning: Ka-

ren Green Therkelsen &

Allan Larsen.
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5.3.2.3. JORDFÆSTEGRAVENES RAVPERLER

Ravperler indgår i 10 jordfæstegrave med et antal fra 1 til 135 eksemplarer. Formforrådet er ikke sær-
lig varieret, og materialet domineres markant af små, skiveformede perler, efterfulgt af berlokformede
perler som den næsthyppigste type (fig. 115). Dette billede er generelt for yngre romertids jordfæste-
grave på den øvrige del af Fyn såvel som i resten af landet (f.eks. Ethelberg 2000:74ff).

Små skiveformede ravperler (Ø<1,7 cm) har været i anvendelse gennem store dele af Danmarks old-
tid, så deres kronologiske betydning er ringe, og derfor er der ikke gjort systematisk forsøg på at un-
derinddele Brudager-perlerne efter Tempelmann-Maczy skas (1985) undertyper. Det kan blot kon-
stateres, at der både er stykker med plane og konvekse bredsider, stykker med konvergerende bredsider
samt stykker med affaset kant i materialet (fig. 116 & 117). Denne variationsbredde afspejler først og
fremmest forskelligheder i råmaterialets form og størrelse samt den anvendte fremstillingsteknik (jf.
afsnit 5.3.2.3.1).

Fig. 115. Jordfæstegravens

ravperler. Tal i parentes angi-

ver antal af skiveformede

perler, der er lavet af omdan-

nede berlokker.

Fig. 116. Eksempler på

små skiveformede ravper-

ler med uregelmæssig

form. Fra gravene DÅ

(a), EW (b) og HC (c-d).

Foto: Jørgen Nielsen.

Fig. 117. Eksempler på små

skiveformede ravperler med

regelmæssig form. Fra gra-

vene HC (a), HG (b-c), KM

(d-f). Foto: Jørgen Nielsen.
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De karakteristiske, nærmest 8-talsformede ravberlokker er med 36 eksemplarer fordelt på én grav
fra C2 og fire fra C3; i de enkelte grave forekommer typen i et antal fra 2 til 18 (fig. 118, fig. 119). Her-
til kan man føje fire omarbejdede stykker i to af C3-gravene samt et enkelt i en C2-grav (fig. 120). Brud-
ager-berlokkerne domineres af typerne TM 465 og 471, ganske som det er tilfældet med materialet fra
andre danske gravfund (Tempelmann-Maczyńska 1985:81ff; Taf. 18; Hansen, U.L. 1991a:184). I vir-
keligheden udviser berlokkerne dog en ret stor variationsbredde fra meget regelmæssige, typerene ek-
semplarer til uregelmæssige, nærmest sækformede perler.

På Fyn kendes berlokformede ravperler fra ni gravpladser, hvor de er fordelt på i alt 21 grave og
en samling løsfund fra en gravplads; i fire grave foreligger typen dog kun i omarbejdet form.102 (fig. 121).
Berlokkerne forekommer altid i kombination med andre former for ravperler, og de er altid til stede
i mere end et enkelt eksemplar, bortset fra i de grave, hvor de har udgjort råmaterialet til skiveformede
perler. Ellers er det mindste antal to og det højeste antal findes i Brudagers grav HF med 18 hele og én
omarbejdet berlok. På Fyn er det gennemsnitlige antal berlokker pr. grav 7,8; den tilsvarende værdi i
sjællandske og bornholmske gravfund er 10 (Ethelberg 2000:77), men det begrænsede materiale taget
i betragtning skal man nok være forsigtig med at udlede for meget af denne beregning.

Det tidligste fynske gravfund med berlokformede ravperler er Løkkebjerggård-gravpladsens grav
A80, der dateres til C1b/C2 (Thomsen 1999a:32 note 9). Til C2 dateres otte gravfund; 10 er fra C3, mens
et enkelt henføres til overgangen C3/D (jf. bilag 5). Ravberlokkerne må altså ses som en integreret del
af de fynske perlekæder i hvert fald fra overgangen C1/C2 og frem til overgangen C3/D.

102 Desværre har det ikke i forbindelse med denne fremlæggelse været muligt at få adgang til perlematerialet fra Løkkebjerg-
gård-gravpladsens (bilag 1, 090103-33) to grave med berlokker (A80 og A86). Heller ikke fra beretningsteksten har det været
muligt at hente oplysninger om de pågældende perlekæder.

Fig. 118. Udvalg af berlokfor-

mede ravperler fra gravene

HC (a-b), HF (c-f) og KM (g).

Foto: Jørgen Nielsen.

Fig. 119. Denne sækformede

ravperle fra grav HF må

betragtes som en variant

af berlokkerne.

Foto: Jørgen Nielsen.

Fig. 120. Omarbejdede ravber-

lokker fra gravene DÆ (a),

HC (b), HF (c) og KM (d).

Foto: Jørgen Nielsen.
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Fig. 118. Udvalg af berlokfor-

mede ravperler fra gravene

HC (a-b), HF (c-f) og KM (g).

Foto: Jørgen Nielsen.

Fig. 119. Denne sækformede

ravperle fra grav HF må

betragtes som en variant

af berlokkerne.

Foto: Jørgen Nielsen.

Fig. 120. Omarbejdede ravber-

lokker fra gravene DÆ (a),

HC (b), HF (c) og KM (d).

Foto: Jørgen Nielsen.
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På en værkstedsplads ved Kværndrup er der fundet en berlokformet lerperle, der må opfattes som
en efterligning af en ravberlok, og fundsammenhængen placerer stykket i den tidligste del af yngre ro-
mertid (Thomsen 1999a:28). Til første halvdel af yngre romertid dateres ligeledes ravberlokker på bo-
pladsen Gudme IV,103 mens den præcise datering for enkelte eksemplarer fra bopladserne Lundeborg
og Seden Syd (Gotfredsen et al. 2009) samt fra krigsbytteofferfundet i Vimose (Engelhardt 1869 tavle
1,1) er mere usikker.104 Da bopladsfundene indikerer, at ravberlokkerne kan have været i anvendelse
på Fyn fra C1, fristes man til at tro, at det er den dominerende brandgravskik, der er årsagen til typens
fravær i gravfundene fra denne fase.

Ulla Lund Hansens (1991a:189; 1995:217) og Per Ethelbergs (2000:77) argumentation for, at ravber-
lokker optræder i den nordlige del af Polen samt på Bornholm og Sjælland fra C1b, mens de først fin-
des på Fyn og i Jylland fra C2, synes ikke længere at kunne opretholdes. Dermed bortfalder også de ar-
gumenter, der ligger til grund for teorien om, at typen skulle være opstået i området omkring Østersøen;
med baggrund i de nye vidnesbyrd kan man lige så vel argumentere for, at dette kan være sket på Fyn.

På kontinentet havde ravberlokkerne størst udbredelse omkring midten af 4. årh., men de anvendtes
fortsat ind i 5. årh. (Rau, G. 1972:154; Tempelmann-Maczyńska 1985:83), og det samme er tilfældet i
Skåne (Stjernquist 1994:11ff). Berlokker indgår ikke i danske gravfund fra tiden efter Nydam-fibel-
horisonten, men da antallet af jordfæstegrave fra ældre germansk jernalder er væsentligt mindre end
mængden af grave fra C2-C3, kan det bero på et tilfælde. Det må derfor betragtes som sandsynligt, at
ravberlokker også har været anvendt i Danmark i hvert fald i begyndelsen af ældre germansk jernalder.

Fig. 121. Ravberlokker fra

fynske grav-, boplads- og

mosefund. Tegning: Karen

Green Therkelsen & Allan

Larsen.

103 090104-154 Gudme IV (Michaelsen & Sørensen 1997).
104 Sidstnævnte (NM 18886) er af Xenia Pauli Jensen (2008a:241; 2008b fig. 64) betegnet som et kapselformet vedhæng.

Brudager 1. total 3. kor OK 14.08.09 :Layout 1 14/08/09  13:00  Side 145



146

Kapitel 5.
Gravenes indhold

Mens der ovenfor er argumenteret for, at berlokkernes betydning som kronologisk markør er ud-
vandet, har de mange nye fynske fund ikke rokket væsentligt ved Ulla Lund Hansens påpegning af ty-
pens karakteristiske geografiske udbredelse (Hansen, U.L. 1991a:190; 1995:217; fig. 8:9). Når man ser
bort fra den ene ravberlok i Vimose-fundet, ligger alle fire bopladser og de ni gravpladser med berlokker
i de østfynske landskaber, der også på andre måder har vist sig at rumme forskellige former for sta-
tussymboler fra yngre romersk jernalder (jf. afsnit 7.7). I den forbindelse skal det dog bemærkes, at ikke
en eneste af Møllegårdsmarkens jordfæstegrave fra yngre romertid indeholder ravberlokker; ravper-
ler er dog i det hele taget påfaldende fraværende i jordfæstegravene på denne gravplads.

Ulla Lund Hansen har argumenteret for, at typen i C2 ikke blot får større geografisk udbredelse,
men også spreder sig til bredere sociale lag (1991a:190; 1995:217f). Denne tese kan desværre ikke ef-
terprøves med udgangspunkt i det fynske materiale, da perlerne ikke kendes fra sikre C1-grave. Ty-
pen indgår imidlertid i den rige Sanderumgård grav 2 fra C2; de øvrige fynske C2-C3-grave med ber-
lokker rummer ofte et komplekst udstyr, men hævder sig dog ikke gennem markante statussymboler.
Ingen af dem indeholder således import.

Store skiveformede ravperler (Ø > 1,7 cm) er fremkommet i C3-gravene HC, HF og HH; i først-
nævnte grav er typen til stede i to eksemplarer, i de øvrige kun i ét. Flere skiveformede ravperler har
en diameter lige under 1,7 cm, og disse knytter sig formmæssigt til eksemplarerne på den anden side
af den arbitrære grænse (fig. 122).

105 Jf. bilag 1, 080809-6 Hvenekilde grav R.

Fig. 122. Store skiveformede

ravperler fra gravene HC (a),

HF (b-c) og HH (d).

Foto: Jørgen Nielsen.

Typen er tidligere opfattet som en ledetype for Raa Mølle-og Nydam-horisonterne (Jensen, S. 1980
fig. 9), og hovedparten af de i øvrigt ikke særligt talrige fund fra Fyn tilhører da også dette tidsafsnit
(jf. bilag 5). Senere undersøgelser har dokumenteret typens tilstedeværelse på Sjælland og i Jylland al-
lerede fra C1 (Ethelberg 1990:58; 2000:75), og et fund fra Møllegårdsmarken grav 2247 antyder, at det
også kan være tilfældet på Fyn. At typen i samme område har eksisteret ind i ældre germanertid, un-
derstreges af et enkelt eksemplar, der er fundet sammen med en korsformet fibula på Hvenekilde-grav-
pladsen.105 Således har også denne ravperletype haft så lang en brugstid, at dens værdi som kronolo-
gisk markør er udspillet.

Den sidste gruppe af ravperler udgøres af otte rørformede, to kasseformede og en polyedrisk rav-
perle (Tempelmann-Maczyńska 1985 T. 412, 408 og 405); disse er fordelt på fire grave fra C2 og C3.
Typerne, der er velkendte fra andre gravfund, virker nærmest som tilfældige indslag i de pågældende
kæder og vil derfor ikke blive behandlet yderligere her.

Fig. 123. Udvalg af aflange

ravperler fra HG (a), HH (b)

og KM (c).

Foto: Jørgen Nielsen.
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5.3.2.3.1. RAVPERLERNES FREMSTILLING OG PROVENIENS

Ravperler indgår i fynske jordfæstegrave fra B2-D, men hyppigst i grave fra sidste halvdel af yngre ro-
mertid. Dette gælder både det samlede antal og mængden af perler i de enkelte gravfund. Formvaria-
tionen blandt ravperlerne er ret snæver, som det kunne illustreres ved hjælp af Brudager-materialet. Til
gengæld svinger den tekniske standard betydeligt. En yderlighed udgøres af let tildannede stykker na-
turrav med bevarede partier af den oprindelige overflades ujævnheder samt knækkede berlokker, der
er omdannet til skiveformede perler ved let tilskæring og grov gennemboring. Disses modsætning er
meget symmetriske, regelmæssige og fuldt polerede stykker, hvor alle spor af den naturlige overflade
er borte; hovedparten af ravperlerne ligger dog et sted midt imellem de to yderpunkter.

Den første gruppe af perler er tilvirket alene med håndværktøj i form af knive, save, file og bor. Der
er således også bearbejdningsspor på en del perler, især de store eksemplarer, i form af ikke bortpole-
rede save- og skærespor (fig. 124). På flere større ravperler fra Brudager (fig. 125) såvel som fra Bre-
gentved (fig. 126) og Hvenekilde ses der indborede, men ikke særligt dybe huller. I nogle tilfælde vir-
ker hullerne tilfældigt anbragt, i andre synes de at være placeret i rækker, som det kendes fra mesolitiske
hængesmykker (f.eks. Mathiassen 1948 nr. 228; Ploug (red.) 2000 fig. 18). Det kunne derfor være fri-
stende at tro, at jernalderperlerne var lavet på sekundært omdannede ravhængesmykker, men hullerne
synes at have for begrænset et tværmål til, at de kan være boret med en flintspids. Da der heller ikke
kan peges på nogen fremstillingsteknisk årsag til deres tilstedeværelse, og da deres placering viser, at
de ikke kan opfattes som ornamentik, er det vanskeligt at fremsætte en entydig tolkning. Eftersom fæ-
nomenet imidlertid kan påvises på de tre fynske gravpladser, hvor perlematerialet er gennemgået sy-
stematisk, kan det udelukkes, at der er tale om et tilfældigt træk.

I gruppen af regelmæssige og omhyggeligt tildannede perler skiller flere af de små såvel som store
skiveformede eksemplarer sig ud ved at være frembragt ved drejning (fig. 127). Per Ethelberg betrag-
ter de drejede eksemplarer som en importvare, der – som glasperlerne – kan tilskrives provinsialro-
merske værksteder, f.eks. i Köln-området (2000:75). Denne udlægning må betragtes som en under-
vurdering af det teknologiske stade i Sydskandinavien i yngre romertid, eftersom det er
veldokumenteret, at drejebænken har været anvendt til bearbejdning af træ allerede fra slutningen af
førromersk jernalder (Tempelmann-Maczyńska 1985:134ff; Madsen, O. 1999:87f; Solberg 2005). Imid-
lertid er sporene af en systematisk produktion af ravperler fra romersk og ældre germansk jernalder
meget begrænsede. Kun fra kulturlagene på Lundeborg-pladsen foreligger der et større materiale, men
eftersom dette kun er fremlagt i foreløbige artikler, kan det ikke afgøres, om det rummer affaldspro-
dukter fra drejeprocesser (Thomsen et al. 1993:84).

Fig. Fig. 124. Mulige savespor

på ravperler fra Bregentved

grav HÆ (a) og grav KP (b).

Foto: Jørgen Nielsen.

Fig. 125 Indborede huller på

for- og bagside af ravberlok

fra Brudager grav HF.

Foto: Jørgen Nielsen.
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Fundene fra Lundeborg understøtter Ulla Lund Hansens antagelse om, at ravperlerne er fremstil-
let på centrale produktionssteder (1995:218ff). Det store antal ravperler fra yngre romertids jordfæste-
grave viser, at de ikke kan hidrøre fra en helt lokal og tilfældig produktion, og samme indtryk giver det
snævre typeinventar. Som det blev påpeget for glasperlernes vedkommende, må deres store antal have for-
udsat en velorganiseret produktion og distribution samt en stabil og rigelig tilgang af råmateriale.

Selv hvis man antager, at en væsentlig del af ravperlerne fra de fynske gravfund er fremstillet på Lun-
deborg-pladsen, kan de fynske kyster næppe alene have leveret råmateriale i tilstrækkelig mængde eller
kvalitet til en produktion, der må have talt hundredvis hvis ikke tusindvis af perler pr. år. I stedet for at
diskutere ravperlernes proveniens synes det derfor mere væsentligt at fokusere på råmaterialets oprin-
delse.

Rav kan som bekendt findes overalt på de danske kyster samt under heldige omstændigheder i ind-
landets glaciale aflejringer. I betydelige mængder og større stykker forekommer rav dog kun langs den
jyske vestkyst – og i bredere geografisk perspektiv – langs den østbaltiske kyst. Det er derfor nærlig-
gende at tro, at de store mængder rav, der ses i danske gravfund allerede fra begyndelsen af yngre ro-
mersk jernalder, må hidrøre fra et af disse to områder. Det synes ikke muligt at udpege en bestemt pro-

Fig. 126. Indborede huller i

ravperler fra Bregentved

grav GØ (a), HÆ (b) og KP

(c). Foto: Jørgen Nielsen.

Fig. 127. Stor skiveformet

ravperle med tydelige dreje-

spor. Fra jordfæstegrav A på

Hvenekilde-gravpladsen.

Foto: Jørgen Nielsen.
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veniens inden for disse nordeuropæiske kystlandskaber ved hjælp af naturvidenskabelige analyseme-
toder (Jensen, J. 1982:90ff; Stjernquist 1994:7), så en vurdering kan udelukkende tage udgangspunkt i
det arkæologiske materiale.

I C2 viser sammensætningen af gravgodset i et bestemt udsnit af østfynske og sydvestjyske kvinde-
grave så store ligheder, at det må tages til indtægt for en direkte kontakt mellem de to områder (jf. afsnit
5.1.2, 5.6.4 og 7.7.2). Tilsvarende peger proveniensanalyser af jernbarrer fra Lundeborg på, at de stam-
mer fra jern, der er udvundet i Vestjylland (Thomsen 1998a:12ff). Med baggrund i disse iagttagelser er
det nærliggende at antage, at råmaterialet til de mange ravperler i de fynske jordfæstegrave fra yngre ro-
mertid er samlet op på den vestjyske kyst.106 En forudsætning for at komme nærmere på en løsning af
spørgsmålet om ravets proveniens og dermed dets betydning i romertidens udvekslingssystemer er
imidlertid, at gravfundene fra især den sydlige del af den jyske halvø gøres tilgængelige via publikation.

5.3.2.4. AFSLUTNINGSRINGE

I jordfæstegrav HF indgår en lille bronzering og en lidt større jernring i perlekæden. Tilsvarende ringe
i forbindelse med perlekæder findes i jordfæstegrave på gravpladserne Bregentved samt Nyløkkegård107,
ligesom de kendes fra flere jyske gravfund (Ethelberg 1990:60ff; Eriksen 2006:45). Ringene kan have
udgjort et slutstykke nedadtil i perlekæderne, ligesom det er tilfældet med sølvfingerringene fra grav
HC og muligvis grav HG (jf. afsnit 5.2.1).

To glasperler i grav DÆ var sammenkittet af rustprodukter fra en lille jernring med en diameter på
ca. 1 cm. Denne må formodes at have udgjort en form for lukkeanordning i kæden, og ringens place-
ring i kædeforløbet antyder, at dette lukketøj kan have siddet i kædens øverste del (fig. 128).

5.3.2.5. PERLERNES OG PERLEKÆDERNES BRUG

Eftersom de døde i de fynske jordfæstegrave fra yngre romertid hyppigt har været lejret i hockerstil-
ling, er der som regel sket en udskridning af kæden i forbindelse med ligets opløsning. Denne spred-
ning kan være forstærket af den ravage, som er sket ved, at fiblerne er “eksploderet”. Endvidere kan
gravanlæggenes ringe dybde have medført, at gravrummet periodisk har været oversvømmet, mens det
endnu var jordfrit, og det kan have medført, at især de lette ravperler kan have flydt rundt. Dernæst
har gravdækkets kollaps og dyreaktivitet medvirket til forstyrrelse af perlekæderne.

De forstyrrende faktorer forhindrer, at der kan foretages en opdeling i bryst-, hals- og hårkæder,
således som Per Ethelberg overbevisende har gjort ud fra det sjællandske materiale (2000:92f). Perler-
nes store spredning i gravene giver indtryk af, at der generelt er tale om brystkæder. Tilstedeværelsen
af en lille separat perlesamling i grav HH kan dog antyde, at der i denne grav har været medgivet en
selvstændig kæde, evt. en håndleds- eller hårkæde, som har omfattet 18 perler.

I otte jordfæstegrave (DÆ,DÅ,EW,HC,HF,HG,HH,KM) fandtes fibler i så nær tilknytning til per-
lerne, at de kan tænkes at have medvirket til at fæstne kæderne til dragten; en dragtnål i grav DÆ kan
have udfyldt en lignende funktion. De pågældende grave rummer både eksempler på, at fiblerne har
indgået i kædens øvre og nedre del, og de må således have fikseret perlerne til henholdsvis skulder- og
nedre bryst-/maveregion.

Fig. 128. Jernring DÆ 3c mel-

lem to glasperler.

Foto: Jørgen Nielsen.

106 Der er fundet små ubearbejdede såvel som tildannede ravklumper på sydvestjyske bopladser fra romersk jernalder, især fra
periodens første del, men spor af en egentlig perleproduktion synes fundene ikke at repræsentere (Ploug (red.) 2000:18). Først i
områdets bopladsfund fra vikingetiden kan fremstilling af ravperler dokumenteres i større omfang. Venligst meddelt af mu-
seumsinspektør Lene B. Frandsen, Varde Museum, april 2009.
107 Jf. bilag 1, 080111-32.
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Fastgørelsen af kæderne kunne være en praktisk foranstaltning, når man bevægede sig omkring, og
det kan tages til indtægt for, at de rent faktisk blev brugt som smykker. Bortset fra de reparerede rav-
perler og stykkerne fra grav EW, der fremtræder meget slidte i gennemboringerne, bærer perlerne ikke
særlige spor af brug (fig. 129). Det kan måske skyldes, at de kun blev anvendt ved særlige lejligheder.

Når det kommer til perlekædernes komposition, kan det konstateres, at disse er tilstræbt opbyg-
get symmetrisk, og i mange tilfælde omkring et visuelt samlende objekt, der kan udgøres af en eller flere
perler af særlig størrelse eller form. Således tilhører berlokformede og store skiveformede ravperler samt
polykrome eller store glasperler konsekvent kædernes nedre, centrale del. Centerstykket i kæderne kan
også udgøres af en afslutnings- eller fingerring, som det er beskrevet i afsnit 5.2.1 og 5.3.2.4. Kompo-
sitionen omkring et samlende element er karakteristisk for germanske perlekæder fra yngre romersk
og tidlig germansk jernalder, og fra danske romertidsgravpladser kan repertoiret af afslutningsstykker
endvidere omfatte metalberlokker, mønter (fig. 130), makrofossiler og amuletdåser (f.eks. Tempelmann-
Maczyńska 1985:137ff; Ethelberg 1990:55ff; 2000:92ff).

Fig. 130. Denar fra halskæde i Bregentved grav LØ. Foto: Helle W. Horsnæs.

Ser man på perlestørrelse, type- og farvevalg eller råmaterialets karakter, er kæderne altså tilstræbt
opbygget symmetrisk, men selv om de har mange fælles præg i kompositionen, er ikke to identiske med
hensyn til antal eller sammensætning. Dette peger på, at ejeren ikke har erhvervet kæderne som en fær-
dig og forud komponeret løsning, men at man snarere har fået perlerne i større eller mindre portio-
ner. Hen ad vejen kan man så have suppleret med enkeltstykker eller evt. med nu forsvundne perler
eller vedhæng af organisk materiale. At en perle gik itu under brugen, medførte, som de omdannede
stykker viser, ikke nødvendigvis kassation; de tilførte bare kæden yderligere variation.

I yngre romertid var perlekæder i udpræget grad knyttet til kvindegrave, mens en enkelt eller få glas-
perler kan optræde i mandsgrave, således i gravene EN og EU på Brudager-gravpladsen. En lignende si-
tuation kan iagttages i ældre romertid, hvor grav 4 på Lykkebjerg-gravpladsen (Lorentzen 1984) og Mar-
tofte grav 1 (Albrectsen 1956 nr. 58) rummer glasperler sammen med mandsudstyr. Eftersom de pågældende
grave er brandgrave, kan man aldrig helt udelukke, at perlerne kan være et resultat af genbrug af et lig-
brændingssted, hvor der tidligere har været foretaget kremering af en kvinde. Det kan dog heller ikke ude-
lukkes, at glasperler kan have været knyttet til mandsudstyret, f.eks. i form af amuletter der har siddet ved
sværdhæftet (Raddatz 1960; Tempelmann-Maczyńska 1985:145; Hansen, U.L. 1987:226). At hele spørgs-
målet om perlekædernes kønsspecifikke tilhørsforhold ikke er uproblematisk, viser jordfæstegrav 4 på
Fraugde-gravpladsen. Heri indgår en kæde med mindst 14 glas- og ravperler, og afdøde er bestemt som
en mand fra aldersgruppen adultus/maturus (Albrectsen 1968 nr. 38; Sellevold et al. 1984:52). Betragter man
gravgodsets sammensætning, knytter dette sig så nært til de samtidige kvindegrave, at man fristes til at stille
spørgsmålstegn ved den antropologiske bestemmelse.108 Som helhed må i hvert fald større samlinger af glas-
og ravperler dog stadig opfattes som et udtryk for, at afdøde var en kvinde.

Fig. 129. Skiveformede rav-

perler fra grav EW med slid i

gennemboringen.

Foto: Jørgen Nielsen.

108 Albrectsen (1968:54f) har – med rette – sat spørgsmålstegn ved dateringen af denne grav til C2. Perlekædens store andel af
mosaikperler viser, at den snarere er fra C1.
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108 Albrectsen (1968:54f) har – med rette – sat spørgsmålstegn ved dateringen af denne grav til C2. Perlekædens store andel af
mosaikperler viser, at den snarere er fra C1.
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At perler ikke kun var forbeholdt voksne, viser to glasperler fra grav KA; at dømme efter gravens
størrelse og en heri liggende sølvarmring må afdøde have været et barn på under ca. 10 år. Endvidere
var teenagerindividet i grav DÅ udstyret med en kæde, der bestod af i alt 138 perler, så hun har ikke
været dårligere udstyret end de formodentlig voksne kvinder i de øvrige jordfæstegrave (jf. afsnit 7.2).

I Brudager-gravpladsens jordfæstegrave fra C2-C3 udgør perlekæderne en del af et gravgods, der
kan betegnes som relativt komplekst, og dette mønster genfindes på de samtidige gravpladser rundt om-
kring på Fyn. Det ringe antal glasperler i brandgravene tillader ikke entydige konklusioner om en til-
svarende sammenhæng i C1, men at en sådan har eksisteret, kan dokumenteres ud fra iagttagelser på
bl.a. Møllegårdsmarken og Bregentved. Set i et snævert lokalt perspektiv er perlekæderne således knyt-
tet til det øverste sociale lag, men hvis man udvider det geografiske og kronologiske perspektiv, kan
gravene med store kæder ikke knyttes til de øverste sociale sfærer. Blandt de rigest udstyrede fynske
jordfæstegrave fra yngre romertid er det således kun Sanderumgård grav 2 fra C2, der indeholder en
perlekæde.10 Denne situation er imidlertid ikke kun karakteristisk for det fynske område (jf. Tempel-
mann-Maczyńska 1985:136), og på Sjælland har Ulla Lund Hansen tolket en lignende gruppe af jord-
fæstegrave som afløserne for de rige og importførende kvindegrave fra C1 (Hansen, U.L. 1977:155).
En tilsvarende tolkning kan ikke ukritisk overføres til Fyn, idet gruppen af jordfæstegrave fra C2-C3
med store perleopsætninger er væsentligt større end de rigt udstyrede jordfæstegrave fra C1-C2. Li-
geledes findes de perleførende grave mere jævnt spredt over øen end importgravene. Det synes derfor
nærliggende at opfatte hhv. de tidlige og rige importgrave og de senere perleførende jordfæstegrave som
repræsentanter for to forskellige sociale segmenter af befolkningen.

Afslutningsvis skal der tegnes nogle overordnede linjer i perlekædens udvikling fra 1.-5. årh. med
udgangspunkt i den detaljerede behandling af perlekæderne fra især Brudager-gravpladsen og de
komparative studier, der er gennemført i forhold til indholdet af perler i andre fynske brand- og jord-
fæstegrave fra ældre jernalder.

Sidst i B1110 eller i hvert fald i løbet af B2 kom de første perler til regionen, og disse udgjordes for-
trinsvis af store, transparente og vandgrønne perler (Olldag 1994 T. 1216), der som regel blot er til stede
i få eksemplarer i den enkelte grav. Hyppigt er de her kombineret med perler, berlokker eller S-for-
mede hægter af guld, mens de kun sjældent ledsages af ravperler, og B2-kæderne har overordnet set et
eksklusivt præg.

I de få kæder fra C1 er glasperler klart dominerende, og de har et varieret præg med en stor andel
af mosaikperler. Ingen af kæderne fra denne fase omfatter mere end 60 perler, og de er således mindre
end flere af de samtidige perlesamlinger fra Skovgårde og Himlingøje på Sjælland (Ethelberg 2000:73
fig. 62). Blandt ravperlerne er små skiveformede næsten enerådende, og modsat de sjællandske kæder
indeholder de fynske aldrig perler af sølv- og bronzetråd.111 På Fyn opstod de store kæder tilsynela-

109 Her kan det selvfølgelig bemærkes, at importgravene Sanderumgård grav 1, Eskildstrup og Årslev er usagkyndigt fremdra-
get i 1800-tallet, og at perler derfor kan være gået tabt. Dette modsiges imidlertid af, at man har bjærget mindre spektakulære
småsager fra disse grave (jf. Albrectsen 1968 nr. 41 og 49; Storgaard 1990).
110 Albrectsen (1956) anfører, at glasperler ikke optræder i fynske gravfund fra den første del af ældre romertid. Efterfølgende
er glasperler dog fundet i B1-grave på Lykkebjerg-gravpladsen (080703-31,33, grav 4) samt Møllegårdsmarken grav 1233, 1257,
1555 og 1739 (Albrectsen 191a:25ff).
111 Metalperler synes også at være sjældne i Jylland, se dog Søbjørn 2007.

Fig. 131. Det største og gen-

nemsnitlige antal glas- og

ravperler i 45 perleførende og

periodedaterede fynske jord-

fæstegrave fra yngre romersk

og ældre germansk jernalder.
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dende i C2, og fra denne fase kendes kæder med mere end 300 perler. Ravperlerne, herunder store ski-
veformede og berlokker, blev et markant indslag fra denne fase, hvor drejede ravperler også kan do-
kumenteres. Glasperlerne blev til gengæld præget af ensfarvede, ofte små, opake og ikke sjældent dår-
ligt udførte eksemplarer. Hvis der indgik særlige typer af glasperler, var det kun med få eksemplarer,
og disse var da centralt placeret i kæden (fig. 132).

De længste kæder kendes fra C3; af disse er Brudager grav HF med 409 perler den største.
Kæderne svarer til dem fra C2, men synes nu i endnu højere grad at være præget af “fyldperler”, her-
under simple skiveformede ravperler og omarbejdede berlokformede ravperler.

Fra ældre germanertid kendes få kæder; det generelle indtryk er dog, at de svarer til dem fra den
forudgående periode, men blot i kortere udgaver. Den videre udvikling af “den fynske perlekæde” ken-
des ikke, for efter ca. 400 optræder glas- og ravperler kun som spredte fund i bopladsernes affaldslag.
Først i vikingetid dukker små og da som regel tilfældigt sammensatte kæder igen op i gravsammenhæng
(Adamset et al. 2003; Runge i tryk).

Fig. 132. Rekonstrueret perlekæde fra Hvenekilde grav G. Foto: Jørgen Nielsen.
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dende i C2, og fra denne fase kendes kæder med mere end 300 perler. Ravperlerne, herunder store ski-
veformede og berlokker, blev et markant indslag fra denne fase, hvor drejede ravperler også kan do-
kumenteres. Glasperlerne blev til gengæld præget af ensfarvede, ofte små, opake og ikke sjældent dår-
ligt udførte eksemplarer. Hvis der indgik særlige typer af glasperler, var det kun med få eksemplarer,
og disse var da centralt placeret i kæden (fig. 132).

De længste kæder kendes fra C3; af disse er Brudager grav HF med 409 perler den største.
Kæderne svarer til dem fra C2, men synes nu i endnu højere grad at være præget af “fyldperler”, her-
under simple skiveformede ravperler og omarbejdede berlokformede ravperler.

Fra ældre germanertid kendes få kæder; det generelle indtryk er dog, at de svarer til dem fra den
forudgående periode, men blot i kortere udgaver. Den videre udvikling af “den fynske perlekæde” ken-
des ikke, for efter ca. 400 optræder glas- og ravperler kun som spredte fund i bopladsernes affaldslag.
Først i vikingetid dukker små og da som regel tilfældigt sammensatte kæder igen op i gravsammenhæng
(Adamset et al. 2003; Runge i tryk).

Fig. 132. Rekonstrueret perlekæde fra Hvenekilde grav G. Foto: Jørgen Nielsen.
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5.4. DIVERSE GENSTANDE AF BRONZE, SØLV OG GULD

I to grave (GT, GÆ) er der fundet små sølvsmelteklumper. Ingen af stykkerne kan identificeres, men
de må hidrøre fra smykker, evt. ringe. I hvert fald i grav GT indgår sølvsmelteklumpen i et komplekst
gravudstyr.

I to grave (DY, GS) forekommer små og helt uidentificerbare smelteklumper af guld i et komplekst
gravgods (fig. 133). Det kan antages, at der er tale om nedsmeltede ringe eller evt. berlokker.

En mindre smeltet bronzeklump fandtes i brandpletgrav GS. Bronzen kan evt. stamme fra en smel-
tet fibula. Et par detektorfundne bronzesmelteklumper fra muldlaget over gravpladsen antyder dog,
at denne fundgruppe kan have været mere almindelig.

5.5. PERSONLIGT UDSTYR

Hovedgruppen personligt udstyr omfatter genstande, der ikke har været anvendt som smykker (dragt-
relaterede eller ej) eller som håndværksrelaterede redskaber. Derfor er ildstål heller ikke opført under
denne kategori, men derimod under redskaber. Kategorien omfatter til gengæld genstande, som kan
have fundet anvendelse ved den personlige pleje samt ved aktiviteter, der kan sammenfattes under be-
greberne fornøjelse og fritid. De pågældende genstandskategorier kan – at dømme ud fra mosefundene
– have været opbevaret i tasker eller punge, der blev båret i tilknytning til bæltet.

5.5.1. BENKAMME

Sammensatte benkamme er blandt de mest almindelige gravgaver i fynske grave fra sen ældre og yng-
re romersk jernalder. Selv om ligbålets flammer og efterfølgende fysiske processer som regel har de-
formeret og fragmenteret benkammene i betragtelig grad, kan de spinkle tænder eller de udsavede og
evt. ornamenterede hovedplader som regel identificeres uden større besvær. Det samme gælder de til
kammene hørende nitter af bronze eller jern; disse kan tillige påvises i jordfæstegrave, hvor organisk
materiale er forsvundet. En detaljeret bestemmelse af de fragmenterede benkamme til de af Thomas
(1960) eller Ilkjær (1993a) definerede grupper lader sig kun sjældent foretage som følge af bevarings-
tilstanden. Ofte er det dog muligt at påvise, at der er tale om en sammensat benkam, og i nogle tilfælde
kan denne bestemmelse indsnævres yderligere til enten en tolags- eller trelagskam. Tillige er det ikke
sjældent muligt at bestemme ornamentelementer på kammenes hovedplader. Dette er gjort i kataloget
i det omfang, det har været muligt. Ryggens tværsnit samt hjørnetandens udformning har det derimod
ikke været muligt at fastslå i et eneste tilfælde.

Benkamme foreligger fra 38 brandgrave og fem jordfæstegrave på Brudager-gravpladsen (fig. 134).
Der er ingen eksempler på, at en grav rummer mere end én benkam; til gengæld forekommer de i to
tilfælde i kombination med jernkamme (jf. afsnit 5.6.4).

Trelagskamme (Ilkjær 1993a:273ff, type 3) kan udskilles i 21 grave, men som nævnt er ingen så vel-
bevaret, at en relation til undertyper kan fastslås. Trelagskammene ser ud til at have været i anvendelse
i hele Brudager-gravpladsens brugstid, men med klar overvægt i yngre romersk jernalder.

Tolagskamme (Ilkjær 1993a:297ff, type 5) er påvist i to grave, men flere kan skjule sig i den store
gruppe af sammensatte, men ikke typebestembare kamme. Tolagskamme er sjældne i forhold til tre-
lagskamme, og således kendes typen kun fra Den fynske Øgruppe og tilstødende dele af Den jyske
Halvø. Typen dateres til B2-C1 og måske endda kun fra den tidlige del af C1. På Fyn og Langeland er
tolagskamme fundet på seks gravpladser samt i krigsbytteofferfundene Villestofte, evt. Kragehul og ikke
mindst Vimose. Da typen for nylig har undergået en detaljeret behandling, vil den ikke blive diskute-

Fig. 133. Guldsmelteklump

DY 7. Foto: Jørgen Nielsen.
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ret yderligere her (Ilkjær 1993a fig. 121; Henriksen 1996; Henriksen & Jensen 2007:125ff).112 Det skal
blot tilføjes, at kamfragmentet KC 5 er fundet sammen med våbenudstyr, der dateres til C1.

Ser man mere bredt på Brudager-kammene, kan det fastslås, at de i 26 tilfælde har været sammen-
holdt af jernnitter og i fire tilfælde af bronzenitter. Sidstnævnte kan i øvrigt ikke tilskrives bestemte so-
ciale segmenter, men de er kun fundet i urnegrave og ikke med sikkerhed fra slutningen af yngre ro-
mertid. Bronzenitten fra kam AP 2 har hvælvet hoved, men ellers har nitterne været hamret flade,
således at deres ende har flugtet med hovedpladens overside. Længderne varierer fra 0,8-1,2 cm, men
ligger hyppigt omkring 1,0 cm. Disse mål må angive kammenes tykkelse og svarer ganske til, hvad der
ses i Illerup-materialet (Ilkjær 1993b Taf. 240-331).

Af særlige konstruktionstræk skal nævnes, at tolagskammen GG 2 er sammensat med tværgående
ben- og jernstifter og trelagskammen EO 2 med tværgående bennitter. Denne er tillige forsynet med
en smal jernskinne, som sammenholder kamstykkerne på tværs. En sådan synes ikke at have parallel-
ler i materialet fra romersk jernalder, men snarere blandt vikingetidens og den tidlige middelalders
kamme.

Den erkendbare ornamentik på kammenes hovedplade indskrænker sig til cirkelslag, evt. med mid-
terpunkt, og punkterede eller tremolérede linjer. Disse elementer kendes fra hele det tidsrum, hvor sam-
mensatte benkamme har været i brug på Fyn, dvs. fra B2-D (Liversage 1980:119; Ilkjær 1993a:309).

Benkamme er et brugsredskab, der må have været anvendt ved den personlige hygiejne hos både
mænd og kvinder. Hvis der tages udgangspunkt i antropologiske bestemmelser, kan kammene ikke til-
lægges nogen kønsspecifik betydning. Deres store udbredelse taget i betragtning skulle man heller ikke
mene, at benkammene kan betragtes som statusobjekter. Årsagen, til at der alligevel skal fokuseres lidt
mere på fundgruppen er, at selve produktionen af benkamme muligvis kan være med til at belyse so-
ciale strukturer i romersk jernalder.

Når man tager den trods alt ikke særligt avancerede proces bag benkammenes fremstilling i be-
tragtning (jf. Lobisser 2005:226), er det påfaldende, at der kun kendes ganske få lokaliteter med spor
af kamproduktion fra romersk og ældre germansk jernalder i Sydskandinavien. På Fyn er det Lunde-
borg (Thomsen et al. 1993:84f), hvor Brudager-kammene kan tænkes fremstillet, og Lundsgård Syd-
øst, som udgør en del af det store og delvis kulturlagsdækkede værkstedsområde ved Åsum nordøst
for Odense (Henriksen 2000:17ff).113 Værkstedspladserne Hørup (Sørensen, S.A. 2000:41f; 49ff) og for-
modentlig Østervang (Tornbjerg 2002:156) på Sjælland har leveret lignende fund. Materialet fra den
skånske værkstedsplads Uppåkra er dog det største og bedst fremlagte, og ikke mindst herfra kendes
udseendet på de råmaterialer, halvfabrikata og affaldsprodukter, der hidrører fra fremstillingsproces-

112 Der indgår tillige en tolagskam i Egelygård grav 17 (jf. bilag 1, 090107-123).
113 Arne Emil Christensen (2005:69) har brugt en fil fra Vimose som argument for, at en benskærer kan have været knyttet til
den overvundne hærstyrke. Fund af halvfabrikata til benkamme i Illerup Ådal og Vimose understreger, at dette kan have været
tilfældet (Dobat 2008:48; 80; Ilkjær 1993a:304f).

Fig. 134. Brudager-

kammene fordelt på ty-

per og bestembare ele-

menter.
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af kamproduktion fra romersk og ældre germansk jernalder i Sydskandinavien. På Fyn er det Lunde-
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114 Cand.mag. Jacob Kveiborg, Moesgård Museum, og ph.d. Anne Birgitte Gotfredsen, Zoologisk Museum, som har analyseret
en del af knoglematerialet fra bopladsen, har kun identificeret meget få knogler af kronvildt (Gotfredsen et al. 2009:106). Et
lignende resultat er opnået ved analyse af knogler fra de jævngamle bopladser Toruplund Syd, Toruplund og Møllersminde
samt Lundsgård Nord i Lundsgård-komplekset (Albrectsen 1946; Kveiborg 2006; Gotfredsen 2008).

Fig. 135. Udsavede barrer af

kronhjortetak til fremstilling

af benkamme. Fra bopladsen

Lundsgård Sydøst (080811-

25). Foto: Jørgen Nielsen.

sen (Lindell 2001). Med udgangspunkt i formen på disse fundgrupper er knoglematerialet fra romer-
tidsbopladser med gode bevaringsforhold for knogler set igennem, f.eks. værkstedspladserne Lunds-
gård Nord og Lundsgård Sydøst, Toruplund, Seden Syd samt Troelsegård Øst, der alle ligger i Oden-
ses nære opland (jf. bilag 14). Den mest intensive gennemgang er foretaget af mere end 200 kg knogler
fra Seden Syd-bopladsen, der ligger blot en kilometer fra Lundsgård-komplekset (Kveiborg 2007;
Gotfredsen 2008; Gotfredsen et al. 2009). De relativt få benredskaber herfra udgøres især af simple prene
samt af ødelagte trelagskamme, heraf et eksemplar af typen med udvidet grebplade (Ilkjær 1993a type
6). Prenene, der er lavet af rørknogler fra pattedyr, forekommer i færdig såvel som ufærdig tilstand i af-
faldslagene, mens det ikke er tilfældet for kammenes vedkommende. De findes kun som fragmenter af
færdige og antagelig udtjente eksemplarer. Nok så væsentligt er det imidlertid, at kamproduktionens ka-
rakteristiske halvfabrikata i form af udsavede plader og barrer af tak samt afsavede sprosser og rosen-
kranse er fuldstændig fraværende, og at ubearbejdet tak kun forekommer uhyre sparsomt.114 (fig. 135)

Forklaringen på de få benkammeværksteder fra romersk og ældre germansk jernalder kan, udover
bevaringsmæssige forhold, ligge i de store mængder af krondyrgevir, som har skullet tilvejebringes for
kontinuerligt at kunne klare efterspørgslen. I et landskab som det fynske har man næppe kunne tilveje-
bringe en regelmæssig tilgang af store mængder tak alene ved tilfældig og spredt jagt på en krondyrbe-
stand, hvis størrelse må have været begrænset af den intensive opdyrkning. Hvis man ikke ligefrem har
holdt kronvildt i fangenskab, må indsamlingen af kastestænger derfor have været sat i system, og rettig-
hederne til gevirerne og måske til krondyrene selv kan have været forbeholdt bestemte samfundsgrup-
per. Et sådant system kan have medvirket til at sikre, at gevirer kunne indgå i udvekslingen mellem spe-
cialiserede værkstedspladser og deres opland. Det kunne også forklare, hvorfor skeletdele fra kronhjort
er sparsomt repræsenteret selv på de pladser, hvor der er sikre spor af kamproduktion, f.eks. på Hørup
(Cardell 2000). At en sådan model har haft gyldighed også senere i oldtiden, antydes af, at fundbilledet
i yngre jernalder og vikingetid synes at være helt identisk (Roesdahl 1980:113f; Ulriksen 2002).

Brudager 1. total 3. kor OK 14.08.09 :Layout 1 14/08/09  13:00  Side 155



156

Kapitel 5.
Gravenes indhold

Det er således tænkeligt, at produktionen af benkamme kan have været underlagt en form for kon-
trol, og at den var forbeholdt et begrænset antal værksteder i Sydskandinavien – ganske som det må være
tilfældet med andre former for håndværk. En sådan centraliseret produktion af benkamme kan samtidig
være en medvirkende forklaring på kammenes meget homogene udseende over betragtelige afstande.

Det er muligt, at en eventuel administreret produktion af ben- og takgenstande også har omfattet
de spillebrikker og benterninger, hvis spredning er knyttet til romertidens centre og deres subcentre
(jf. afsnit 5.5.5). I modsætning til disse redskaber synes fremstillingen af simple hverdagsredskaber, f.eks.
prene, at være foregået i den enkelte husholdning.

5.5.2. TOILETUDSTYR

I jordfæstegrav GN fra C3 indgår et toiletsæt, som består af en pincet, en formodet øreske og en simpel
nål, alt af bronze. Toiletsættet må – som også gravens kam – have tilhørt afdødes udstyr til personlig pleje.

Toiletudstyr kendes både fra bopladser, krigsbytteofferfund og grave (Gräslund, A-S. 1980; Et-
helberg 1990:63; 2000:87f; Ilkjær 1993a:321f; Thomsen et al. 1993:57; Nielsen, J.N. 2000a:105), men no-
gen stor udbredelse havde udstyret ikke i yngre romersk jernalder. Toiletsættene kan både være sim-
ple i formen, som det er tilfældet i grav GN, eller fremtræde fint ornamenteret og evt. fremstillet i ædle
metaller, uden at dette kan tillægges nogen kronologisk signifikans. At dømme ud fra de fundkombi-
nationer, som toiletsættene indgår i, har disse redskaber været anvendt af begge køn.

5.5.3. NØGLE M.V.

Urnegrav AN fra ældre romertid indeholdt knogler fra en voksen kvinde samt en ophængsring af jern,
og i den sad en mulig jernsyl samt endnu en jerngenstand, der kan udgøre resterne af en nøgle. Der er
i så fald tale om den simple og meget udbredte type A ifølge Andrzej Kokowskis inddeling af nøgler
fra Barbaricum (Kokowski 1997a:14ff; Abb. 18). Denne type kendes fra flere fynske grave, der alle kan
dateres til yngre romertid (Kokowski 1997a Abb. 37), ligesom den kendes fra Lundeborg (Thomsen et
al. 1993:87).

I romertidens gravfund indgår nøgler ofte i et komplekst sæt af gravudstyr, som f.eks. kan omfatte
jernkamme og perlekæder. I nogle tilfælde er nøglerne kombineret med skrinbeslag, men ganske som
i grav AN er dette langt fra altid tilfældet, og da må nøglen opfattes som en pars pro toto-gravgave. Sym-
bolikken bag medgivelsen af nøgler er ikke analyseret for romertidens vedkommende, mens den i for-
bindelse med kvindegravene fra vikingetiden tolkes som et udtryk for kvindens magtfulde position i
hjemmet, eller som en markering af hendes selvstændighed (Aarwil-Nordbladh 1990:258f).

5.5.4. SPILLEUDSTYR

Fire eller fem brandgrave rummede spilleudstyr i form af spillebrikker eller terninger. Som følge af kre-
meringen er materialet fragmenteret og til dels deformeret i en grad, så det til tider er vanskeligt at iden-
tificere. Det kan derfor ikke udelukkes, at nogle af de amorfe glassmelteklumper, som indgår i en del
brandgrave, kan hidrøre fra nedsmeltede spillebrikker snarere end fra perler. På samme vis kan jord-
fæstegravene have indeholdt spilleudstyr af organisk materiale, uden at det ville efterlade sig spor i det
arkæologiske materiale. Man skal derfor være opmærksom på, at fundgruppen som helhed kan være
underrepræsenteret. I forbindelse med gennemgangen er der lavet en opdateret oversigt over fynske
fund af spilleudstyr (bilag 6).
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5.5.3. NØGLE M.V.

Urnegrav AN fra ældre romertid indeholdt knogler fra en voksen kvinde samt en ophængsring af jern,
og i den sad en mulig jernsyl samt endnu en jerngenstand, der kan udgøre resterne af en nøgle. Der er
i så fald tale om den simple og meget udbredte type A ifølge Andrzej Kokowskis inddeling af nøgler
fra Barbaricum (Kokowski 1997a:14ff; Abb. 18). Denne type kendes fra flere fynske grave, der alle kan
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5.5.4. SPILLEUDSTYR

Fire eller fem brandgrave rummede spilleudstyr i form af spillebrikker eller terninger. Som følge af kre-
meringen er materialet fragmenteret og til dels deformeret i en grad, så det til tider er vanskeligt at iden-
tificere. Det kan derfor ikke udelukkes, at nogle af de amorfe glassmelteklumper, som indgår i en del
brandgrave, kan hidrøre fra nedsmeltede spillebrikker snarere end fra perler. På samme vis kan jord-
fæstegravene have indeholdt spilleudstyr af organisk materiale, uden at det ville efterlade sig spor i det
arkæologiske materiale. Man skal derfor være opmærksom på, at fundgruppen som helhed kan være
underrepræsenteret. I forbindelse med gennemgangen er der lavet en opdateret oversigt over fynske
fund af spilleudstyr (bilag 6).

Brudager 1. total 3. kor OK 14.08.09 :Layout 1 14/08/09  13:00  Side 156

157

Kapitel 5.
Gravenes indhold

5.5.4.1. STANGTERNINGER

Fra urnegrav BZ foreligger mindst to stavterninger, hvoraf den ene er intakt. Disse terninger er tyk-
kest på midten og tilspidset mod enderne og kan dermed tilskrives Krügers type “mit verjüngten En-
den” (Krüger, T. 1982:145ff; 187). Ifølge Krüger har denne type hidtil kun har været kendt fra Vimose-
fundet, men især når stykkerne er så fragmenterede og forvredne, som det ofte er tilfældet i
brandgravene, kan en sikker typeidentifikation være vanskelig. Med en længde på 4,3 cm og en tyk-
kelse på 0,8 cm ligger det intakte eksemplar inden for normalfordelingen af de eksemplarer, som Krü-
ger har målt (Krüger, T. 1982 Abb. 1-3). På de fire sider ses hhv. 1, 1, 4 og 7 øjemarkeringer. Grav BZ
dateres til C3 og rummer endvidere mindst syv halvsfæriske benspillebrikker samt bjørnekløer og tre
smeltede glasperler.

I urnebrandgruben DZ fra C1-C2 fandtes dele af en meget fragmenteret aflang bengenstand, der
antagelig har haft nærmest pyramideformet omrids samt rektangulært eller kvadratisk tværsnit med en
tykkelse på ca. 0,6 cm. Der kan ikke iagttages øjne eller anden form for ornamentik på overfladen, hvor-
for en tolkning som stangterning er usikker. Graven indeholdt ikke andre former for spilleudstyr, men
bl.a. et smeltet glasbæger. Det kan ikke udelukkes, at DZ 5 er et fragmenteret, prismatisk hængesmykke.
Denne smykkeform, eller snarere amulet, er ganske vist ikke tidligere påvist i danske romertidsfund,
men den er ret udbredt over store dele af Barbaricum, herunder i Slesvig-Holsten (f.eks. Werner 1964
Abb. 2-9; Saggau 1986:48f; Bode 1998:92). Endelig må der peges på, at DZ 5 kan have haft en vis lig-
hed med de stangformede genstande af bl.a. ben, der kendes fra en række grave, bopladser og offer-
fund i Barbaricum. Disse tolkes som orakelstave, der har været anvendt i forbindelse med spådomsri-
tualer (Dickmann 2003:139ff), og de stangformede terninger kan selvfølgelig have indgået i en lignende
funktion.

De stavformede benterninger med tilspidsede ender fra Brudager står ikke længere alene i det dan-
ske gravmateriale fra romersk jernalder; et eksemplar kendes også fra en brandgrav fra C1-(C2) på Bre-
gentved-gravpladsen (fig. 136). De øvrige stavterninger, der kendes fra danske gravfund, synes derimod
at være sekssidede, men ikke kubiske som de kendes i flere eksemplarer fra Møllegårdsmarken, eller
stavformede med rette langsider som stykkerne fra Brokær i Jylland (Rasmussen 1995:77ff).

De fynske grave med terninger dækker hele yngre romersk jernalder, mens fundene fra de jyske
gravpladser Brokær og Rosenholmvej (Olesen & Rostholm 2004:19ff) og antagelig tillige den sjæl-
landske Hemshøjgård-boplads (Liversage 1967 fig. 4,1; 1980 fig. 36) viser, at stangterninger har været
kendt senest fra overgangen B1/B2. Som følge af fundomstændighederne kan terningfundene fra Vi-
mose desværre ikke medvirke til en afklaring af, om typens datering kan trækkes så langt tilbage også
på Fyn, men det virker sandsynligt.

115 Jf. bilag 1, 090108-11 Bregentved.

Fig. 136. Stangterning – eller

evt. orakelstav? - fra Bre-

gentved-gravpladsens grav

KØ.115 Foto: Jørgen Nielsen.
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5.5.4.2. GLASSPILLEBRIK

I urnegrav BI fra C3 fandtes en halvsfærisk og delvis smeltet glasspillebrik, i øvrigt sammen med en
bjørneklo. Den blå, transparente brik tilhører med en diameter på 1,4 cm og en højde på 0,6 cm grup-
pen af små spillebrikker, når man sammenligner med Krügers data (1982 Abb. 11). Tilstedeværelsen
af blot én spillebrik er påfaldende og kan naturligvis skyldes, at graven ikke var fuldt bevaret, eller at
dele af gravgodset ikke blev overflyttet fra ligbålet til graven. Der kan dog også være tale om en be-
vidst partiel deponering af dele af et sæt spilleudstyr, ligesom det kendes fra flere andre brandgrave så-
vel som fra jordfæstegrave, f.eks. grav 1191 på Møllegårdsmarken (Albrectsen 1971a:114). Netop fra
Møllegårdsmarken kendes flere grave med halvsfæriske, monokrome glasspillebrikker, og i et enkelt
tilfælde er der tale om en importgrav. På den midtfynske Fjellerup-gravplads er der også fundet mo-
nokrome glasspillebrikker i en brandpletgrav, som både rummede import og våbenudstyr (fig. 137).
Fra en ikke daterbar urnegrav på Espe Mark-gravpladsen, som rummer grave fra ældre såvel som yng-
re romersk jernalder, er der bevaret en enkelt ud af oprindeligt flere glasspillebrikker. De 13 glasspil-
lebrikker fra Eskildstrup-graven på Midtfyn adskiller sig fra de andre fynske fund ved at være frem-
stillet i mosaikteknik, og de udgør således en særlig luksusudgave, der modsvarer gravens øvrige rige
udstyr, herunder bronzekar (fig. 138). Glasspillebrikker kendes i øvrigt også fra Vimose, Lundeborg
samt fra centralbopladsområdet i Gudme. Hertil kommer et enkelt fund fra et bopladsområde i Øster
Hæsinge sogn på Sydfyn (jf. bilag 6).

De fynske grave med glasspillebrikker tilhører især C1 og C2, mens Brudagers grav BI er fra C3.
Fundene fra den øvrige del af landet har en lignende dateringsramme (Hansen, U.L. 1995: 235ff; Fon-
nesbech-Sandberg 2002:212; Ravn 2005:12; Iversen, R. 2008:6f).

Glasspillebrikkerne er traditionelt blevet opfattet som en del af den romerske import i lighed med
glasperler, og som følge heraf er det formodet, at de er fremstillet på provinsialromerske værksteder
(Krüger, T. 1982:156ff). Eftersom glasperleproduktion i hvert fald i et mindre omfang synes at være do-

Fig. 137. Mere eller mindre ild-

påvirkede glasspillebrikker fra

Fjellerup grav 3 (jf. bilag 6).

Foto: Jørgen Nielsen.
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Foto: Jørgen Nielsen.
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kumenteret på Lundeborg-pladsen i yngre romersk jernalder (Thomsen 2002, jf. afsnit 5.3.2.2.2.1), sy-
nes muligheden, for at også spillebrikkerne kan have lokal proveniens, at være til stede.

Glasspillebrikkernes spredningsmønster på Fyn såvel som i den øvrige del af landet har dog så stor
lighed med fordelingen af importerede bronze- og glaskar, at man fristes til at tage det som et udtryk
for, at brikkerne skal ses i sammenhæng med den øvrige import (jf. afsnit 5.9.5).

5.5.4.3. BENSPILLEBRIKKER

Fra urnegravene P og BZ samt brandpletgraven GS stammer halvsfæriske benspillebrikker, der er frem-
stillet af et massivt stykke knogle eller tak (Krüger, T. 1982:159ff). På stykket GS 2 ses drejespor, og
stykkernes regelmæssighed tyder i det hele taget på, at de er fremstillet på en drejebænk (fig. 139). De
i alt 10-11 spillebrikker, som kendes fra Brudager-gravpladsen, har en diameter på 1,6-2,1 cm og en
højde på 0,3-0,5 cm. Selv når man tager højde for skrumpning i forbindelse med kremeringsprocessen,
ligger stykkerne inden for normalfordelingen af de data på benspillebrikker, som er fremlagt af Krü-
ger (1982 Abb. 12).

I GS er en enkelt benspillebrik ledsaget af en smelteklump af guld, mens de to brikker indgår som
eneste gravgods i urnegrav P. De mindst syv spillebrikker fra BZ er derimod kombineret med stav-
terninger og bjørnekløer, og denne grav kan som den eneste af de tre dateres mere præcist inden for
yngre romersk jernalder, nemlig til C3. Samme datering gælder de to grave på Møllegårdsmarken, hvor
drejede benspillebrikker med sikkerhed indgår, mens dateringen af tilsvarende brikker fra Vimose og
Lundeborg ikke kan præciseres inden for romersk jernalder. Der synes at være en tendens til, at ben-
spillebrikkerne generelt optræder senere end de glasspillebrikker, som de må efterligne, men som de

Fig. 138. De farvestrålende

glasspillebrikker fra Eskild-

strup-graven. Foto: John Lee,

Nationalmuseet.
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aldrig er kombineret med (Krüger, T. 1982). Den relative datering af spillebrikker af henholdsvis glas
og ben såvel som manglen på kombinationsfund skal naturligvis tages med forbehold, når det be-
grænsede statistiske materiale tages i betragtning. Det modsiges imidlertid ikke af landets største fund
af drejede benspillebrikker, nemlig de 36 halvsfæriske eksemplarer, der er fundet i en urnegrav ved Stil-
ling Trehøje nær Skanderborg. Graven indeholdt desuden bjørnekløer og et glasbæger af Vorning-type,
og den dateres til C3 (Andersen, N.H. 1977:206ff; Møhl 1978; Hansen, U.L. 1987:429).

På Lundeborg-pladsen er der påvist affald fra en benskærers værksted, og det formodes, at ben-
spillebrikkerne herfra er fremstillet på stedet (Thomsen et al. 1993:84f). Det er tænkeligt, at samme
værksted står bag produktionen af brikkerne – og måske terningerne – fra Brudager og Møllegårds-
marken.

5.5.5. SPILLEUDSTYRET I PERSPEKTIV

Romertidens spilleudstyr forbindes normalt med det voksne, maskuline univers, både i Danmark og
i resten af Barbaricum (Krüger, T. 1982:207; 211; Hansen, U.L. 1995:235f). Brudager-materialet er kun
delvis med til at underbygge denne udlægning, idet det antropologiske materiale fra alle grave med spil-
leudstyr er bestemt til adultus-maturus, mens det ikke har været muligt at foretage kønsbestemmel-
ser i noget tilfælde. Antropologiske analyser af de brændte ben fra Møllegårdsmarken viser dog, at spil-
leudstyr kan forekomme i kvinde- såvel som barnegrave (bilag 6). Sidstnævnte underbygges også af
jordfæstegraven fra Brøndsager på Københavns vestegn, idet den rummede skelettet af en ca. 12-årig
dreng (Fonnesbech-Sandberg 2002:214, note 7).

Selv om spilleudstyr på Fyn såvel som i Barbaricum som helhed kendes fra sparsomt udstyrede grave
(Krüger, T. 1982:224), er det dog ofte fremkommet i grave med komplekst eller rigt gravgods. Af de
ca. 20 fynske gravfund med spilleudstyr, fordelt på seks forskellige gravpladser, optræder romersk im-
port i ca. en fjerdedel, ligesom guld og våben også ses som ledsagegenstande. Tilsvarende findes gen-
stande, der med sikkerhed kan bestemmes som spilleudstyr, ikke på periodens almindelige agrarbo-
pladser, men kun på centralbopladsområdet i Gudme, hvor det optræder sammen med genstande, som
genfindes i rigt udstyrede grave.

Ser man på spilleudstyrets fordeling i det fynske landskab, er der – når Vimose fraregnes – en klar
koncentration på Midt- og Sydøstfyn med udtalt dominans i Gudme-området (fig. 140). Dette billede
svarer ganske til fordelingen af især provinsialromerske kar af glas og bronze. En helt identisk situa-
tion kan iagttages, hvis man sammenholder fordelingen af importkar og spilleudstyr i Den sjæl-
landske Øgruppe i yngre romersk jernalder (Krüger 1982, T. Karte 3ff sammenlignes med Hansen, U.L.
1995 fig. 8:15).

At spredningen af de importerede glasspillebrikker følger importerede glas- og bronzekar m.v, men
ikke får samme vide udbredelse som f.eks. glasperlerne, kan måske ikke overraske. At de teknisk set
ret simple spillebrikker og stangterninger af ben, som antages fremstillet lokalt, ligeledes har en be-
grænset geografisk udbredelse, er tankevækkende. Selv om man givet var i stand til at fremstille ben-
spillebrikker og stangterninger såvel som efterligninger i f.eks. ler uden for centrene på Midt- og Øst-
fyn såvel som på Sydøstsjælland, skete det tilsyneladende ikke. Det må tages til indtægt for, at
spilleudstyret som helhed var knyttet til et snævert segment af befolkningen, nemlig det der på anden
vis havde kontakt til det romerske eller romersk inspirerede miljø. I disse samfundsgrupper blev den
oprindeligt romerske tradition for spil og hertil knyttede ritualer efterlignet. Som sådan må spilleud-
styret afspejle den overregionale statussymbolik, som også var knyttet til andre genstandsgrupper i sen
ældre og yngre romersk jernalder.

Fig. 139. Benspillebrik

GS 2 med drejespor.

Foto: Jørgen Nielsen.

Brudager 1. total 3. kor OK 14.08.09 :Layout 1 14/08/09  13:00  Side 160



160

Kapitel 5.
Gravenes indhold

aldrig er kombineret med (Krüger, T. 1982). Den relative datering af spillebrikker af henholdsvis glas
og ben såvel som manglen på kombinationsfund skal naturligvis tages med forbehold, når det be-
grænsede statistiske materiale tages i betragtning. Det modsiges imidlertid ikke af landets største fund
af drejede benspillebrikker, nemlig de 36 halvsfæriske eksemplarer, der er fundet i en urnegrav ved Stil-
ling Trehøje nær Skanderborg. Graven indeholdt desuden bjørnekløer og et glasbæger af Vorning-type,
og den dateres til C3 (Andersen, N.H. 1977:206ff; Møhl 1978; Hansen, U.L. 1987:429).

På Lundeborg-pladsen er der påvist affald fra en benskærers værksted, og det formodes, at ben-
spillebrikkerne herfra er fremstillet på stedet (Thomsen et al. 1993:84f). Det er tænkeligt, at samme
værksted står bag produktionen af brikkerne – og måske terningerne – fra Brudager og Møllegårds-
marken.

5.5.5. SPILLEUDSTYRET I PERSPEKTIV

Romertidens spilleudstyr forbindes normalt med det voksne, maskuline univers, både i Danmark og
i resten af Barbaricum (Krüger, T. 1982:207; 211; Hansen, U.L. 1995:235f). Brudager-materialet er kun
delvis med til at underbygge denne udlægning, idet det antropologiske materiale fra alle grave med spil-
leudstyr er bestemt til adultus-maturus, mens det ikke har været muligt at foretage kønsbestemmel-
ser i noget tilfælde. Antropologiske analyser af de brændte ben fra Møllegårdsmarken viser dog, at spil-
leudstyr kan forekomme i kvinde- såvel som barnegrave (bilag 6). Sidstnævnte underbygges også af
jordfæstegraven fra Brøndsager på Københavns vestegn, idet den rummede skelettet af en ca. 12-årig
dreng (Fonnesbech-Sandberg 2002:214, note 7).

Selv om spilleudstyr på Fyn såvel som i Barbaricum som helhed kendes fra sparsomt udstyrede grave
(Krüger, T. 1982:224), er det dog ofte fremkommet i grave med komplekst eller rigt gravgods. Af de
ca. 20 fynske gravfund med spilleudstyr, fordelt på seks forskellige gravpladser, optræder romersk im-
port i ca. en fjerdedel, ligesom guld og våben også ses som ledsagegenstande. Tilsvarende findes gen-
stande, der med sikkerhed kan bestemmes som spilleudstyr, ikke på periodens almindelige agrarbo-
pladser, men kun på centralbopladsområdet i Gudme, hvor det optræder sammen med genstande, som
genfindes i rigt udstyrede grave.

Ser man på spilleudstyrets fordeling i det fynske landskab, er der – når Vimose fraregnes – en klar
koncentration på Midt- og Sydøstfyn med udtalt dominans i Gudme-området (fig. 140). Dette billede
svarer ganske til fordelingen af især provinsialromerske kar af glas og bronze. En helt identisk situa-
tion kan iagttages, hvis man sammenholder fordelingen af importkar og spilleudstyr i Den sjæl-
landske Øgruppe i yngre romersk jernalder (Krüger 1982, T. Karte 3ff sammenlignes med Hansen, U.L.
1995 fig. 8:15).

At spredningen af de importerede glasspillebrikker følger importerede glas- og bronzekar m.v, men
ikke får samme vide udbredelse som f.eks. glasperlerne, kan måske ikke overraske. At de teknisk set
ret simple spillebrikker og stangterninger af ben, som antages fremstillet lokalt, ligeledes har en be-
grænset geografisk udbredelse, er tankevækkende. Selv om man givet var i stand til at fremstille ben-
spillebrikker og stangterninger såvel som efterligninger i f.eks. ler uden for centrene på Midt- og Øst-
fyn såvel som på Sydøstsjælland, skete det tilsyneladende ikke. Det må tages til indtægt for, at
spilleudstyret som helhed var knyttet til et snævert segment af befolkningen, nemlig det der på anden
vis havde kontakt til det romerske eller romersk inspirerede miljø. I disse samfundsgrupper blev den
oprindeligt romerske tradition for spil og hertil knyttede ritualer efterlignet. Som sådan må spilleud-
styret afspejle den overregionale statussymbolik, som også var knyttet til andre genstandsgrupper i sen
ældre og yngre romersk jernalder.

Fig. 139. Benspillebrik

GS 2 med drejespor.

Foto: Jørgen Nielsen.
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5.6. REDSKABER

Hovedgruppen redskaber omfatter en række genstande med skærende æg, herunder de halvmånefor-
mede rageknive, der i publikationer af jernaldergravpladser som regel ses opført under personligt ud-
styr eller toiletudstyr. I denne sammenhæng opfattes genstandstypen dog som et arbejdsredskab. Til-
svarende er jernkamme i denne sammenhæng tolket som redskaber, der skal betragtes i sammenhæng
med tekstilhåndteringsredskaber som f.eks. tenvægte.

5.6.1. RAGEKNIVE

Halvmåneformede jernknive, der i arkæologisk litteratur optræder under betegnelsen rageknive, fand-
tes i fire grave, heriblandt i de to tætliggende brandpletgrave BC og DY, der begge var våbengrave. Un-
der indskæringen i ryggen på DY 4 ses en gennemboring, og der kan have været en lignende på BC 4.
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Fig. 140. Spilleudstyr i fynske

grav-, boplads- og mosefund

fra romersk jernalder.

Tegning: Karen Green Ther-

kelsen & Allan Larsen.
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Dąbrowska 1997:96; Machajewski 2001:33; Björk 2005:73f; Bokiniec 2005:103; Lyngstrøm 2007). I Dan-
mark optræder typen dog først fra slutningen af førromersk jernalder, og de kendes ikke fra tiden ef-
ter ældre romertids afslutning (Albrectsen 1954:103; 1956:168; Hedeager 1990:122). Rageknivene er
knyttet til mandsudstyr i gravene, og det kan derfor synes paradoksalt, at de ikke optræder i krigs-
bytteofferfundene, der jo langt overvejende afspejler et maskulint univers.

De nordeuropæiske moselig dokumenterer med tydelighed, at glatragning har været udbredt, ikke
mindst i århundrederne før rageknivene dukker op i gravfundene i 1. årh. f.Kr. Og da rageknivene igen
forsvandt fra gravsfæren omkring midten af 2. årh. e.Kr., viser figurkunsten, at barbering fortsat har
været praktiseret (f.eks. Jensen, J. 2003:240). Spørgsmålet er derfor, om tolkningen af de halvmåne-
formede jernredskaber som rageknive kan opretholdes, og om de enæggede knive, der er udbredt i grave
fra hele jernalderen (jf. afsnit 5.6.2), i virkeligheden har været langt mere anvendelige til denne funk-
tion. Det kan derfor være nødvendigt at se lidt på typens forskningshistorik for at belyse de histori-
ske årsager til, at de halvmåneformede jernknive har været tolket som rageknive.

I Danmark kan tolkningen i hvert fald følges tilbage til slutningen af 1800-tallet, da Sophus Mül-
ler (1895:19) skrev, at “Disse Knive maa antages at have været anvendte til Ragning af Skjæget”. Tolk-
ningen støtter sig på knivenes formmæssige ligheder med de yngste rageknive fra bronzealderen (Bro-
holm 1952 T. 232-243; jf. Ekholm 1939:25). Bronzerageknivenes funktion mentes klarlagt så langt
tilbage som midten af 1800-tallet, idet fund af hår på et par knive er brugt som argument for tolknin-
gens sandsynlighed (Jockenhövel 1971:245ff; 1980:198). Imidlertid mangler der tilsvarende håndfaste
vidnesbyrd om de halvmåneformede jernknives anvendelse. Allerede i slutningen af 1800-tallet blev
der da også peget på jernknivenes mulige anvendelse ved udskæring af skind eller læder (Vedel
1870:28f)116, men først et stykke ind i 1900-tallet fremlagdes analogier som støtte for en sådan tolkning.
Det skete med Gunnar Ekholms påpegning af, at rageknivenes ægparti har stor lighed med det tilsva-
rende på moderne saddelmagerknive (1939:22ff). I forbindelse med en samlet behandling af de sven-
ske romertidsknive med krum æg har Ulf Erik Hagberg senere udvidet analogiargumentationen ved
inddragelse af de såkaldte læder- eller skindknive, der især kendes fra østsvenske romertidsgrave
(Hagberg, U.E. 1967:115ff). Skindknivene har – ganske som rageknivene – halvmåneformet æg, men
tillige en skafttunge, der er placeret i ret eller skæv vinkel i forhold til ægpartiet. Helt identiske red-
skaber kendes fra middelalderlige kulturlag såvel som fra samtidige afbildninger, hvor de ses i funk-
tion hos garvere samt pergament- og skomagere m.v. (Treue et al. 1965 Taf. 63, 91 & 122; Hagberg, U.E.
1967 fig. 51-54). Også i Danmark har helt tilsvarende redskaber været anvendt af saddelmagere helt op
til nutiden (fig. 141).

Hagberg har inddelt de svenske romertidsknive med krum æg i tre typer (1967:115ff), hvor type 3
(eller Valloxsäby-typen) er identisk med de halvmåneformede rageknive. Hans type 1 – eller Ølands-
typen – dækker over skindknivene, der kendes fra en håndfuld fynske romertidsgrave (bilag 7b; Al-
brectsen 1956:176; 1968:99). Hagberg arbejder endvidere med en type 2, de S-formede knive med skaft-
tunge (1967 fig. 46,2); denne redskabstype vil blive behandlet i afsnit 5.6.2. Med udgangspunkt i den
ensartede udformning af ægpartiet på de tre knivtyper har Hagberg argumenteret for, at de alle har væ-
ret anvendt til skind- og læderarbejde. Efterfølgende har forsøg med replikaer af de tre krumknivsty-
per vist, at den ølandske knivtype er bedst egnet til afhåring af huder og tilskæring af skind, mens den
S-formede er særdeles velegnet til flåning. Den halvmåneformede ragekniv har derimod vist sig at være
ganske anvendelig til flåning, renskrabning af skind, afhåring såvel som tilskæring (Räf 2001b:26). Iagt-
tagelserne fra de svenske forsøg kan således bruges til at argumentere for rageknivens funktion i for-
bindelse med håndtering af skind og læder, og i modsætning til de to andre knivtyper med krumt æg-
parti synes den at kunne betragtes som et all-round-redskab.

116 Senere ændrede Vedel dog sin argumentation til fordel for redskabets brug som ragekniv! (Vedel 1886:75).
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Selv om der således kan fremføres mange gode argumenter for at gå bort fra den tolkende beteg-
nelse ragekniv og erstatte den med den mere beskrivende term halvmåneformet kniv, er det ikke gjort
i denne publikation. Det skyldes først og fremmest, at rageknivsbegrebet i dag er så indarbejdet i den
arkæologiske terminologi i Nordeuropa, at ændringen vil kunne medføre misforståelser.

Hvis rageknivene skulle anvendes til udskæring af svære læderemner, må man have lagt stort tryk
på rygpartiet, hvilket kan antages at have været ubehageligt uden en form for skæftning. En sådan kan
evt. have været fastgjort i de indskæringer, som ofte ses i knivenes rygparti, eller i de huller, der hyp-
pigt er placeret umiddelbart herunder.117 Imidlertid er der aldrig fundet nitter i forbindelse med gen-
nemboringerne i knivenes ryg, så disse kan lige såvel antages at have været anvendt til ophængning af
redskabet, på samme vis som det kendes fra jernkammene (jf. afsnit 5.6.4).

Ser man på rageknivenes og læderknivenes udbredelse under et, viser der sig at være forskellige møn-
stre. Hagbergs type 1 kendes især fra Øland og fra de tilgrænsende områder af det svenske fastland,
mens den forekommer sjældent i den sydligste del af Sverige og i det sydlige Norge (Schetelig 1912:74;
fig. 165). Fra Danmark kendes typen – bortset fra de i bilag 7b anførte fynske gravfund fra ældre ro-
mersk og tidlig yngre romersk jernalder – kun fra den sjællandske Hørup-boplads (Sørensen, S.A.
2000:32) (fig. 142). Endvidere kendes to beslægtede knive fra krigsbytteofferfundene i Illerup og Vi-
mose (Dobat 2008 Abb. 20 & Abb. 46).118 De halvmåneformede rageknive er sjældne i Sverige, hvor
typen især kendes fra gravfund i det sydvestlige Skåne (Björk 2005:73f). I det sydlige Norge optræder
typen sporadisk (Martens 2002a fig. 17), mens de i Danmarks synes at være særligt hyppige på Fyn og
Bornholm og til dels i Jylland. Som det er tilfældet med andre former for jernredskaber er rageknivene
sjældne i Den sjællandske Øgruppes gravfund119, mens de er vidt udbredte syd for Østersøen, hvor type
1 til gengæld forekommer meget sparsomt (Bode 1998:97f).120 Det er derfor nærliggende at opfatte Hag-
bergs type 1 og 3 som geografiske varianter af samme redskabstype, og Fyn kan således betragtes som
et “overlapningsområde”. I et forsøg på at komme nærmere tolkningen af rageknivene og de øland-
ske skindknive, vil de i det følgende vil blive behandlet under ét.

Fig. 141. Ældre romertids rage-

kniv fra Lilliehøj (Albrectsen

1956 nr. 32 grav 1) sammen

med en halvmåneformet

skindkniv fra et fynsk saddel-

magerværksted fra 1900-tallet

(OBM inv. nr. 795-1958).

Foto: Jørgen Nielsen.

117 Et fund fra Tislund, Haderslev amt, oplyses at have bevaret rester af et træfæste (von Müller 1957:46).
118 Det skal tilføjes, at A.E. Christensen har argumenteret for, at også en lille kniv med skråtstillet æg fra Vimose har fungeret
ved opskæring af læder (2005:69 og fig. 42-43). Denne type synes dog ikke at optræde i gravfundene.
119 Museumsinspektør Linda Boye, Museet på Kroppedal, og lektor Henriette Lyngstrøm, Saxo-instituttet, Københavns Uni-
versitet, takkes for bekræftelsen af, at fundene fra Sjælland og omkringliggende øer er meget sparsomme.
120 Hertil mulligvis Süderbrarup grav 175 (Bantelmann 1988 Taf. 19). Fra Sörup I-gravpladsen kendes til gengæld knive med
bredt, trapezformet blad og håndtag, hvis lighed med saddelmagerknive er påpeget af Klaus Raddatz (1981:33, f.eks. grav 116).
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Hagberg har sammenholdt spredningen af type 1-3 med de romerske importgenstande i svenske
gravfund, og han har argumenteret for, at knivene afspejler forarbejdning af skind og læder med hen-
blik på afsætning til Romerriget (Hagberg, U.E. 1967:121; fig. 56-57). Lotte Hedeager har siden væ-
ret inde på en lignende tolkning med udgangspunkt i de danske fund (1990:137f). Imidlertid er det fra
flere sider fremført, at denne tolkning er for simplificeret (Gustafson 1981:23f; Näsman 1984:94; Räf
2001b:24f), idet krumknivene allerede kendes fra tiden, før romerske bronze- og glaskar begyndte at
komme til de sydsvenske landskaber. Hertil kan man føje, at importen også fortsat indgår i svenske grav-
fund fra tiden efter, at krumknivene er udgået af gravgodset.

Der kendes i alt 94 rageknive fra 50 fynske gravpladser. Af disse er ikke mindre end 17 fra den syd-
langelandske Harnebjerg-gravplads (Dobrzanska & Liversage 1983), men også Vends og Skovby her-
reder på Nordfyn er godt repræsenteret. I Gudme-området er det kun Møllegårdsmarken og Bruda-
ger, der med henholdsvis fire og syv eksemplarer skiller sig ud fra mængden. Igen må det også
konstateres, at der er landskaber – i dette tilfælde særligt de nord- og midtfynske – som er svagt belagt
med fund, på trods af at de samme områder ikke savner gravpladser fra ældre romersk jernalder (fig. 143).

Udbredelsen af de ølandske skindknive er omtrent identisk; dog kendes typen ikke fra øerne om-
kring Fyn. Endelig skal det anføres, at typen ikke kendes fra bopladsfund og, som tidligere beskrevet,
heller ikke fra mosefund. I sluttede fund dateres grave med rageknive til tidsrummet mellem A3 og B2;
den kronologiske tyngde ligger dog i første halvdel af ældre romertid.

Fig. 142. Ølandsk skindkniv

fra Ferritslev-gravpladsen

(Albrectsen 1968 nr. 42).

Foto: Erling Albrectsen.
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Med henblik på at se om det fynske materiale kan bidrage til belysning af rageknivenes funktion,
er udvalgte genstandstyper fra fynske grave med rageknive sammenstillet i fig. 144 (jf. bilag 7a-b).

Helt fra introduktionen af de halvmåneformede rageknive i det fynske område var typen tæt for-
bundet med våbenudstyr og således med mandssfæren, og blot i ét tilfælde er typen fundet i en grav,
hvor den osteologiske analyse har vist, at afdøde kan være en kvinde.121 Også i den øvrige del af ra-
geknivenes udbredelsesområde knyttes typen til mandsudstyr. For den ølandske knivtypes vedkom-
mende er billedet lidt mere speget, idet de få eksemplarer af typen fra Fyn er fundet såvel i en mands-
grav (Gærup grav 1) som en kvindegrav (Møllegårdsmarkens grav 60; bilag 7b). I Sverige er skindknivene
såvel som de S-slyngede knive forbundet med kvindeudstyr (Hagberg, U.E. 1967:116). Hvis knivenes
tolkning som redskaber til forarbejdning af skind- eller læder er korrekt, må man derfor konstatere, at
dette håndværk ikke udelukkende har været knyttet til et bestemt køn. Det udelukker imidlertid ikke,
at nogle led i processen har været udøvet af mænd, mens andre blev udført af kvinder.

Syle og/eller nåle findes i ca. 20 % af gravene med rageknive samt i et par tilfælde sammen med de
ølandske knive, så det er ikke via en kombination med andre redskabstyper, at knivenes relation til hånd-

121 Møllegårdsmarken grav 1908, jf. bilag 7a.

Fig. 143. Den geografiske

spredning af fynske gravfund

med rageknive.

Tegning: Karen Green Ther-

kelsen & Allan Larsen.

Fig. 144. Den kronologiske

fordeling af de 94 fynske

fund af rageknive (Hagbergs

type 3) samt udvalgte ledsa-

gegenstande.
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værksfunktioner bliver tydeliggjort. Det er også særdeles vanskeligt at se en direkte relation mellem den
romerske import i ældre romersk jernalder og de samtidige fynske gravfund med rage- og skindknive.
Således er det kun i Brudager-gravpladsens grav ET, at en ragekniv er fundet sammen med import i form
af et muligt glasskår, og fundkombinationer med f.eks. ædelmetaller er også sjældne (fig. 144).

Mange af de fynske rageknive er særdeles regelmæssige, symmetriske og ikke mindst med et æg-
parti, der er meget omhyggeligt tildannet og slebet præcist i facet. Ikke sjældent får man det indtryk,
at der er lagt så meget energi i redskabernes udformning og bearbejdning, at det overgår det funktio-
nelle behov. Dette kommer ligeledes til udtryk via de etuier, som er påvist i forbindelse med rageknive
i bornholmske, svenske, tyske og polske gravfund. Her har redskabet været beskyttet af et etui af træ
(f.eks. Klindt-Jensen 1978b:103; 124), jern (Watt 2003 fig. 2h) eller læder med metalbeslag og tilhørende
ophængningsanordning (Ekholm 1939 fig. 23). Disse iagttagelser og fund antyder, at rageknivene ikke
kun har haft en praktisk funktion, men i lige så høj grad en symbolsk betydning i lighed med andre
redskabstyper (jf. afsnit 7.3). Det antages derfor, at rageknivene såvel som de ølandske skindknive i grav-
fund fra tiden mellem A3 og C1 blev brugt til at udtrykke afdødes tilknytning til forarbejdningen af
landbrugets animalske produkter (Hedeager 1990:137f). På den måde kan rageknivene opfattes som et
maskulint modstykke til de jernkamme, der i første del af yngre romertid var knyttet til et bestemt ud-
snit af det feminine univers i gravudstyret.

5.6.2. ENÆGGEDE KNIVE MED ANGEL

Enæggede jernknive er med 40 eksemplarer, fordelt med 30 fra et tilsvarende antal brandgrave og 10
fra ni jordfæstegrave, en af de mest almindelige genstandstyper fra Brudager-gravene. Samme rolle ind-
tager kniven på mange andre fynske romertidsgravpladser, selv om der også er gravfelter, hvor red-
skabsformen er omtrent eller fuldstændig fraværende. Det gælder således de store pladser Hvenekilde
og Toruplund Syd (Hansen, J. 2009), hvor knivene, ligesom i de samtidige sjællandske gravfund, spil-
ler en helt underordnet rolle (Ethelberg 2000:113f; Bjørk 2005 fig. 3a-3b). Det jyske materiale synes
derimod mere at ligne det generelle fynske billede (f.eks. Ethelberg 1986; 1990; Ejstrud & Jensen 2000).

Jernknivenes store udbredelse i jernaldersamfundet må skyldes, at dette redskab har været alle-
mandseje, og at det var uundværligt ved madbordet såvel som i det daglige arbejde og måske tillige i
krig (Lyngstrøm 2004). Knivene var en integreret del af det personlige udstyr, og deres placering i jord-
fæstegravene viser ikke overraskende, at de blev båret i bæltet (afsnit 4.4.1 fig. 87).

Når Brudager-knivene i dag fremtræder som en heterogen gruppe, skyldes det ikke i væsentligt om-
fang slid og opskærpning, som er langt mindre synligt i dette materiale, end det ses på knive fra bo-
pladser eller i gravfund fra vikingetid (f.eks. Skaarup 1976:174f). Faktisk fremtræder knivene generelt
som brugsduelige eksemplarer, og den store variation i formen må derfor primært tilskrives fremstil-
lingsprocessen. Korrosion under opholdet i jorden samt fysisk påvirkning i forbindelse med frem-
dragelse og konservering har også sat sit præg på udseendet, og i en del tilfælde har det derfor været
nødvendigt at anvende røntgenfotografering for at kunne bestemme knivenes oprindelige omrids. En
af de væsentligste årsager til knivenes nuværende fremtoning er imidlertid den i afsnit 4.2.2-4.2.3 be-
skrevne ødelæggelse af gravgodset forud for deponeringen i jorden. 19 af brandgravenes knive er så-
ledes med større eller mindre sikkerhed nedlagt pars pro toto.

De målbare data fra knivmaterialet er sammenfattet i fig. 145. Heraf fremgår det, at dimensionerne
på knivenes enkelte elementer varierer en del. Skemaet viser også, at langt fra hele materialet har kun-
net anvendes i analysen; dertil er det simpelthen for fragmenteret. De fragmenterede stykker synes dog
– med en enkelt undtagelse – at ligge inden for nedenstående variationsbredde. Denne undtagelse ud-
gøres af kniven HD 3, der med en samlet længde på oprindeligt op mod 25 cm overstiger næstlæng-
ste kniv med næsten 5 cm. Det er dog knivens usædvanligt lange og gennemgående angel, der mere end
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Fig. 145. Målbare data på

Brudager-gravpladsens

knive.

Fig. 146. Fordeling af knivty-

per på Brudager-gravpladsen.

Fig. 147. Fastgøringshak på

anglen af kniv EP 4.

Foto: Jørgen Nielsen.

noget andet er betingende for den samlede længde. Den stærkt fragmenterede kniv GK 7 kan dog også
have haft betydelige dimensioner. Målbare data fra de enkelte knive er oplistet i bilag 8, og disse er sam-
menfattet i fig. 145. Detaljer på de enkelte knive fremgår derimod af oldsagsbeskrivelserne i katalog 1a.

Gennem det halvandet årtusinde, som jernalderen og vikingetiden dækker, har knivene kun un-
dergået få ændringer, som kan tillægges kronologisk værdi, og faktisk kan enkeltfundne jernknive sjæl-
dent dateres nærmere inden for perioden jernalder-nyere tid ud fra deres form alene. Således er det, trods
flere forsøg, ikke lykkedes at opbygge en finkronologi for knive eller en funktionel opdeling på basis
af knivenes udformning (Norling-Christensen 1954; Arrhenius 1970; Ilkjær 1993a:257ff). I nærværende
arbejde er der anvendt en simpel kode til beskrivelse af knivene ud fra ønsket om at kunne inddrage
det størst mulige antal i analyser af form og dimensioner. Inddelingen er baseret på en blanding af træk
fra Arrhenius’ meget detaljerede og Ilkjærs mere enkle typologi, og den tager udgangspunkt i ryggens
udformning og overgangen mellem angel og blad, da disse træk ofte kan registreres på selv stærkt frag-
menterede eksemplarer (fig. 146).

Som det fremgår af fig. 146 og bilag 8, er knive af type 1 og 2 helt dominerende med hhv. 14 og 15
eksemplarer, mens type 3 kun er repræsenteret med fem knive. Inden for alle tre hovedtyper er un-
dertypen med afsat angel dominerende. Sidstnævnte forhold er antagelig et funktionsbetinget træk, idet
tilstedeværelsen af en afsats på overgangen mellem angel og blad medvirker til, at knivskaftet holdes
fast. Samme funktion må de små hak, der ses i anglen på knivene EB 2, EP 4 og JÆ 2 også have haft
(fig. 147). En tilsvarende detalje ses på knive fra Vimose og Illerup Ådal (Engelhardt 1869:30; Ilkjær
1993b f.eks. Taf. 193 LYF).

Brudager 1. total 3. kor OK 14.08.09 :Layout 1 14/08/09  13:03  Side 167



168

Kapitel 5.
Gravenes indhold

122 Måske er der snarere tale om et håndtag til et ildstål eller en syl.

Fig. 148. Fæsteknap af bronze

på kniven HC 6.

Foto: Jørgen Nielsen.

Parerplader af jern eller bronze findes på knivene DY 3a, HD 3 og HG 4. De to sidstnævnte er jord-
fæstegrave fra C2-C3, mens DY er en brandgrav fra B2. Kniven herfra skiller sig ud fra det øvrige ma-
teriale fra denne tid ved tillige at være forsynet med en bronzehylse på skaftet. Fæsteknopper og -pla-
der af jern eller bronze ses på knivene HC 5, HD 3 og HG 4 – alle tre jordfæstegrave fra C2-C3 (fig.
148). Disse knive, hvoraf to som ovenfor beskrevet tillige har parerplader, har altså haft en angel, der
har gået hele vejen gennem grebet.

På knivene HC 5 og KM 2 er dele af grebet bevaret, og det har været af træ, men sorten er ikke be-
stemt. På en række andre danske romertidsgravpladser er det dokumenteret, at hassel eller ask var al-
mindeligt anvendt til knivgreb (Malmros 1991:447), og det samme viser krigsbytteofferfundene, hvor
skafter af læder og ben også kendes. Greb af tak kendes fra et enkelt fynsk gravfund fra tidlig yngre
romertid (fig. 149) samt fra romertidsbopladser (f.eks. Albrectsen 1946 fig. 27)122 – og i store mæng-
der fra mosefundene (Ilkjær 1993a:260f). Hvis knivhåndtag af ben og tak havde været udbredt på Fyn
i romersk jernalder, kunne det forventes, at der hyppigt var rester heraf i brandgravene. Det er såle-
des tænkeligt, at der kan have været regionale forskelle i valget af materiale til knivskafter.

Fig. 149. Kniv med skaft af hjortetak fra Kokshøj ved Odense (Albrectsen 1968 nr. 24). Foto: Allan Larsen.

Selv om knivene først og fremmest må betragtes som brugsredskaber, har man i nogle tilfælde gjort
noget særligt ud af udformningen. Der forekommer tagrygformet profilering af knivens ryg (DZ 6),
men også profileret tværsnit af klingen har medvirket til at give denne et særligt præg (ET 4, EW 4). I
enkelte tilfælde ses indgraverede riller eller simple mønstre i klingen (DF 4, DY 3a, ET 2), men dette
fænomen kan som følge af den generelle bevaringstilstand have været mere udbredt, end fundene umid-
delbart viser.

Som det beskrives i afsnit 5.6.2.1, har knivene i brandgravene BC, DY, GH, GR og KK siddet i ske-
der, hvis kanter var forstærket af spinkle jernskinner med U-formet tværsnit. På bladet af knivene fra
jordfæstegravene HC og HD sidder organisk materiale, som kan udgøre rester af skeder af f.eks. træ
og/eller læder. Disse skeder har ikke været sammenholdt af metalbeslag.

Den her anvendte inddeling af knivene synes ikke at være kronologisk betinget, idet de hyppigst
forekommende knivtyper har været anvendt i hele gravpladsens brugstid. Derimod kan de få knive med
gennemgående angel ses at have haft en snæver anvendelsestid, nemlig i C2-C3, og dette understøtter Il-
kjærs iagttagelse af, at denne gruppe først forekommer i gravfund fra C1 (Ilkjær 1993a: 263). I de fynske
gravfund fra ældre romersk jernalder kendes der da også kun få eksempler på knive med gennemgående
angel, og disse synes alle at være af den korte, S-slyngede type (Albrectsen 1956:174f).

I et forsøg på at perspektivere knivmaterialet fra Brudager-gravpladsen er et dusin knive fra de sene-
ste udgravninger på Møllegårdsmarken gennemgået og opmålt. Der kan ikke iagttages forskelle i mate-
rialet fra de to gravpladser – bortset fra at en type 1b-kniv fra Møllegårdsmarkens grav 2118, dateret til
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Selv om knivene først og fremmest må betragtes som brugsredskaber, har man i nogle tilfælde gjort
noget særligt ud af udformningen. Der forekommer tagrygformet profilering af knivens ryg (DZ 6),
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fænomen kan som følge af den generelle bevaringstilstand have været mere udbredt, end fundene umid-
delbart viser.
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der, hvis kanter var forstærket af spinkle jernskinner med U-formet tværsnit. På bladet af knivene fra
jordfæstegravene HC og HD sidder organisk materiale, som kan udgøre rester af skeder af f.eks. træ
og/eller læder. Disse skeder har ikke været sammenholdt af metalbeslag.

Den her anvendte inddeling af knivene synes ikke at være kronologisk betinget, idet de hyppigst
forekommende knivtyper har været anvendt i hele gravpladsens brugstid. Derimod kan de få knive med
gennemgående angel ses at have haft en snæver anvendelsestid, nemlig i C2-C3, og dette understøtter Il-
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C1, har en runeindskrift på bladet (fig. 150; Imer 2006; 2007a:79f; 2007b:151). Ved en mere overfladisk
sammenligning med knivmaterialet fra gravpladserne Egelygård og Bregentved123 ses det også, at der er
flere ligheder end forskelle; det samme gælder ved en sammenligning med materialet fra publicerede ro-
mertidsgravpladser som Stengade II (Skaarup 1976:154f) og Vendehøj (Ejstrud & Jensen 2000:29ff). Dog
synes knivene fra Stengade II generelt at være mere opskærpede, og bladene fra Vendehøj-gravpladsen
er gennemsnitligt bredere end eksemplarerne fra Brudager. Også ved en sammenligning med materialet
fra Illerup Ådal kan der iagttages mange overensstemmelser (Ilkjær 1993a; 1993b).

Fig. 150. Formodet kampkniv af type 1b-kniv med runeindskrift. Fra Møllegårdsmarken grav A2118, der tillige

indeholdt våbenudstyr (jf. bilag 11a). Efter Imer 2007b.

Lighederne mellem knivmaterialet fra Brudager og de ovenfor nævnte lokaliteter – og man kan ro-
ligt inddrage knivene fra de fynske romertidsgrave som helhed – dækker over en stor variationsbredde
i udformning, dimensioner og tekniske detaljer. Materialets heterogene karakter kan næsten kun til-
skrives, at der er tale om individuelt smedede emner og ikke seriefremstillede produkter. Når knivene
alligevel kan indpasses i ret fastlåste typer, skyldes det dels, at de kun indeholder få definerbare mor-
fologiske elementer, og at disse for en stor dels vedkommende er funktionelt betingede. Spørgsmålet
er derfor, om man kunne komme tættere på en kronologisk eller funktionel inddeling af knivene ved
at foretage teknologiske analyser af jernets sammensætning eller af smedeteknikken. Noget sådant er
forsøgt på materialet fra Vendehøj, uden at det har bragt afgørende resultater. Det formodes, at Ven-
dehøj-knivene er resultatet af en lokal produktion, og noget tilsvarende kan antages for Brudager-kni-
venes vedkommende. Eftersom der er dokumenteret smedeaktivitet på den til gravpladsen hørende bo-
plads, kan det ikke udelukkes, at knivene er fremstillet ca. 250 m fra det sted, hvor de blev lagt i jorden.
Om dette så er sket med lokalt udvundet eller importeret jern, f.eks. fra Sydvestjylland (Thomsen
1998a), kan kun klarlægges gennem metallurgiske analyser.

H. Härke (1989) har ved analysen af engelske gravfund fra 5.-7. årh. påvist, at der er en sammen-
hæng mellem størrelsen på knive og især knivbladenes længde og afdødes køn og alder. Noget sådant
er ikke tilfældet i Brudager-materialet, hvor det kan konstateres, at knive af type 1 og 2 optræder i både
mands- og kvindegrave og tilsyneladende uafhængigt af alderen. Således har teenagepigen i grav DÅ
fået en lang, spinkel type 1-kniv med i graven. Rüdiger Articus er i øvrigt nået frem til en lignende kon-
klusion ved at sammenholde resultat af en undersøgelse af knive og osteologiske analyser på romer-
tidsgravpladser i Østholsten (Articus 2004:112f).

Hovedparten af knivene må betragtes som all-round-redskaber, men der kan udskilles to grupper,
hvis funktion muligvis kan udledes af redskabernes særlige størrelse og form eller af den sammenhæng,
som de indgår i. Det drejer sig om tre store og kraftige type 1-knive samt om fem svajede type 3-knive.

123 Jf. bilag 1, 090107-123 Egelygård og 090108-11 Bregentved.
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Til de store og kraftige type 1-knive hører det fragmenterede eksemplar GK 7, der med en klinge-
bredde på 3,1 cm er gravpladsens bredeste kniv (fig. 151). Den finder tilsyneladende sine nærmeste pa-
ralleller blandt de store knive, der indgår i danske gravfund fra sen førromersk og tidlig ældre romersk
jernalder (Sehested 1878 Pl. XXXVI,c; XXXVIII,k; Jørgensen, E. 1969:62; Madsen, O. 1999 fig. 10,3-
4; Martens 2002a appendix 3). De senførromerske redskaber går under betegnelsen langknive, og de
kan, især i fragmenteret tilstand, være vanskelige at adskille fra de samtidige, spinkle og enæggede
sværd.124 Langknivene tolkes som et våben, og de ledsager da også ofte denne genstandskategori i
mandsgravene. Efter B1 synes de store, brede knive ikke at forekomme i danske gravfund, mens de ken-
des helt ind i germansk jernalder i området syd for Østersøen, hvor typen betegnes som kampknive
(Raddatz 1981:29; Weski 1982:36; Nowakowski 1994:386ff; Bitner-Wróblewska 2007:80).125 Hvorvidt
GK 7, der indgår i en våbengrav fra slutningen af ældre romertid, skal betragtes som et importstykke
fra Polen, eller om den er fremstillet lokalt som et våben, der afspejler en formindsket udgave af det
enæggede sværd, som også fandtes i graven, er uklart. Proveniensspørgsmålet vil antagelig kunne af-
klares ved hjælp af metallurgiske analyser, mens tolkningen af funktionen må afvente yderligere ana-
lyser af typens geografiske og kronologiske spredning.

En tolkning som kampknive kan også foreslås for de indtil næsten 19 cm lange og kraftige eksem-
plarer, der i intakt tilstand ledsager våbenudstyret i gravene EP og DY. Timm Weski har defineret en
kampkniv ved, at klingens længde skal være mindst 19 cm (1982:37), men ingen af Brudager-knivene
når op på disse dimensioner; den længste klinge er således 14,4 cm (EP 4). Når der alligevel kan være
grund til at tolke EP 4 og DY 5a som kampknive, skyldes det kombinationen med våbenudstyr, samt
at de er større og kraftigere end hovedparten af knivene i de samtidige grave. En lignende tolkning er
da også foreslået for knive af tilsvarende størrelse og udformning i B1-B2-våbengrave fra Przeworsk-
kulturen (Jaskanis 2005:101), fra sydøstsvenske våbengrave (Nicklasson 1997:126f) samt fra de syd-
skandinaviske krigsbytteofferfund (Ørsnæs 1988:57f). Metallurgiske analyser af formodede kampknive
fra Illerup har vist, at disse – i modsætning til brugsknivene – var smedet af forholdsvis blødt jern, og
at æggen ikke er hærdet (Ilkjær 2000:58). Det kan understøtte, at knivene havde en særlig funktion, som
ikke fordrede en hyppig opskærpning af æggen.

Det er ikke muligt alene med udgangspunkt i Brudager-materialet at fremsætte en entydig defini-
tion endsige tolkning af de store type 1-knive; hertil kræves en gennemgang af et større materiale samt
ikke mindst analyser af de gravfundne knives fremstillingsteknik og metalsammensætning.

De fem knive af type 3 har det konkave rygforløb og en konveks æg tilfælles, og de kan ind-
deles i to varianter, hvoraf den ene er repræsenteret med et lille spinkelt eksemplar fra jordfæstegrav
GN og den anden med større, kraftigere knive fra brandgravene K, AS, EA og EL. Hvis man indled-
ningsvis ser på knive med konkavt rygforløb fra de fynske grav- og mosefund under ét, kan det iagt-
tages, at type 3-knivene har en betydelig variationsbredde, både når det gælder længden og graden af
svaj i blad og angel. I tysk og polsk litteratur betegnes hele gruppen af krumme knive som “Sichel-
messer” (f.eks. Kostrzewski 1919:153ff). Selv om der ikke lægges nogen tolkning i betegnelsen, er den
misvisende, eftersom knivene har en konveks og ikke en konkav æg, som er kendetegnende for segl.
I det følgende skal der med udgangspunkt i fundene fra Brudager gøres et forsøg på at foretage en over-
ordnet sondring mellem de to varianter af krumme knive.

124 Jf. afsnit 5.7.2. Det kan således ikke udelukkes, at nogle af de spinkle enæggede sværd i fynske gravfund fra ældre og tidlig
yngre romertid i virkeligheden er kampknive, f.eks. i gravene fra Ellerup, Egelygård grav A76 og A122, Oregård grav 7 og bo-
pladsen Højbjergvej Nord (jf. bilag 11c).
125 Wolfgang Adler (1993:25ff) er i sin behandling af våbenudstyr fra germanske romertidsgrave stærkt kritisk over for tolknin-
gen af de enæggede knive som en del af våbenudstyret.

Fig. 151. Fragment af den

brede kniv GK 7.

Foto: Jørgen Nielsen.
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Kniven GN 6a har en gennemgående og svajet angel, der afsluttes i en oprullet spiral, og den er ty-
deligvis beslægtet med små, S-slyngede knive, der især kendes fra kvindegrave over store dele af Nor-
deuropa fra sen førromersk og ældre romersk jernalder (f.eks. Kostrzewski 1919:153ff; Albrectsen
1956:174ff; von Müller 1957:46ff; Rangs-Borchling 1963:34ff). GN 6a har ikke umiddelbare parallel-
ler i det fynske materiale, men svarer nærmest til type 3,6 i Norling-Christensens inddeling af de øst-
jyske gravfund fra ældre romertid (1954 Pl. 62). Typen synes ikke at forekomme efter B2 på Fyn, så
eksemplaret fra jordfæstegraven GN, der med sikkerhed skal dateres til C3, står foreløbigt helt isole-
ret. Lignende og beslægtede knive er dog ikke ualmindelige i grave fra 4./5. årh. på Sejlflod-gravplad-
sen (Nielsen, J.N. 2000b:86, grav HV). Hvorvidt der er tale om en særlig nordjysk knivtype, som blot
viser sig sporadisk i det syddanske materiale, kan ikke afgøres som følge af manglen på publicerede grav-
fund fra det midtjyske område. GN 6a er kombineret med en kniv af type 2a, og i de Sejlflod-grave,
hvor små, slyngede knive forekommer, ledsages denne som regel af en kniv med lige blad. Tilstede-
værelsen af to knive i disse grave kan være et udtryk for, at det slyngede eksemplar har haft en speci-
aliseret funktion, men hvilken kan ikke umiddelbart aflæses af fundkombinationerne.

Type 3-knivene fra gravene K, AS, EA og EL adskiller sig fra GN 6a ved, at de har en lige angel,
der oprindeligt har været beklædt med et greb af organisk materiale; desuden er de større og forsynet
med en kraftigere klinge. Alle fire grave dateres til B2-C1, og K, AS og EL rummer våbenudstyr. Den
kraftige variant af type 3-knivene kendes fra knap en snes fynske gravfund.126 Ældst er eksemplarerne
fra Møllegårdsmarken grav 1570 og Lykkebjerg grav 44, der dateres til A3 og B1, mens alle øvrige er
fra B2-C1. I Møllegårdsmarken grav 406 og 555 samt i Lykkebjerg grav 44 er knivtypen kombineret
med genstande, der henregnes til kvindeudstyr, mens den – ligesom det er tilfældet i de tre nævnte grave
fra Brudager – er kombineret med våben i Møllegårdsmarken grav 2118127, Egelygård grav A76 samt i
en våbendeponering på Bregentved-gravpladsen (fig. 152). Kombinationen med våbenudstyr går igen
i krigsbytteofferfundene (Engelhardt 1869 tavle 17,13-14; Ilkjær 1993b Taf. 192; 214) samt i en enkelt
B2-grav på den jyske Vendehøj-gravplads (Ejstrud & Jensen 2000:148). Fra det svenske fastland ken-
des varianten af type 3-knive sporadisk i våbengrave fra B2 (Nicklasson 1997:229, fig. 9h). Til gengæld
optræder typen i et ret stort antal grave fra senførromersk og ældre romersk jernalder i området syd for
Østersøen, særligt i Przeworsk-kulturen (f.eks. Czarnecka 2007:89), men den forekommer også i Sles-
vig-Holsten (f.eks. Bantelmann 1971:35, Taf. 34; 1988:34; Raddatz 1974; 1981:33ff; Articus 2004 Taf. 73).

Fig. 152. Type 3-kniv fra

Møllegårdsmarken grav

A2118.

Foto: Jørgen Nielsen.

126 Lykkebjerg grav 44 (Lorentzen 1984 fig. 7), Bregentved våbendeponering (Albrectsen 1968 tavle 86c), Egelygård grav A76
(bilag 1), Møllegårdsmarken grav A406, A555, A1286, A1423, A1499, A1500, A1570, A1588, (Albrectsen 1971a tavle 38h, 64c,
83a, 98e, 56b, 102c, 198e, 51e) samt A2118 og A2162 (bilag 1).
127 Nogle ornamenterede benstykker fra Møllegårdsmarken A2162 kan dog muligvis tolkes som rester af en eller flere benpile.
Det øvrige gravgods udgøres af typer, der meget ofte ledsager våben i gravene fra C1: saks, ildstål, 21,6 cm lang kampkniv (T
1b) samt et remspænde med fast remplade (Madyda-Legutko 1986 gr. G, antagelig type 16).
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Der kan ikke gives en mere præcis definition af de enkelte varianter af type 3-knivene uden en om-
fattende nybearbejdning, som det ikke har været muligt at foretage i denne sammenhæng. Eftersom
typen ofte indgår i gravfund, hvor der også er en kniv med ret æg (type 1 eller 2), må det være det kon-
vekse ægforløb, der er nøglen til forståelsen af funktionen. Variationen i krumknivenes størrelse og ud-
formning gør det dog sandsynligt, at de kan have tjent flere formål. På trods af at flere af de kraftige
type 3-knive er fundet sammen med våbenudstyr, er det vanskeligt at tro, at den konvekse æg og det
i nogle tilfælde ret opadbøjede odparti har gjort dem anvendelige som kampknive, så denne funktion
kan man antagelig generelt udelukke. Spinkle eksemplarer af bronze er tolket som redskaber til brug
ved den personlige kropspleje (Müller, S. 1911:5ff; 24ff), mens andre præsenteres som rageknive (Rad-
datz 1981:33; Ethelberg 1986:34; Ørsnes 1988 Taf. 118:14; Nicklasson 1997:128; Nielsen, J.N.
2000a:100). I svenske og norske publikationer betegnes typen generelt og neutralt som krumknive (jf.
afsnit 5.6.1), men de sættes i forbindelse med bearbejdning af skind og læder (Hagberg, U.E. 1967:115ff;
Gustafson 1981; Räf 2001b). Sidstnævnte forfatter har endvidere ved en række eksperimenter doku-
menteret, at i hvert fald de S-formede knive har været velegnet til flåning (Räf 2001b:25ff).

Det er væsentligt at bemærke, at mens type 3-knive kan være kombineret med knive med ret æg
(jf. grav GN), findes de aldrig sammen med rageknive (Czarnecka 2007:89). Selvfølgelig er en del af
forklaringen på dette, at i hvert fald de mindre slyngede knive især forekommer i kvindegrave, mens
dette jo ikke er tilfældet for de store type 3-knives vedkommende. I regional sammenhæng får de store
type 3-knive deres største udbredelse i våbengravsmiljøet netop på det tidspunkt, hvor rageknivene for-
svinder, og det er således fristende at tro, at denne variant afløser rageknivenes funktionelle betydning
og viderefører deres symbolske indhold ind i begyndelsen af yngre romersk jernalder.

Gennemgangen af knivmaterialet fra Brudager har afsløret, at der kan udpeges mindst to knivty-
per, som kan have haft særlige funktioner og symbolindhold. Som tidligere nævnt må hovedparten dog
betegnes som brugsknive, der har været anvendt i mange forskellige sammenhænge. Det er tænkeligt,
at man ved mere indgående analyser af dette materiale vil have mulighed for at udpege flere varianter,
der kan have haft særlige funktioner. Sådanne undersøgelser skal i så fald ikke, som ovenstående, alene
basere sig på morfologiske elementer, men først og fremmest på teknologiske analyser af smedetek-
nik og jernsammensætning.

5.6.2.1. KNIVSKEDEBESLAG

Fra de fire brandgrave DY, GH, GR og KK foreligger fragmenter af kantbeslag til knivskeder i form
af smalle jernblikskinner med U-formet tværsnit. Beslagene har sammenholdt to stykker organisk ma-
teriale, utvivlsomt læder. På eksemplaret KK1b kan det ses, at beslagene kan have været fastgjort til ske-
den med små jernnitter. Således kan knivskedebeslagene nærmest betragtes som miniatureudgaver af
kantbeslag til sværdskeder. Ingen af beslagene er bevaret i så stor udstrækning, at skedens form kan re-
konstrueres. I det omfang gravene kan dateres præcist, henføres de til perioderne B2-C1, og to af gra-
vene rummer våbenudstyr.

På Bregentved-gravpladsen er der fundet tilsvarende beslag i otte brandgrave; fem er fremstillet af
jern og tre af bronze128, mens der på Egelygård-gravpladsen er fundet tre grave med beslag af jern og
en med beslag af bronze.129 En enkelt grav på hver af lokaliteterne Skovgård130, Toruplund Syd131, Lunds-

128 090108-11, gravene 14, 53 (Albrectsen 1968 nr. 53), AE, BÆ, BÅ, KL, KM og KX.
129 090107-123, gravene A28, A76, A78 og A107 (bilag 1).
130 080810-68, grav KL.
131 080811-81, grav BA.
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gård132, Hjallese (Albrectsen 1968 nr. 30 grav 30), Særslev Nord133, Egsmosegård134 samt Fjellerup (Han-
sen, U.L. 1987:420)135 og Fjellerup II136 har rummet beslag af jern. Fra romertidsgravpladserne på
Odense banegårdsterræn (Albrectsen 1968:38f) og Ferritslev (Albrectsen 1968 nr. 42) foreligger beslag
af hhv. jern og bronze, men desværre i begge tilfælde uden oplysninger om fundsammenhængen. En
enkelt urnegrav fra hver af gravpladserne Oregård137, Nyløkkegård138 samt Fraugde (Albrectsen 1968
nr. 38 grav 36) indeholdt beslag af bronze. Det største antal er imidlertid fundet på Møllegårdsmarken,
hvor mindst 11 brandgrave rummer beslag af jern og en af bronze (jf. Albrectsen 1971b tavle 101g). I
enkelte tilfælde har beslagene herfra været så velbevarede, at skedens afslutning nedadtil kan ses at have
været firkantet eller tilspidset (fig. 153 og fig. 154).139

Denne gennemgang af fynske gravfund med knivskedebeslag er primært baseret på et gennemsyn
af Albrectsens kataloger, og den gør på ingen måde krav på at være komplet. En gennemgang af jern-
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132 080811-28, grav A.
133 080609-53, grav FE.
134 090104-151, grav M.
135 090102-22, grav 3.
136 090102-23, grav 5.
137 080607-10 grav 17 (Albrectsen 1968 nr. 11).
138 080111-32, grav AN.
139 Gravene 30, 391, 425, 554, 555, 1322, 1367, 1500 og 1867 (Sehested 1878 tavle XXVIII,2li; Albrectsen 1971a; 1971b). Hertil
fra de seneste undersøgelser gravene 2083, 2118, 2135 og 2143.

Fig. 153. Intakt knivskedebe-

slag fra Møllegårdsmarkens

grav 2083.

Foto: Jørgen Nielsen.

Fig. 154. Del af knivskedebe-

slag af bronze fra Bregentved

grav KM.

Foto: Jørgen Nielsen.
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sidder i en skede. Denne består på den ene side af bukkelornamenteret bronzeblik og på den anden for-
modentlig af læder, og disse to materialer er sammenholdt af en bronzeskinne med U-formet tværsnit
(Nielsen, J.N. 2002a:198). Den 10,9 cm lange og 4,6 cm brede skede har rektangulært eller let trape-
zoidt omrids, og skinnerne går hele vejen op langs begge sider. Hvorvidt kniven hører til mands- el-
ler kvindeudstyret, kan være lidt vanskeligt at afgøre på grund af fundomstændighederne, men ud-
graveren argumenterer for, at den på grund af ornamentale ligheder med en amuletdåse i kvindegraven
kan knyttes til denne. En datering til C1, evt. periodens sidste del, er derfor sandsynlig, og graven rum-
mer et ret rigt udstyr.

Det samme er tilfældet med en af kvindegravene fra Bjergby-gravpladsen på Mors, hvor en rigt de-
koreret læderskede med påsatte bronzenitter har været forsynet med et kantbeslag af stor lighed med
stykket fra Nr. Hedegård. Også denne skede har haft let trapezoidt omrids, og dateringen er C1 (Al-
brethsen 1974:53). Til samme eksklusive gruppe hører en grav fra Jens Kusksvej i Tjæreborg nær Es-
bjerg; denne er forsynet med påsatte pyntestifter af sølv. Skeden er nært beslægtet med de to omtalte
nordjyske eksemplarer, blot er dens afslutning nedadtil ikke firkantet, men bispehueformet. Daterin-
gen er C1 eller C2, og graven er rigt udstyret og rummer bl.a. en jernkam (Siemen & Stoumann
1996:142).140

Selv i krigsbytteofferfundene med hundredvis af knive og gode bevaringsforhold forekommer kant-
beslag til knivskeder kun sparsomt; således kan der blot opregnes fem eksemplarer fra Illerup, heraf
fire af jern og et af træ (Ilkjær 1993b Taf. 218 SUS). Disse kan formentlig alle knyttes til plads A og der-
med dateres til C1b.141 Tilstedeværelsen af fem eksemplarer af bronze i Ejsbøl-fundet142 kan dog give
en indikation af, at typen også kan forekomme efter C1, men dette er ikke dokumenteret i gravfund;
typen er således helt fraværende i gravene fra yngre romertid og germanertid på Hjemsted- og Sejlflod-
gravpladserne.143

Når der ikke er påvist skedebeslag i langt flere fynske jernaldergrave, kan det naturligvis skyldes,
at skederne, som det kendes fra sværdene (jf. afsnit 5.7.1.1 og 5.7.2.1), kan være frasorteret før kre-
meringen. Alternativt kan skederne have været konstrueret af organisk materiale alene, hvilket – sam-
men med kronologiske forhold – tillige kan forklare fraværet i jordfæstegravene. At knivskeder eller
de dertil knyttede beslag kan have været lavet af organisk materiale, dokumenteres af det tidligere
nævnte eksemplar af træ fra Illerup.

Det kan konkluderes, at knivskedebeslagene indtil nu kun er kendt fra området vest for Storebælt.144

De udgør på mange måder en homogen gruppe, men der er også nogle variationer, som skal fremhæ-
ves her. Først og fremmest er der råmaterialet, som i de jyske gravfund og i Ejsbøl samt i nogle af de
fynske grave udgøres af bronze, mens det i hovedparten af de fynske gravfund og i nogle af fundene
fra Illerup og Ejsbøl er jern. Dernæst er der omridset, som både kan være rektangulært, let trapezoidt,
afrundet eller bispehueformet (Ørsnes 1988 Taf. 211, 25 & 26; Ilkjær 1993b Taf. 218,25-26). Endelig
må det nævnes, at i hvert fald bronzebeslagene synes at have strakt sig langs hele kanten på knivske-

140 Også Vorbasse grav 4 rummer en pragtskede, men her består beslagene af båndformede sølvbeslag, der forløber langs kan-
ten af skeden. Under publikation af dr. phil. Ulla Lund Hansen, der takkes for fremvisning af stykket. Endvidere kendes en
skede med beslag af såvel sølvnitter samt horn fra Dollerup-graven fra B2 (Voss & Ørsnes-Christensen 1948:230).
141 Oplyst af dr. phil. Jørgen Ilkjær, Moesgård Museum, oktober 2006. Ph.d. Rasmus Birch Iversen, Moesgård Museum, har
oplyst, at typen ikke forekommer i fundene fra Kragehul og Nydam, ligesom ph.d. Xenia Pauli Jensen, Nationalmuseet, har
oplyst, at de ikke findes i Vimose-materialet.
142 Museumsinspektør Hans Christian Andersen, Haderslev Museum, har i december 2006 oplyst, at knivskedebeslag ikke er
fremkommet ved de seneste udgravninger i Ejsbøl.
143 Knivskedebeslag i form af en U-formet dupsko kendes dog fra Sejlflod grav UA fra 4./5. årh. (Nielsen, J.N. 2000b:153).
144 Hertil kommer beslag af jern fra grav 107 på Oblin-gravpladsen (Przeworsk-kultur) sydøst for Warszawa (Czarnecka
2007:35), dateret til B2. Det kan heller ikke udelukkes, at nogle af de beslag med U-formet tværsnit, der er fundet på Sluse-
gård-gravpladsen (f.eks. Klindt-Jensen 1978b fig. 82h) er knivskedebeslag.
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derne, mens stykkerne af jern kun ser ud til at have omfattet skedens nederste del på samme måde som
en dupsko. Der kan ikke spores nogle kronologiske eller klare geografiske tendenser i disse variatio-
ner; til gengæld ser bronzebeslagene i hvert fald i det jyske materiale ud til at være knyttet til virkelige
pragtskeder, der tillige har været forsynet med andre former for pyntebeslag.

Som nævnt er knivskedebeslagene både fundet i mands- og kvindegrave, og deres kronologiske
spredning kan begrænses til B2-C1b og evt. begyndelsen af C2. Beslagene er langt overvejende knyt-
tet til grave med komplekst udstyr og i mange tilfælde med statussymboler i form af import, våben,
ædelmetaller og jernkamme. Man skal næppe opfatte knivskedebeslagene som noget eksklusivt i sig selv,
men nærmere som en understregning af et udstyr, som i forvejen rummer symboler på ejerens sociale
position. Således kan knivskedebeslagene betragtes både som en kronologisk og social markør.

5.6.3. SAKSE

Bøjlesakse af jern indgår i fem af Brudager-gravpladsens brandgrave fra B2-C1 (K, BE, DY, EL,GH)
samt i en jordfæstegrav fra C3 (GN). Ikke mindre end fire af brandgravene rummer tillige våbenud-
styr, og saksene herfra er omkring 20 cm lange. Det ca. 17 cm lange eksemplar fra grav BE, dateret til
ældre romertid, skiller sig ud fra de øvrige ved at være ornamenteret. Eksemplaret fra jordfæstegrav
GN er med en længde på 24,3 cm gravpladsens største saks.

I jyske, fynske og bornholmske gravfund fra sen førromersk jernalder optræder bøjlesakse spar-
somt, mens de har større udbredelse i gravene fra ældre og tidlig yngre romersk jernalder. På Sjælland
er de derimod, ganske som det er tilfældet med andre jernredskaber, næsten fraværende i samme tids-
rum. Gennem sidste del af yngre romersk og ældre germansk jernalder forekommer sakse meget spar-
somt i gravfund i det danske område (Hedeager 1990:122; Ilkjær 1993b:499f; Nielsen, J.N. 2000b:89f),
men de findes dog sporadisk så sent som i yngre germanertid og tidlig vikingetid (f.eks. Becker 1953
fig. 6; Jørgensen & Jørgensen 1997:54; Feveile 2006:73; tavle 26).

Set i et større geografisk perspektiv kendes få sakse fra norske (Næss 1996:82;86) og svenske ro-
mertidsgrave med våbenudstyr (Nicklasson 1997:126), mens de forekommer meget hyppigt i våben-
grave syd for Østersøen fra sen førromersk jernalder og frem til begyndelsen af yngre romertid (f.eks.
Bantelmann 1971:35; Knaack 1978:25; Articus 2004:114f; Jaskanis 2005:102).

Udformningen af de nordeuropæiske bøjlesakse varierer ikke meget fra deres første optræden i det
arkæologiske materiale i førromersk jernalder og frem gennem middelalderen til nyere tid (Knaack
1978:26); til gengæld kan de være udført både i bronze og jern, ligesom størrelsen kan variere ganske
betydeligt.

Bøjlesakse er fremkommet i grave og våbendeponeringer på 20 fynske jernaldergravpladser, der for-
trinsvis ligger nord for linjen Svendborg-Middelfart med få, spredte fund på Ærø og Langeland (jf. bilag
9). Den største fundkoncentration ses i Gudme herred, mens de mange romertidsgravpladser på det

Fig. 155. Velbevaret saks

fra grav DY.

Foto: Jørgen Nielsen.
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nordlige Midtfyn samt på Nordvestfyn kun har rummet få sakse. Der foreligger ikke et eneste fund
fra de sydvestfynske gravpladser (fig. 156). Tilsammen rummer gravpladserne 68 sakse, og ikke min-
dre end 31 af disse er fremkommet på Møllegårdsmarken. Endvidere er der fundet et par sakse i Vi-
mose (Engelhardt 1869 planche I,17)145, men disse er ikke inddraget i nærværende studie. Ofte er sak-
sene bevidst deformeret eller overbrudt før nedlæggelsen i gravene, og der forekommer da også, som
det ses i Brudager grav EL, eksempler på, at kun dele af en saks er nedlagt. Deponering af deforme-
rede og fragmenterede sakse har været udbredt over hele det område, hvor sakse er medgivet i brand-
grave og våbendeponeringer i tidsrummet A3-C1 (f.eks. Albrectsen 1968 tavle 86 & 141; Dąbrowska
1997:96; Jaskanis 2005:102).

Blandt gravene med sakse fra Den fynske Øgruppe er der kun en eller muligvis to fra slutningen af før-
romersk jernalder. Grav 32 på den sydlangelandske Harnebjerg-gravplads er med sikkerhed fra førromersk
jernalder periode III, men da graven med sit indhold af våbenudstyr og ragekniv har stor lighed med grav
41 fra B1 på samme gravplads, vil det være unaturligt at udelukke dette anlæg i denne sammenhæng (Al-
brectsen 1954 nr. 35; Dobrzanska & Liversage 1983:249). De øvrige fynske saksegrave dateres for hoved-
partens vedkommende til ældre og tidlig yngre romersk jernalder med klar overvægt i sidstnævnte periode.
Fra midten og slutningen af yngre romertid stammer blot to sakse, heraf altså en fra Brudager grav GN.
Endelig skal det bemærkes, at når den geografiske og kronologiske spredning ses i sammenhæng, frem-
går det, at grave med sakse fra yngre romertid næsten udelukkende findes på Sydøstfyn.

Ser man på saksene fra de fynske jernaldergrave under ét, kan der, trods mange fællestræk, også spo-
res nogle forskelle, og en af disse er råmaterialet. Et enkelt eksemplar fra Annasholm-graven (Albrectsen

145 Der nævnes også et eksemplar fra Kragehul (Engelhardt 1867:8), men det oplyses forsvundet og optræder således heller ikke
i Nationalmuseets protokol. For sidstnævnte oplysning takkes ph.d. Rasmus Birch Iversen, Moesgård Museum.

Fig. 156. Spredningen af

sakse i fynske grav- og mose-

fund. Tegning: Karen Green

Therkelsen & Allan Larsen.
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1956 nr. 46) er lavet af bronze, ganske som det også kendes fra den sjællandske Tjæreby-grav og ikke
mindst fra Juellinge-graven. Alle tre er rigt udstyrede jordfæstegrave fra B2 (Müller, S. 1911:5ff; Li-
versage 1980:36; Hansen, U.L. 1987:402). Bronzesaksene kan nærmest sammenlignes med de spinkle
bronzeknive146, der en sjælden gang påtræffes i det samme kronologiske og sociale miljø. Begge red-
skabstyper må, når de er fremstillet af bronze, betegnes som statussymboler snarere end brugsgenstande.

Alle øvrige sakse fra det fynske materiale er fremstillet af jern, og de tilhører alle Knaacks type I
(1978:18). Også inden for denne gruppe kan der imidlertid iagttages variationer. To eksemplarer fra Møl-
legårdsmarkens grav 1867 og 2118, begge dateret til C1, skiller sig ud ved deres konstruktion, idet de
er fremstillet af tre stykker jern, der er nittet sammen. Ingen af disse sakse er specielt store, så det sy-
nes ikke at være begrænsninger i materialets egenskaber, der er baggrunden for at indsætte et ekstra-
stykke i bøjlen og nitte det sammen med bladene. Især eksemplaret fra grav 2118 er meget velforar-
bejdet og ornamenteret på en måde, så sammennitningen respekteres. Det kan derfor ikke være
reparation, der er årsagen til den særlige detalje i konstruktionen (fig. 157).

Det har været muligt at fremskaffe oplysninger om længden på knap 1/3 af de fynske sakse, og heraf
fremgår det, at de alle, på nær et enkelt eksemplar, ligger inden for intervallet 16-30 cm, og de målte
eksemplarer vurderes ud fra de bevarede fragmenter fra andre grave at repræsentere materialet som hel-
hed. Der er en svag tendens til, at saksene fra ældre romersk jernalder ligger i den korte ende af ska-
laen, og ingen eksemplarer fra dette tidsrum er over 24 cm, mens det er tilfældet for flere stykker fra
yngre romersk jernalder. Helt uden for intervallet er en 3,7 cm lang saks fra Bregentved-gravpladsen
(Albrectsen 1968 fig. 33). Denne tolkes som et miniatureeksemplar, måske med amuletfunktion, og den
har mange paralleller især fra Slesvig, Holsten og Mecklenburg samt Storbritannien (Beilke-Voigt
1998:13ff). I det danske materiale står den tilsyneladende helt alene.

Når man sammenholder materiale og størrelse blandt de fynske sakse fra sen førromersk og romersk
jernalder, synes der at kunne udskilles tre grupper: 1) Miniaturesakse. 2) Spinkle og korte sakse, evt.
af bronze, med en længde på indtil ca. 15 cm. 3) Store og kraftige sakse med en længde over 15 cm. Selv
om der synes at være en tendens til, saksenes længde tiltager som en funktion af tid, kan det ikke være
den eneste årsag til variationen i størrelsen. Der må også ligge funktionelle eller symbolske årsager bag.
I den forbindelse er det nærliggende at antage, at gruppe 1 og 2 på grund af deres konstruktion først
og fremmest kan forbindes med symbolske funktioner eller let håndarbejde, mens de større sakse fra
gruppe 3 kan have været egentlige brugsredskaber. Knaack (1978:40) har imidlertid fremført, at jern-
alderens bøjlesakse ikke kan opfattes som produktionsredskaber, idet deres konstruktion ikke har kun-

146 Til de i Albrectsen 1956 nævnte eksempler kan føjes Bregentved grav FR fra B2 med import (bilag 13) og Møllegårdsmar-
ken grav 2183 fra C1.

Fig. 157. Sammensat og be-

vidst forbukket saks fra Møl-

legårdsmarken grav 2118.

Foto: Jørgen Nielsen.
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net modstå kontinuerlig påvirkning fra brug. Dette er utvivlsomt forkert og modsiges da også af slid-
og reparationsspor på nogle sakse (Knaack 1978:38) såvel som af det faktum, at tilsvarende sakse helt
op i nutiden bl.a. har været anvendt til klipning af får. For at kunne bidrage til diskussionen om sak-
senes anvendelse, og dermed til deres symbolværdi i gravfundene, er der derfor lavet en undersøgelse
af udvalgte ledsagefund fra de grave, hvori sakse indgår (fig. 158).

21 eller knap en tredjedel af alle fynske grave med sakse indeholder også våbenudstyr, således altså
i Brudager-gravene K, DY, EL og GH. De fynske våbengrave med sakse kan alle dateres til tidsrum-
met A3-C1 og synes at udgøre en relativt homogen horisont med samtidige paralleller over store dele
af Danmark og tilstødende landområder. Eftersom det er vanskeligt at se saksen som en del af selve vå-
benudstyret, må den have haft andre praktiske og/eller symbolske funktioner for krigeren. Det er i den
forbindelse foreslået, at redskaberne kan have tjent til pleje af hestenes manker, og som et argument her-
for er fremført, at de fem sakse fra Illerup Ådal alle er fundet nær sporer (Ilkjær 1993a:329f). Det ringe
antal saksefund fra det østjyske krigsbytteofferfund giver næppe grundlag for at konkludere, at der er
en særlig sammenhæng mellem de to fundgrupper, og i det fynske gravmateriale finder en sådan tolk-
ning da heller ingen støtte, da der kun er fire grave, hvor sporer er kombineret med sakse. Spørgsmålet
er da snarere, om ikke saksenes praktiske funktion omsættes til et symbol i kombination med højsta-
tusudstyr i form af våben. En lignende tanke kan man fristes til at fremsætte i de 12 fynske gravfund,
hvor saksene er kombineret med import, heriblandt den meget rige Sanderumgård grav 2 fra C2 (Al-
brectsen 1968 nr. 41). Spørgsmålet må da blive, hvad det er for en praktisk funktion, man har ønsket at
omsætte til et symbol med social betydning.

Bøjlesakse har, som omtalt indledningsvis, været kendt fra jernalderen og frem til nutiden, og de har
sandsynligvis fundet bred anvendelse i forbindelse med personlig pleje, tekstil- og skindhåndværk og
ikke mindst klipning af får. Da den personlige pleje ikke i øvrigt fylder meget i symbolsproget i grav-
fundene fra romersk jernalder, og slet ikke i det mandlige univers, skal deres funktion næppe primært
forbindes hermed, selv om de selvfølgelig også har været anvendt til studsning af skæg og hår. Det sy-
nes mere nærliggende at forbinde dem med håndarbejds- eller håndværksfunktioner på lige fod med en
række andre redskabsformer, der indgår i gravgodset fra slutningen af førromersk jernalder og frem til
midten af yngre romertid (jf. afsnit 7.3).

Flere af de redskabstyper, der indgår i ældre jernalders gravfund, er kønsspecifikke, eller de findes
kun i gravfund fra et forholdsvis kort tidsrum. Saksenes anvendelse i gravsammenhæng synes at være
mindre entydig, og for at påvise evt. mønstre i saksenes symbolsprog kan det være nødvendigt at dele
dem op i nogle kronologiske sekvenser.

I tidsrummet mellem A3 og C1 synes saksene langt overvejende at være knyttet til mandssfæren, og
er her ikke sjældent kombineret med våbenudstyr – og især i C1 tillige med import (jf. Hedeager
1990:122). En tilsvarende kombination med våbenudstyr i dette tidsrum kan iagttages ved rageknivene,
men disse ses dog sjældent ledsaget af import. Det er nærliggende at tolke hovedparten af saksene fra denne
sekvens som redskaber, der primært har haft en funktion som redskab i en eller flere arbejdsprocesser.

Fig. 158. Den kronologiske

fordeling af de 68 fynske

jernaldergrave og våbende-

poneringer med bøjlesakse

samt udvalgte ledsagegen-

stande.
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Fig. 158. Den kronologiske

fordeling af de 68 fynske

jernaldergrave og våbende-

poneringer med bøjlesakse

samt udvalgte ledsagegen-

stande.
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Mens saksene kun optræder sporadisk i kvindegrave fra ældre og tidlig yngre romertid, med bron-
zesaksen i Annasholm-graven som en af de få undtagelser, er der flere eksempler fra en fremskredet
del af yngre romertid. Saksene bliver dog aldrig almindelige i kvindegravene, og tolkningen af disse fund
må være mere åben, idet materialet både omfatter gruppen af miniature- og bronzesakse såvel som store,
kraftige eksemplarer som GN 5.

Hvis man opfatter saksene fra mandssfæren som funktionelle redskaber, der i gravene skal sym-
bolisere ejerens tilknytning til et bestemt håndværk eller en særlig produktion, har denne situation væ-
ret forholdsvis stabil og endda voksende i tidsrummet fra Kristi fødsel og ca. 200 år frem. Blandt de
redskabstyper, som saksene i øvrigt er kombineret med, synes der ikke at være nogle, der entydigt kan
knyttes til et bestemt håndværk eller et specifikt led i en produktion. Mulighederne er således åbne for
at tolke saksene som et udtryk for afdødes tilknytning til produktionen af uld, tekstil og skindvarer.
I så fald kan saksene signalere grundlaget for den velstand eller position, som i mange tilfælde er ud-
trykt i saksenes ledsageudstyr, altså ofte våben eller import (jf. Hedeager 1990:137f). Desværre er der
kun foretaget analyser af knoglematerialet fra et begrænset antal romertidsbopladser, og det er således
ikke muligt ad den vej at påvise et udstrakt fåre- eller kvæghold, som må formodes at være nødven-
digt for at kunne opretholde en stor produktion af uld- og skindvarer.

Inden redskabstypen helt forlades, skal det påpeges, at saksen i hvert fald i 1600-tallet og fremef-
ter har spillet en rolle i forbindelse med gravkulten i Danmark og Sydsverige såvel som i andre dele af
Europa (Meyer-Orlac 1982:68). For at forhindre gengangeri har man således lagt sakse på eller ved li-
get, inden det blev jordfæstet, og saksens virkning kunne forstærkes, hvis redskabet blev bukket som
et kors (Hagberg, L. 1937:124f). En saks kunne også lægges i kisten til en kvinde, der var død under
graviditeten med et uforløst foster i bughulen. Sammen med f.eks. vandflaske, nål, vaskesvamp og tøj-
stykker skulle saksen forhindre gengangeri samt sikre, at kvinden kunne tage hånd om det barn, som
man antog ville forlade moderens liv i graven (Bircherod 1936:52;72; Hagberg, L. 1937:211f; 509; Jen-
sen, C.S.H. 2002:124f) (fig. 159).

Denne skik kan ikke med sikkerhed dokumenteres i middelalderen eller de forudgående århund-
reder, og den kan jo i hvert fald ikke bruges som forklaringsmodel for nedlæggelsen af sakse i det store
antal mandsgrave fra sen førromersk og romersk jernalder. Spørgsmålet er imidlertid, om nogle af de
få nedlægninger af sakse i kvindegrave fra den senere del af romersk og ældre germansk jernalder kan
have baggrund i en lignende tankegang. I den forbindelse er det interessant, at grav GN var placeret i

Fig. 159. Saks, flaske, nål og

bronzeblik. Disse genstande

og to skillinger fra 1719 og

1722 blev gravlagt sammen

med en højgravid kvinde ved

Skt. Knuds Kirke (080407-

109) i Odense et stykke ind i

1700-årene.

Foto: Jørgen Nielsen.
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markant afstand fra Brudager-gravpladsens tre store gravklynger; det kan antyde, at der har været no-
get særligt forbundet med graven, f.eks. en speciel dødsårsag. Manglen på skeletmateriale i graven for-
hindrer dog en afklaring af, om den gravlagte døde med et foster i maven. Man kan dog stille sig tviv-
lende over for, om sakse i kvindegrave fra jernalderen skal tages til indtægt for, at kvinden døde under
graviditet eller barsel. Dødsfald under disse omstændigheder må have været så udbredt i romersk jern-
alder, at hvis saksene på dette tidspunkt havde rummet en symbolsk betydning, svarende til hvad der
kendes fra nyere tid, skulle man forvente langt flere fund af sakse i jernalderens kvindegrave.

5.6.4. JERNKAMME

Urnegrav V, brandpletgrav GT samt jordfæstegravene HG og KM indeholdt hver en kam af jern. Tre
af kammene er tilnærmelsesvis intakte, mens eksemplaret fra grav GT er så fragmenteret, at overde-
lens udformning ikke kan fastslås. Dermed kan kammen ikke bestemmes i forhold til Maxim Levadas
klassifikation (Levada 2000). Derimod kan V2 med sin tagrygformede grebplade og et cirkulært op-
hængningshul tilskrives gruppe IV, mens HG 3 og KM 3 med halvcirkulære hovedplader tilhører den
meget hyppigt forekommende gruppe I (Levada 2000 fig. 2). De to sidstnævnte kamme har henholdsvis
to og tre halvcirkulære og hjerteformede gennembrydninger, hvis formål har været af ornamental ka-
rakter. Der ses ikke ornamentik i form af gravering på Brudager-kammene, men det kan skyldes gen-
standenes bevaringstilstand.

Fig. 160. Spredningen af fyn-

ske fund af jernkamme. Teg-

ning: Karen Green Therkel-

sen og Allan Larsen.
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På Fyn er der fundet 88 jernkamme fordelt på 26 romertidsgravpladser (bilag 10a). Ikke færre end
37 jernkamme er fremkommet på Møllegårdsmarken, og Gudme-området tegner sig i det hele taget
for mange fund. Det samme gør to midtfynske koncentrationer, hvoraf den ene dækker Ringe-
Kværndrup-området og den anden Odense-området. Vest og nordvest herfor er kun få, spredte fund,
og fra øerne syd for Fyn slet ingen. Der er således betydelige områder af øgruppen, hvor der er un-
dersøgt gravpladser fra yngre romersk jernalder, men uden at dette har medført fund af jernkamme.
Til de gravfundne jernkamme skal føjes fem eksemplarer fra et tilsvarende antal bopladser, der alle er
karakteriseret ved spor efter håndværksaktiviteter i tidsrummet mellem sen ældre romertid og ældre
germansk jernalder (fig. 160).147 Derimod indgår jernkamme ikke i de fynske krigsbytteofferfund.

I forbindelse med udarbejdelsen af denne publikation er et halvt hundrede jernkamme i Odense Bys
Museers samling målt og beskrevet for at få et indtryk af deres variationsbredde med hensyn til di-
mensioner, fremstillingsteknik og form. Et uddrag af disse data er oplistet i fig. 161, som viser, at di-
mensionerne på de tre Brudager-kamme på ingen måde adskiller sig fra de øvrige fynske eksemplarer.

Jernkammene er smedet ud af ét stykke jern, og de er ofte meget fint tilvirket med meget ensartet tyk-
kelse, fint udstansede gennembrydninger og regelmæssigt udsavede tænder, der vidner om kendskab til
tynde og hærdede savklinger. I overdelen kan der være ophængningshul og gennembrydninger, hvis an-
tal og form kan variere betydeligt. På velbevarede eksemplarer ses ikke sjældent tremolerstik langs ryg-
linjen – og i øvrigt andre af de ornamentikelementer, som kendes fra benkammene (fig. 162).

Blandt de fynske jernkamme fra gravfund kan et enkelt fra Møllegårdsmarkens grav 1687b date-
res til B2/C1a (Albrectsen 1971a:94; Hansen, U.L. 1987:424), så typen må formodes at være introdu-
ceret i regionen senest ved begyndelsen af C1. Langt hovedparten af fundene tilhører da også C1, og
endnu i C2 har de været forholdsvis udbredte, mens ingen gravfund kan henføres til C3 (fig. 163; bilag
10a). Gravene V, GT, HG og KM på Brudager-gravpladsen dateres til C1-C2, og de passer således fint
ind i den kronologiske fordeling af det samlede fynske materiale fra sikkert daterede gravfund.

147 Det gælder også et trapezoidt jernstykke med fire grove tænder i den ene ende, som er fundet på bopladsen Kildemosegård i
Kværndrup sogn (Lundby 2006b:27). Da stykket ikke umiddelbart kan sammenlignes med de her beskrevne kamme, er kam-
men udeladt af oversigten i bilag 10b.

Fig. 161. Dimensioner på

jernkamme fra Brudager og

fra andre fynske lokaliteter.
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Fig. 162. Jernkamme fra

Skovgård-gravpladsen grav

AQ og DR (a-b), Bregentved

grav KL (c) og Nybølle grav

46 (d). Foto: Jørgen Nielsen.
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Fig. 162. Jernkamme fra

Skovgård-gravpladsen grav

AQ og DR (a-b), Bregentved

grav KL (c) og Nybølle grav

46 (d). Foto: Jørgen Nielsen.
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Inddrages bopladsfundne jernkamme, kan tre ud af fire ikke dateres mere præcist, da de er frem-
kommet på lokaliteter med aktiviteter gennem store dele af romersk såvel som ældre germansk jern-
alder. Jernkammen fra Gudme IV er fundet i en grube sammen med skår af et glasbæger og keramik
fra C3 (Michaelsen & Sørensen 1997 fig. 12). Da bopladsen har indslag fra hele yngre romersk jernal-
der, kan jernkammen teoretisk set være et opblandet element fra et ældre anlæg, men fundet giver må-
ske en indikation af, at genstandstypen endnu har været i anvendelse i slutningen af romersk jernalder
på Fyn. I så fald har de ikke været nedlagt i gravene på dette tidspunkt, men dette kan være en følge
af den generelle reduktion i mængden af gravgods, som ses efter midten af yngre romersk jernalder.

Det danske, og ikke mindst det fynske, materiale er øget betydeligt siden Thomas’ behandling af
de germanske kamme generelt (1960:114ff) og Ilkjærs detaljerede gennemgang af jernkammene speci-
fikt (1993a:273ff; 1993b Liste 29). På trods af dette forhold kan der dog kun rokkes ganske lidt ved Il-
kjærs vurdering af jernkammenes kronologiske spredning. To sønderjyske fund fra brandgravpladser
er tilsyneladende lidt ældre end hovedmassen, idet de dateres til B2 (Ethelberg 2000:105f). Et eksem-
plar fra Mejls i Sydvestjylland dateres til sidste del af ældre romertid eller overgangen til yngre romertid
(Frandsen 1999)148, ganske som det er tilfældet med det ældste fynske fund. I hvert fald i den centrale
og sydvestlige del af Danmark må jernkammen derfor være dukket op – eller opfundet – engang om-
kring midten af 2. årh. for herefter at have spredt sig til de tilgrænsende egne. Typen fik sin største ud-
bredelse i C1, men endnu i C2 var jernkamme ikke ualmindelige i rigt udstyrede gravfund. Tre fund
fra Sejlflod-gravpladsen viser, muligvis sammen med bopladsfundet fra Gudme IV, at jernkammene sta-
dig var i anvendelse i C3, således som det også ses i den norske Mæle-grav (Straume 1984:68f). Typens
“efterliv” på Kontinentet, ikke mindst i Sortehavs-regionen, i sen C og ind i D er allerede diskuteret
indgående andetsteds (Diaconiu 1986; Werner 1988; Ilkjær 1998; Levada 2000).

Fundtilvæksten efter Ilkjærs publikation (1993b:466ff) har ikke ændret væsentligt på jernkamme-
nes geografiske udbredelse. Typen har stadig en markant dominans på Fyn, mens nye fund fra Den jy-
ske Halvø nærmest har understreget deres klumpvise tilstedeværelse i denne landsdel, der nu er re-
præsenteret med ca. 30 eksemplarer (Fabech 1989; Frandsen & Westphal 1996; Siemen & Stoumann
1996:142; Frandsen 1999; 2003; Nielsen, J.N. 2000a:26; 43f; 215). Kun et fund fra Århus-området, et
fra Thy (Mikkelsen, M. 1995:156)149, et fra Djursland, tre fra det nordlige Midtjylland samt eksem-
plarerne fra Sønderjylland (Sørensen, A.B. 2009) ændrer dette billede lidt.150 Der er stadig ikke et ene-
ste fund fra Den sjællandske Øgruppe151, og der har ikke været nogen fundtilvækst på Bornholm, hvor-
fra der kendes knap 20 jernkamme.152

148 Gravens indhold er venligst forevist af museumsinspektør Lene B. Frandsen, Varde Museum. På samme lokalitet (190713-
173) fandtes endnu en jernkam i en jordfæstegrav fra C1-C2 (Ploug (red.) 2000 fig. 22). En mulig jernkam fra en ældre romer-
tids jordfæstegrav fra Klinting (Frandsen 1997:32) kan efter undertegnedes besigtigelse på museet i Nymindegab i 2009
bestemmes som aftryk af en benkam på en mulig ragekniv.
149 Martin Mikkelsen (1995:159) nævner endvidere en jernkam, som skulle være fundet sammen med våben i Hejrhøj-graven.
Museumsinspektør Jens Henrik Bech, Thisted Museum, har imidlertid oplyst, at den pågældende genstand er en kniv.
150 150501-35 Folby, venligst oplyst af museumsinspektør Jens Jeppesen, Moesgård Museum; 141011-70 Ryom Skov, venligst
oplyst af museumsinspektør Niels Axel Boas, Djurslands Museum. 131203-73 Kvorning samt 130804-105 Lindhøjgaard I
(AUD 2001 nr. 356), venligst oplyst af Martin Mikkelsen, Sanne Boddum og Malene R. Bech, Viborg Stiftsmuseum, 130107-
293 Troldhøj venligst oplyst af museumsinspektør Inge Kjær Kristensen, Skive Museum (jf. Søbjørn 2007).
151 Til gengæld er der i 2008 fundet et fragment af en romersk bronzekam på den sjællandske offerplads Lærkefryd (010306-1,
jf. Sørensen, S.A. 2000:66ff). Venligst oplyst af museumsinspektør Palle Østergaard Sørensen, Museet Færgegården.
152 Venligst oplyst af museumsinspektør Finn Ole Nielsen, Bornholms Museum, januar 2007.

Fig. 163. Den kronologiske
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fra fynske romertidsgrav-

pladser.
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På Brudager-gravpladsen indgår jernkammene i grave med AOT-værdier på 6-9 (jf. afsnit 7.4), og
de tilhører således det lag af C1-C2-grave, der har det mest komplekse gravudstyr, herunder smyk-
keudstyr af sølv. Ved en sammenligning med de 77 fynske grave med jernkamme, hvor fundoplysnin-
gerne er så pålidelige, at AOT-værdien kan fastsættes, ses det, at 74 % har en AOT-værdi på 4-9 (fig.
164). Jernkamme findes også i grave med sparsomt udstyr, men de udgør i intet tilfælde den eneste grav-
gave. Til gengæld indgår typen kun i få grave med AOT-værdi på 10 og derover, og de synes, med San-
derumgård grav 2 (Albrectsen 1968 nr. 41; Hansen, U.L. 1987:420; 1994b:34f) som den eneste undta-
gelse, ikke at kunne knyttes til fyrstegrave af Haßleben-Leuna-typen.

Hvis man indlægger et kvalitativt element, indgår der import i 27 %, sølv i 22 % og guld i 6 % af
gravene med jernkamme. Der er således næppe nogen tvivl om, at jernkammene i det fynske materiale
primært er knyttet til grave, der både rummer et komplekst udstyr samt statussymboler af lokal og
fremmed herkomst. Dette billede stemmer også overens med, at jernkammene har ringe udbredelse
uden for de dele af det fynske landskab, der i øvrigt rummer hovedparten af grave med komplekst sam-
mensat udstyr og statussymboler i yngre romersk jernalder.

På Fyn er der ingen eksempler på, at jernkamme i sluttede gravfund ledsages af genstande, som alene
tilskrives mandssfæren, f.eks. våben153, og redskaberne har derfor hidtil været knyttet tæt sammen med
kvindegrave. De tre eksemplarer, der indgår i materialet fra Illerup Ådal, betragtes som fremmede ele-
menter i et udpræget maskulint miljø (Ilkjær 1993a:275ff). Imidlertid indgår en jernkam i kombina-
tion med et rembeslag og et skjoldbulefragment i våbendeponeringen “Jern 12” på Bregentved I-grav-
pladsen (bilag 10a). Denne deponering må regnes for et sluttet fund på linje med en grav, og den kan
bedst sammenlignes med de tilfælde, hvor deponeringerne består af en kombination af våben og bøj-
lesakse.

Der foreligger antropologiske undersøgelser fra 31 fynske brandgrave og to jordfæstegrave med
jernkamme. I 15 tilfælde, herunder jordfæstegraven Sanderumgård grav 2, er afdøde bestemt som
kvinde, mens det i fem brandgrave fra Møllegårdsmarken har været muligt at kønsbestemme afdøde
som en mand. Jordfæstegraven grav 6 på Røgnehøj-gravpladsen indeholdt to individer, det samme
gjorde tre eller fire brandgrave fra Møllegårdsmarken; en af disse (grav 1867) rummede en mand såvel
som en kvinde. Aldersmæssigt er alle stadier fra infans I til senilis repræsenteret i gravene, men ho-
vedparten af de bestemte er dog voksne individer. Hvis man anvender det ledsagende gravgods i an-
læg med jernkamme som kønsindikator, er det imidlertid enten kønsneutralt eller peger på, at afdøde
var en kvinde.

Hvis bestemmelsen af knoglematerialet i de fem brandgrave på Møllegårdsmarken, hvor afdødes
køn er angivet som maskulint, er korrekt, kan jernkammene ikke længere udelukkende tilskrives et fe-
minint miljø. Blandt Brudager-gravene er afdøde i grav V bestemt som en kvinde, mens jordfæstegra-
vene HG og KM på grund af gravgodset også må betragtes som kvindegrave. Konklusionen må der-
for være, at jernkamme langt overvejende kan tilskrives den feminine sfære, men at man må være åben
for, at den også kan forekomme i et maskulint univers.

Traditionelt er jernkammene som følge af deres fysiske lighed med benkamme tolket som hårple-
jeredskab. Imidlertid optræder ben- og jernkamme meget ofte i samme grav (jf. fig. 164), mens ben-
kamme kun meget sjældent er til stede i to eksemplarer. Det er derfor nærliggende at tro, at de mange
kombinationsfund af ben- og jernkamme viser, at sidstnævnte type har haft en anden og evt. speciali-
seret funktion. Der har da også været fremsat forslag om, at de kan have været anvendt som pynte-
kamme, uldkamme, redskab til pleje af pelsværk eller som genstande med rituelle funktioner (Werner

Fig. 164. Kombination af

jernkamme og udvalgte gen-

standsgrupper i 77 fynske

gravfund.

153 Jordfæstegraven fra Smidstrup, Guldbjerg sogn, indeholder ikke, som formodet af Albrectsen (1973a nr. 28), et sværd, men
en 36 cm lang og meget kraftig kniv. Lignende knive kendes i kombination med jernkamme i Møllegårdsmarken grav 27 (Al-
brectsen 1968:97) og Store Bavn grav 3, Vorbasse sogn (upubliceret, venligst forevist af lektor Ulla Lund Hansen). Knivenes
funktion kendes ikke.
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tilskrives mandssfæren, f.eks. våben153, og redskaberne har derfor hidtil været knyttet tæt sammen med
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jernkamme. I 15 tilfælde, herunder jordfæstegraven Sanderumgård grav 2, er afdøde bestemt som
kvinde, mens det i fem brandgrave fra Møllegårdsmarken har været muligt at kønsbestemme afdøde
som en mand. Jordfæstegraven grav 6 på Røgnehøj-gravpladsen indeholdt to individer, det samme
gjorde tre eller fire brandgrave fra Møllegårdsmarken; en af disse (grav 1867) rummede en mand såvel
som en kvinde. Aldersmæssigt er alle stadier fra infans I til senilis repræsenteret i gravene, men ho-
vedparten af de bestemte er dog voksne individer. Hvis man anvender det ledsagende gravgods i an-
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køn er angivet som maskulint, er korrekt, kan jernkammene ikke længere udelukkende tilskrives et fe-
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for være, at jernkamme langt overvejende kan tilskrives den feminine sfære, men at man må være åben
for, at den også kan forekomme i et maskulint univers.

Traditionelt er jernkammene som følge af deres fysiske lighed med benkamme tolket som hårple-
jeredskab. Imidlertid optræder ben- og jernkamme meget ofte i samme grav (jf. fig. 164), mens ben-
kamme kun meget sjældent er til stede i to eksemplarer. Det er derfor nærliggende at tro, at de mange
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1988; 1990; Ilkjær 1993a:279f; 1998; Thrane 1994a; Levada 2000:463, 472).154 En funktion som pynte-
stykke synes at kunne udelukkes, da vægten i mange tilfælde gør dem uanvendelige som sådan. At jern-
kammene skulle have indgået i rituelle sammenhænge, kan ikke udelukkes, men omvendt synes de ikke
at være kombineret med genstandstyper, der skulle pege i den retning. Således synes tolkningen som
redskaber til kæmning af uld, som foreslået af Werner (1990) og Ilkjær (1993a; 1998), at være den mest
sandsynlige. Redskaber med en lignende udformning har da også været anvendt til dette formål i hi-
storisk tid.

Med udgangspunkt i det fynske materiale er der gjort et forsøg på at afklare jernkammenes funk-
tion ud fra en undersøgelse af det udstyr, som kammene ledsages af i gravene (fig. 164). Herved frem-
går det, som allerede anført af Ilkjær (1993a:278; 1998:44f), at jernkammene her, som i de øvrige syd-
skandinaviske gravfund, ofte er kombineret med bestemte typer af genstande. Hyppigst ses
jernkammene ledsaget af benkamme, og dette tal formodes faktisk at være større, end det fremgår af
fig. 163. Det skyldes, at benkamme generelt må formodes at være underrepræsenterede på grund af be-
varingsforhold, især i jordfæstegrave, eller som følge af manglende erkendelse i materialet fra ældre ud-
gravninger. Forskellige typer af nåle eller syle af metal eller ben ses også hyppigt i grave med jernkamme,
og tenvægte samt beslag og/eller nøgler til skrin er heller ikke sjældne ledsagefund. Nåles og tenvæg-
tes anvendelse ved håndtering af uld og tekstil er indiskutabel, så i kombinationen med disse gen-
standskategorier findes gode argumenter for, at jernkammene kan have været anvendt til bearbejdning
af uld og andre tekstilfibre. De mange beslag og nøgler fra gravene med jernkamme kan evt. ses som
et udtryk for, at genstandene har været opbevaret i et særligt “syskrin”, måske en parallel til de etuier,
der kan ses at have været anvendt til nogle rageknive (jf. afsnit 5.6.1).

Mens benkammene langt overvejende synes knyttet til det personlige udstyr i jordfæstegravenes
“bælteregion”, synes det ikke at være tilfældet med jernkammene. I de syv fynske jordfæstegrave, hvor
jernkammenes placering kan slås fast, er de placeret ved benene eller i fodenden i tre tilfælde (Sande-
rumgård, Freltofte, Brudager grav KM), mens jernkammene i Brudager grav HG og Møllegårdsmar-
ken grav 2223 er fundet midt i graven, men ude ved kanten. I gravene fra Lundehøj og Røgnehøj er
kammene fundet i hovedenden, snarest oven for hovedet. Disse placeringer i gravrummet ligner mere
det, der kendes fra redskaber, der ikke direkte relateres til dragtens bælteudstyr. Måske har de her væ-
ret placeret i en kurv eller et skrin, der i så fald ikke har omfattet beslag eller nøgler af metal.

I nogle jordfæstegrave er jernkamme fundet så fysisk nært knyttet til andre genstandstyper, at det
er nærliggende at se på, om kombinationerne kan underbygge tolkningen af jernkammene som teks-
tilredskaber. Jernkammen fra Røgnehøj er sammenrustet med en benkam, mens stykket fra Lundehøj
er fundet tæt ved en bronzetenvægt. I de to jordfæstegrave fra Brudager ligger jernkammene sammen
med henholdsvis en kniv (KM) og en trægenstand (HG). Sidstnævnte kan ikke funktionsbestemmes155,
men det er i den forbindelse interessant, at vævebrikker af træ i flere tilfælde er fundet i tilknytning til
jernkamme. I grav ZZ på Sejlflod-gravpladsen er der således fundet rester af syv vævebrikker af spids-
løn (Acer platanoides, Malmros 1991:449) i rustskorpen på gravens jernkam (Nielsen, J.N. 2000a: 215).
I grav A på samme gravplads er der også fundet træaftryk på jernkammen, men dette er ikke bestemt
(ibid.:26). Vævebrikker er også fundet fastrustet til en jernkam på den sønderjyske Østergård-gravplads
i en jordfæstegrav, der dateres til slutningen af C1 (Sørensen, A.B. 2009) samt i det norske gravfund
fra Mæle, dateret til C3 (Straume 1984:68f, Taf. 50.8).

De sidst anførte fund, hvor kammenes store jernmasse har virket konserverende på organisk ma-
teriale i de nære omgivelser, har Jørgen Ilkjær brugt som udgangspunkt for en tolkning af jernkammene

154 En tolkning som strigle er foreslået i forbindelse med fremlæggelse af en romertids bronzekam fra Warwickshire, England
(Anonymus 2007:38f), men fundkombinationerne giver ingen indikationer om, at de danske jernkamme skulle have haft en
sådan funktion. Roger Bland, Head of Portable Antiquities & Treasure, British Museum, takkes for henvisning til dette fund.
155 Indsendt til bestemmelse på Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser, hvor prøven imidlertid er bortkommet.
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som redskaber til finkæmning af uld forud for brikvævning (Ilkjær 1993a:280; 1998:48). Brikvævning
af de meget komplicerede og kunstfærdige bånd og borter, der kendes fra romersk jernalder, har netop
krævet omhyggelig præparering af uldfibrene, og her kan de solide jernkamme med fint og meget re-
gelmæssigt udsavede tænder have været et vigtigt redskab (Hald 1980:229ff). Beherskelsen af en så tids-
krævende og raffineret håndværksteknik har måske været et statussymbol i sig selv. Den kan man evt.
have udtrykt i disse særligt omhyggeligt udførte og udsmykkede redskaber, og de ressourcer, der blev
brugt til fremstillingen, afspejlede sig måske ikke tilsvarende i funktionaliteten. Andre eksempler på
kvindelige håndværksredskaber, der er blevet tilvirket mere avanceret, end det var teknisk nødvendigt,
er synåle af bronze (mod normalt ben eller jern) samt tenvægte, der, i stedet for at være lavet af træ el-
ler ler, kan være fremstillet af bronze eller endda skår af terra sigillata-kar. De fynske jernkamme er i
flere tilfælde fundet i kombination med sådanne med særlig omhu tilvirkede tekstilrelaterede redska-
ber (jf. bilag 10a).

Blandt de fynske grave med jernkamme indtager en gruppe på syv jordfæstegrave fra C2 en sær-
stilling på grund af deres mange ligheder; til disse hører HG og KM fra Brudager. Fælles for gravene
er, at de har en AOT-værdi på 6-9; kun Sanderumgård grav 2 skiller sig ud med en AOT-værdi på 17.
Alle rummer kæder med glas- og ravperler samt smykker af sølv, og af disse er den særlige gruppe, der
indeholder hår- eller dragtnåle af sølv allerede behandlet (jf. afsnit 5.1.2). Gravene med sølvnåle er, som
nævnt, ikke kun karakteriseret ved at have nære paralleller på Østfyn, men tillige i et begrænset om-
råde i Sydvest- og Midtjylland. I netop dette område finder man også hovedkoncentrationen af jern-
kammene fra den jyske halvø, centreret omkring Varde-Esbjerg-Vorbasse. Da hovedparten af gravene
fra Sydvestjylland er upublicerede – eller kun foreløbigt publiceret – er det desværre ikke muligt at gå
yderligere i detaljer i bestræbelserne på at finde paralleller mellem de østfynske og sydvestjyske land-
skaber. Det kan blot konstateres, at der er så mange ligheder mellem en gruppe af C2-jordfæstegrave
fra de to områder, at det må være et udtryk for, at der har været en direkte kontakt mellem disse land-
skaber. Denne kontakt har i så fald strakt sig over mere end ca. 150 km land og vand, herunder store
strækninger, hvor gravpladserne fra yngre romertid ikke rummer jernkamme eller sølvnåle.

Hvis jernkammene virkelig udtrykker høj status og særlige tekniske færdigheder, som var forbun-
det med tekstilhåndtering, kan det vel heller ikke udelukkes, at uld, garn eller knowhow til håndtering
af dette har spillet en rolle i udvekslingen. Netop i begyndelsen af yngre romertid synes produktio-
nen af tekstilfibre at ændre karakter fra en husholdningsproduktion til en storstilet fremstilling af va-
rer med afsæt for øje (Gotfredsen et al. 2009). Dette kan de slægter, for hvem produktion, bearbejd-
ning og distribution af uld- og hørvarer har haft en stor betydning, have udtrykt gennem udstyret i
kvindernes grave. Måske er det en parallel til den symbolik, som formodes at ligge i medgivelsen af sakse
og halvmåneformede knive i mandsgrave i tidsrummet mellem sen førromersk og tidlig yngre romersk
jernalder (jf. afsnit 7.3).

Selv om dette afsnit repræsenterer den første fuldstændige bearbejdning af jernkamme fra en dansk
region, må den på ingen måde opfattes som udtømmende. Materialet rummer endnu et stort poten-
tiale, og således er det væsentligt at få større klarhed over kammenes betydning for relationerne mel-
lem Østfyn og Sydvestjylland. Det kræver imidlertid en fuldstændig fremlæggelse af det jyske funds-
tof, men evt. også analyser af det jern, som kammene er lavet af. Desuden er der endnu uafklarede
problemstillinger i forbindelse med jernkammenes totale fravær på Sjælland samt deres tilsyneladende
overgang fra statussymbol i gravene til almindeligt brugsredskab på bopladserne i løbet af yngre ro-
mertid.
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5.6.5. TENVÆGTE OG TENKROGE

I urnegrav DF indgår to tenvægte, hhv. en skiveformet af finkornet sandsten og en konisk af ler med
en vægt på hhv. 11 og 18 gram. Typerne som sådan kan ikke dateres mere præcist end romersk jernal-
der-vikingetid, og således har eksemplaret DF 5b stor lighed med stykket fra en tidlig yngre germa-
nertidsgrav fra Jeppeshøje på Nordfyn (Albrectsen 1950 fig. 7d). Grav DF er dog forankret i tidlig yn-
gre romertid via fiblen DF 2. I graven indgår endvidere en tenkrog og en lille jernkniv, og disse ting
har sikkert udgjort et håndarbejdsudstyr. Tenvægte er i danske romertidsgrave kun påvist i kvindegrave
(Sellevold et al. 1984:232), men for grav DF’s vedkommende kan det ikke underbygges af den osteo-
logiske analyse. Tenkrogen i jordfæstegrav HF fra C3 må til gengæld have tilhørt en kvinde, for i gra-
ven fandtes også en stor opsætning af glas- og ravperler. Grav HF indeholdt derimod ingen tenvægt,
men en sådan kan have været lavet af ben, tak eller træ.

Tenvægte blev introduceret som gravgods allerede tidligt i romersk jernalder og brugtes som sådan
perioden ud. Eksemplarerne fra ældre romertid kan være af ler, glas eller rav, hvor de to sidstnævnte
typer er få og tilknyttet grave, der også indeholder andre statussymboler, f.eks. romersk import (Al-
brectsen 1956:177f; Skaarup 1976:155). Op mod et halvt hundrede fynske gravfund fra yngre romersk
jernalder rummer tenvægte, og af disse er hovedparten fra periodens tidlige del. Råmaterialet udgøres
især af ler, mens ben forekommer mere sparsomt. Tenvægte af glas og jern, som kendes fra Sjælland
(Hansen, B.B. 2007:14f) og muligvis Jylland (Ethelberg 2006 fig. 3,3), optræder ikke i det fynske ma-
teriale fra yngre romertid. Derimod ses kalk- og sandsten, som også i Brudager grav DF, anvendt for-
holdsvis ofte. En særlig stilling indtager gravene 1331 og 1339 på Møllegårdsmarken med tenvægte, der
er lavet af gennemborede sideskår fra terra sigillata-kar (Albrectsen 1971a:81; 83). Disse må formodes
at have haft en særlig betydning alene på grund af råmaterialet; det samme gælder de bronzetenvægte
(fig. 165), der er repræsenteret med mindst 17 eksemplarer fra fynske gravpladser fra yngre romertid.156

Bronzetenvægtene har på Fyn en udpræget sydøstlig udbredelse (fig. 166), hvorimod tenvægte af
andre råmaterialer findes mere jævnt spredt ud over øgruppen, dog stadig med en tendens til koncen-
tration i øens østlige del. Tenvægte af bronze findes ikke sjældent kombineret med andre statusgen-
stande, herunder import, og de indgår ofte i grave med komplekst gravgods. Mens tenvægte af lokale
råstoffer ikke nødvendigvis behøver at udtrykke en særlig social status, kan det antages, at de mere ek-
sotiske eksemplarer af rav, glas, terra sigillata og bronze må have haft en særlig betydning. For bron-
zetenvægtenes vedkommende har Ulla Lund Hansen og Per Ethelberg påvist, at de på Sjælland har til-
knytning til yngre romertids centre (Hansen, U.L. 1995:228; Ethelberg 2000:112f), og noget lignende
ser ud til at være tilfældet på Fyn. Bronzetenvægtene har således et spredningsbillede, der dels ligner
importens og dels jernkammenes. Det er derfor nærliggende at tro, at tenvægtene og bronzetenvæg-
tene i særdeleshed, på samme måde som jernkammene, kan afspejle, at en bestemt befolkningsgruppe
i første halvdel af yngre romertid har ønsket at udtrykke tilknytning til og måske kontrol over en spe-
cialiseret tekstilproduktion.

156 Ulla Lund Hansen (1995:228) oplister 16 bronzetenvægte fra fynske gravfund. Af disse er eksemplaret fra Ringe (Bregent-
ved) grav 53 af ler, men efterligner antagelig en bronzetenvægt. Espe grav 47 og Lundehøj grav 47 er en og samme grav, så det
korrekte tal er således 14. Efterfølgende er der fremkommet et eksemplar på Skovgård-gravpladsen (Andersen & Thuesen
1985 fig. 6) samt to eller tre løsfund fra Møllegårdsmarken. Hertil kommer mindst en, men snarere flere, fra Gudmes centrale
bopladsområde.

Fig. 165. Bronzetenvægt fra

Lundehøj grav 47 (Albrectsen

1968 nr. 65).

Foto: Jørgen Nielsen.
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5.6.6. ILDSTÅL OG ILDSLAGNINGSFLINT

I grav GR fra C1 indgår et 9 cm langt nåleformet ildstål; fragmenter af mulige ildstål er fundet i gra-
vene AT, DY og GM, der dateres til tidsrummet B2-C1. Endvidere er der i grav KD fra C1 fundet et
behugget flintstykke, der kan tolkes som en ildslagningssten, men da stenen ikke er ildpåvirket, er det
meget sandsynligt, at den kan være tilfældigt indblandet fra ældre bopladsaflejringer.

Erkendelsen af de nåleformede såvel som de barreformede jernredskaber som ildstål hænger nøje
sammen med de sidste årtiers bearbejdning af genstandsmaterialet fra mosefundene. I ældre publika-
tioner af bl.a. fynske romertidsgrave er de nåleformede eksemplarer således ofte tolket som nåle eller
syle, og de barreformede (fig. 167) som dele af remudstyr.157 Selv når disse fejltolkninger tages i be-
tragtning, er der tale om en relativt sjælden fundgruppe i romertidens grave, og mængden af ildslag-
ningssten er endnu mere begrænset. Denne genstandsgruppe forekommer til gengæld ganske ofte som
løsfund på de samtidige bopladser (f.eks. Gotfredsen et al. 2009 fig. 10), således også på bopladsom-
rådet et par hundrede meter fra Brudager-gravpladsen (fig. 168).

At dømme ud fra romertidens krigsbytteofferfund har ildstål og ildslagningssten været en fast be-
standdel i mange mænds bælteudstyr (f.eks. Engelhardt 1869 T. 15,5; Ilkjær 1993a:246). Derfor kan det
undre, at fundgruppen er sparsomt repræsenteret i gravfundene, og især er det meget lille antal ild-
slagningssten påfaldende, idet disse på grund af størrelsen og råmaterialet næppe kan være ødelagt el-
ler overset. Ildslagningsudstyrets manglende eller partielle tilstedeværelse i gravene må derfor tolkes
som et resultat af en bevidst frasortering af denne del af det personlige udstyr forud for eller i forbin-
delse med kremeringsprocessen.

157 Det gælder således for eksemplarerne fra Møllegårdsmarken grav 30 (Albrectsen 1968:97) og grav 554 (Albrectsen
1971a:66). Albrectsen har derimod anført det barreformede stykke fra grav 1583 som ”fyrstål?” (1971a:45).

Fig. 166. Tenvægte fra fynske

gravfund fra yngre romersk

jernalder.

Tegning: Allan Larsen.
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Fig. 167. Barreformet ildstål af polsk type. I danske

gravfund kendes denne type kun fra Møllegårdsmar-

ken, hvorfra dette eksemplar stammer (grav 2143).

Foto: Jørgen Nielsen.

Fig. 168. To ovale ildslag-

ningssten af kvartsit fra

Brudager-bopladsen.

Foto: Jørgen Nielsen.
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5.7. VÅBENUDSTYR

Gruppen af våbenudstyr omfatter angrebs- og forsvarsvåben såvel som beslag til samme. Våben er frem-
kommet i 16 brandgrave, hvoraf ni er afdækket i klynge 1 og syv i klynge 2, mens klynge 3 ikke inde-
holdt våbengrave (fig. 169). 10 af våbengravene var brandpletgrave (heraf en med bundkar), mens seks
var urnebrandgruber. I tre af gravene (GL, GM og KN) var gravgodset så fragmenteret, at våbenud-
styrets oprindelige sammensætning ikke kan rekonstrueres (fig. 170). Udover disse foreligger som løs-
fund grebdelen af et tveægget sværd (Løsfund 1) og et enkeltfund af en skjoldnitte (Løsfund 6) fra om-
rådet omkring grav EM og EN samt et muligt fragment af en bronzedupsko (JR 1, jf. katalog 1e).

Fig. 169. Spredningen af vå-

bengrave på Brudager-grav-

pladsen. De angivne våben-

udstyrsgrupper beskrives i

afsnit 5.7.6.

Tegning: Allan Larsen.

Fig. 170. Sammensætning af

våbenudstyr i

Brudager-gravene.
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5.7.1. TVEÆGGEDE SVÆRD

I det våbenudstyr, der fandtes i urnebrandgruberne K og GH samt brandpletgraven EL, indgik et tve-
ægget sværd. Desuden er der fremkommet et fragment af et tveægget sværd i pløjelaget over gravpladsen
(Løsfund 1).

Sværdene i K og EL fremtræder nu i sammenbøjet tilstand; K 2 er blot sammenbukket en enkelt
gang, mens EL 2a er sammenbukket tre gange, således at længden er reduceret til ca. 1/3 af det oprin-
delige. GH 2 var derimod overbrudt omtrent på midten og forelå som to fragmenter, der var placeret
adskilt i graven. Sværdet Løsfund 1 forelå som et fragment, og det kan ikke afgøres, om det oprinde-
ligt har været lagt i jorden i denne tilstand, ligesom dette stykkes alder i det hele taget er diskutabel.

Indskrifter eller ornamentik i klingerne er ikke påvist trods forsøg med røntgenfotografering af klin-
gerne; ligeledes er der heller ikke dokumenteret kampskader, markant opskærpning eller reparation på
stykkerne. Ved beskrivelsen og bestemmelsen af de tveæggede sværd er Ulberts (1969), Watts (1994)
samt Biborski og Ilkjærs (2006a) definitioner anvendt, men korrosion og håndteringen af sværdene ef-
ter ligbrændingsprocessen har i nogle tilfælde gjort det problematisk at relatere det enkelte stykke til
en bestemt type.

Sværdet K 2 er med en samlet længde på ca. 43 cm, hvoraf klingen udgør ca. 31 cm, et udpræget
kortsværd med en klingebredde på 5,5 cm og en stump od (fig. 171). Set i et regionalt perspektiv fin-
der stykket sin nærmeste parallel i Stengade grav f (Skaarup 1976:53), hvis dimensioner svarer til de kor-
tere gladii af type Mainz (Ulbert 1969:120ff; Watt 1994 Abb. 5). Det langelandske sværd har imidler-
tid – som K 2 – parallelle ægge og en kort spids, mens udformningen af anglen ikke kendes. På K 2 er
anglens overgang til klingen meget jævn i modsætning til den ret markerede overgang, der kendetegner
ægte gladii.158 Det er således nærliggende at tolke K 2 som en gladiusefterligning. I Den fynske Øgruppe
kendes gladii af Mainz-typen fra Harnebjerg grav 52 (Albrectsen 1956 nr. 98; Dobrzanska & Liversage
1983 fig. 23), Bukkensbjerg grav 9 (Watt 1994 Abb. 3) og Svanninge (Watt 1994 Abb. 2b; Jensen, X.P.
2008a:118ff; 2008b tabel 17). Typen indgår i gravfund, der dækker hele ældre romertid (jf. bilag 11a), dog
med tyngde i periodens første del, mens K 2 først kan være nedlagt i den tidlige del af C1.

158 En tilsvarende overgang mellem klinge og angel ses på sværdet NM C 4423 fra Ullerslev kirkegård (jf. bilag 1, 090616-1).

Fig. 171. Det sammenbuk-

kede kortsværd K2.

Foto: Jørgen Nielsen.
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Sværdet GH 2 med en klingelængde på 55 cm og en maksimal bredde på 5,7 cm ligger i den lange
ende af dimensionerne på Mainz-typen (Watt 1994 Abb. 5), fra hvilken stykket imidlertid adskiller sig
ved sine parallelle ægge og korte, kraftige spids (fig. 172). Den skarpt afsatte trapezoide angel afslut-
tes af en rombisk jernfæsteplade (Biborski & Ilkjær 2006a:161, gruppe 2). Sværdets form og propor-
tioner knytter det til gladii af Pompeji-typen, der dateres til sidste fjerdedel af 1. årh. og de første år-
tier af 2. årh. (Ulbert 1969:119ff; Biborski 1993:97). Forudsat at bestemmelsen af GH 2 er korrekt, har
sværdet været anvendt i nogen tid, før det blev overbrudt og lagt ned i graven, der er anlagt sidst i B2
eller evt. tidligt i C1. Gladii af Pompeji-typen er ikke tidligere identificeret i fynske gravfund, mens der
indgår seks eksemplarer i Vimose-fundet (Jensen, X.P. 2008a:120).

Sværdet EL 2a fremstår med en 62 cm lang og 3,7 cm bred klinge som en rapieragtig spatha af Vi-
mose-Illerup-type (Biborski & Ilkjær 2006a:217ff). Ud fra konteksten kan EL 2a dateres til C1b, hvil-
ket også er tilfældet for en stor del af de øvrige kendte sværd af denne type, der også er repræsenteret
på bl.a. Bregentved-gravpladsen (fig. 173).

Fig. 173. Tveægget sværd af spatha-typen fra våbendeponering AS på Bregentved-gravpladsen (jf. bilag 11a).

Sværdet var helt sammenbukket før deponeringen. Foto: Jørgen Nielsen.

Det løsfundne sværdfragment (Løsfund 1) kan ikke bidrage med yderligere information som følge
af bevaringstilstanden og fundomstændighederne, men blandt de tre ovenfor beskrevne tveæggede
sværd synes det at være nærmest beslægtet med GH 2. Stykkets datering er dog meget usikker.

Siden udgivelsen af Erling Albrectsens kataloger om fynske jernaldergrave er der registreret tve-
æggede sværd fra otte fynske lokaliteter, hvor der er fundet i alt 11 eksemplarer, heraf altså fire i Bru-
dager (jf. bilag 11a). Dermed kan det samlede antal tveæggede sværd fra romertidsgravpladser i Den
fynske Øgruppe opgøres til mindst 28 fordelt på mindst 19 lokaliteter.159 15 af disse sværd indgår i grav-
fund, der med større eller mindre sikkerhed kan betragtes som sluttede, mens mindst seks stammer fra
våbendeponeringer; resten kan betragtes som løsfund fra gravpladserne. For fuldstændighedens skyld
skal det nævnes, at der er fundet fragmenter af et eller flere tveæggede sværd i kulturlagene på Lun-
deborg-bopladsen (Ilkjær 1994). Sværdene fra gravfundene dækker tidsrummet B1-C1b, mens ek-
semplarerne fra Lundeborg kan tilhøre en mere fremskredet del af yngre romertid. En mindre andel
af sværdene kan, som ovenfor beskrevet, tilskrives gladius-typen, der overvejende dateres til ældre ro-
mertid, mens hovedparten må betegnes som sværd af spatha-type, der indgår i grave fra C1. I det føl-
gende bruges dette materiale til at perspektivere de tveæggede sværd fra Brudager-gravpladsen.

Langt hovedparten af de gravfundne tveæggede sværd fra Fyn er fremkommet i forbindelse med
brandgrave, hyppigst brandpletgrave og urnebrandgruber, mens nogle er fremkommet i våbendepo-
neringer, der rituelt er knyttet til brandgravene. Kun i to tilfælde (Albrectsen 1968 nr. 1 og 2) er tve-
æggede sværd med sikkerhed fundet i en jordfæstegrav, mens typen i et par tilfælde (Albrectsen 1968
nr. 54 og 78) ikke kan udelukkes at stamme fra denne gravtype.

159 Sværdene fra 090506-3 Gultved er ikke medregnet, da de ikke med sikkerhed er tveæggede, ligesom 090103-? ”Gudbjerg
Skole” ikke er medregnet som følge af de uafklarede fundforhold (jf. bilag 1; bilag 11a).

Fig. 172. Sværdet GH 2.

Foto: Jørgen Nielsen.

Brudager 1. total 3. kor OK 14.08.09 :Layout 1 14/08/09  13:04  Side 192



192

Kapitel 5.
Gravenes indhold

Sværdet GH 2 med en klingelængde på 55 cm og en maksimal bredde på 5,7 cm ligger i den lange
ende af dimensionerne på Mainz-typen (Watt 1994 Abb. 5), fra hvilken stykket imidlertid adskiller sig
ved sine parallelle ægge og korte, kraftige spids (fig. 172). Den skarpt afsatte trapezoide angel afslut-
tes af en rombisk jernfæsteplade (Biborski & Ilkjær 2006a:161, gruppe 2). Sværdets form og propor-
tioner knytter det til gladii af Pompeji-typen, der dateres til sidste fjerdedel af 1. årh. og de første år-
tier af 2. årh. (Ulbert 1969:119ff; Biborski 1993:97). Forudsat at bestemmelsen af GH 2 er korrekt, har
sværdet været anvendt i nogen tid, før det blev overbrudt og lagt ned i graven, der er anlagt sidst i B2
eller evt. tidligt i C1. Gladii af Pompeji-typen er ikke tidligere identificeret i fynske gravfund, mens der
indgår seks eksemplarer i Vimose-fundet (Jensen, X.P. 2008a:120).

Sværdet EL 2a fremstår med en 62 cm lang og 3,7 cm bred klinge som en rapieragtig spatha af Vi-
mose-Illerup-type (Biborski & Ilkjær 2006a:217ff). Ud fra konteksten kan EL 2a dateres til C1b, hvil-
ket også er tilfældet for en stor del af de øvrige kendte sværd af denne type, der også er repræsenteret
på bl.a. Bregentved-gravpladsen (fig. 173).

Fig. 173. Tveægget sværd af spatha-typen fra våbendeponering AS på Bregentved-gravpladsen (jf. bilag 11a).

Sværdet var helt sammenbukket før deponeringen. Foto: Jørgen Nielsen.

Det løsfundne sværdfragment (Løsfund 1) kan ikke bidrage med yderligere information som følge
af bevaringstilstanden og fundomstændighederne, men blandt de tre ovenfor beskrevne tveæggede
sværd synes det at være nærmest beslægtet med GH 2. Stykkets datering er dog meget usikker.

Siden udgivelsen af Erling Albrectsens kataloger om fynske jernaldergrave er der registreret tve-
æggede sværd fra otte fynske lokaliteter, hvor der er fundet i alt 11 eksemplarer, heraf altså fire i Bru-
dager (jf. bilag 11a). Dermed kan det samlede antal tveæggede sværd fra romertidsgravpladser i Den
fynske Øgruppe opgøres til mindst 28 fordelt på mindst 19 lokaliteter.159 15 af disse sværd indgår i grav-
fund, der med større eller mindre sikkerhed kan betragtes som sluttede, mens mindst seks stammer fra
våbendeponeringer; resten kan betragtes som løsfund fra gravpladserne. For fuldstændighedens skyld
skal det nævnes, at der er fundet fragmenter af et eller flere tveæggede sværd i kulturlagene på Lun-
deborg-bopladsen (Ilkjær 1994). Sværdene fra gravfundene dækker tidsrummet B1-C1b, mens ek-
semplarerne fra Lundeborg kan tilhøre en mere fremskredet del af yngre romertid. En mindre andel
af sværdene kan, som ovenfor beskrevet, tilskrives gladius-typen, der overvejende dateres til ældre ro-
mertid, mens hovedparten må betegnes som sværd af spatha-type, der indgår i grave fra C1. I det føl-
gende bruges dette materiale til at perspektivere de tveæggede sværd fra Brudager-gravpladsen.

Langt hovedparten af de gravfundne tveæggede sværd fra Fyn er fremkommet i forbindelse med
brandgrave, hyppigst brandpletgrave og urnebrandgruber, mens nogle er fremkommet i våbendepo-
neringer, der rituelt er knyttet til brandgravene. Kun i to tilfælde (Albrectsen 1968 nr. 1 og 2) er tve-
æggede sværd med sikkerhed fundet i en jordfæstegrav, mens typen i et par tilfælde (Albrectsen 1968
nr. 54 og 78) ikke kan udelukkes at stamme fra denne gravtype.

159 Sværdene fra 090506-3 Gultved er ikke medregnet, da de ikke med sikkerhed er tveæggede, ligesom 090103-? ”Gudbjerg
Skole” ikke er medregnet som følge af de uafklarede fundforhold (jf. bilag 1; bilag 11a).

Fig. 172. Sværdet GH 2.

Foto: Jørgen Nielsen.

Brudager 1. total 3. kor OK 14.08.09 :Layout 1 14/08/09  13:04  Side 192

193

Kapitel 5.
Gravenes indhold

En bevidst og systematisk destruktion af sværdene, som det ses i Brudager-materialet, karakteri-
serer også en del af de øvrige fynske fund fra brandgrave og våbendeponeringer, men også sværdet fra
jordfæstegraven Kulsbjerg grav 2 har været udsat for sammenbukning før deponeringen (Albrectsen
1968 T. 75a2). Rituelt betinget er utvivlsomt også den næsten fuldstændige mangel på beslag til sværd-
greb, -ophæng og -skeder, som skal behandles nærmere i næstfølgende afsnit.

Gravene K, GH og EL indeholdt alle et komplekst sammensat gravudstyr, der afspejler sig i en
AOT-værdi på 8 (jf. afsnit 7.4); EL indeholdt tillige import i form af et formodet glasskår. I et regio-
nalt perspektiv har de fleste grave med tveæggede sværd en AOT-værdi på 4 eller herunder, men de tre
Brudager-grave knytter sig til en lille gruppe, der omfatter Fraugde grav 77 med en AOT-værdi på 10
og Ellerup grav 1 med en AOT-værdi på 12. Udover våbenudstyr, herunder sporer, rummer begge disse
grave import i form af bronzekar (Albrectsen 1968 nr. 38 og 58).

De tveæggede sværd har en overvejende østlig og sydøstlig udbredelse på Fyn, og dermed svarer
spredningen i store træk til andre typer af statussymboler fra yngre romersk jernalder, herunder den
civile romerske import (jf afsnit 5.9.5). Det er indiskutabelt, at en del af de tveæggede sværd fra Bar-
baricum har romersk proveniens (Raddatz 1967:10; Biborski et al. 1982; Weski 1982:21ff; Lønstrup
1986; Watt 1994; Biborski & Ilkjær 2006a:291ff), og det gælder utvivlsomt også nogle af eksemplarerne
fra de fynske romertidsgravpladser. Således kan Ulla Lund Hansens påstand, om at der ikke er en sam-
menhæng mellem den geografiske spredning af romersk producerede sværd og den civile romerske im-
port, ikke længere opretholdes (Hansen, U.L. 1994a:189).

5.7.1.1. SKEDEBESLAG TIL TVEÆGGET SVÆRD

Ved gravlæggelsen har kun det tveæggede sværd i grav EL været ledsaget af sværdskeden, eller snarere
dele heraf, idet skeden blot er repræsenteret ved en fragmenteret bronzedupsko (EL 2b). Fragmentet
må stamme fra en halvcirkulær eller cirkulær dupsko fra Biborski og Ilkjærs gruppe II eller III (2006a
Abb. 106). Til samme fundtype og -gruppe hører muligvis fragmentet JR 1, der er fremkommet uden
for gravsammenhæng (jf. katalog 1e).

Manglen på sværdskedebeslag i Brudager-gravene afspejler det typiske billede; kun i seks ud af de
i alt 15 sluttede fynske romertidsgrave med tveæggede sværd indgår der et eller flere beslag fra sværd-
skeden. Også i våbendeponeringerne er sværdskedebeslagene sparsomt repræsenteret. I mosefundene
er situationen helt omvendt, idet sværdskedebeslagene langt overgår mængden af tveæggede sværd (Jen-
sen, X.P. 2008a:144). Således giver fundene fra Vimose et godt indtryk af mængden og karakteren af
de metalbeslag, der har siddet på de tveæggede sværds skeder i yngre romersk jernalder (von Carnap-
Bornheim 1991). Hvis man holder disse fund op som en slags facitliste mod de fynske gravfund, bli-
ver det klart, at kun sværdet i jordfæstegraven fra Brandsby (Albrectsen 1968 nr. 2) har været nedlagt
med en komplet skede. I de øvrige grave er sværdskeden kun repræsenteret pars pro toto – eller som
det oftest er tilfældet – er der slet ikke medgivet beslag herfra. At det ikke udelukkende er gravskik-
ken, der har været bestemmende for denne situation, viser fundbilledet i jordfæstegraven Kulsbjerg grav
2 (Albrectsen 1968 nr. 1). Her er der ikke fundet skedebeslag sammen med sværdet, der, som tidligere
beskrevet, er sammenbukket, ganske som det ses i de samtidige brandgrave. Det må tilføjes, at de fra
mosefundene veldokumenterede beslag til sværdophæng og remudstyr også kun forekommer undta-
gelsesvis i de fynske gravfund. I Brudager er dette udstyr således repræsenteret af et muligt fragment
af et sværdophæng (GH 7), en remendedop (K 6) og rembeslag fra grav EU (jf. afsnit 5.1.4).

Den partielle eller manglende deponering af sværdskedeudstyr i gravfundene fra romersk jernal-
der er en tradition, der ikke kun har været praktiseret på Fyn. En mere præcis redegørelse for skikkens
omfang og udbredelse i de øvrige landsdele er ikke mulig, da våbengravene ikke er fremlagt som hel-
hed. At dømme ud fra de fund, der trods alt er publiceret, afspejler billedet i de her behandlede grave
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dog en generel situation (Brøndsted 1966:407ff; 418f; Ilkjær 1990a:342ff; Hansen, U.L. 1995:243ff), som
endvidere genfindes over større dele af Barbaricum (Weski 1982:20; Nicklasson 1997; Czarnecka
2007:81f). En pudsig modsætning til dette billede er de to fynske fund, hvor en dupsko har været ned-
lagt uden ledsagelse af hverken andre skedebeslag eller det tveæggede sværd, som det må have tilhørt.160

Også denne situation har imidlertid paralleller fra andre dele af det germanske område (Weski 1982:20;
Czarnecka 2007: 80f; Adler 1993:72ff).

160 Oregård grav 23 (Albrectsen 1968 nr. 10) og Nyløkkegård anlæg Q (se afsnit 4.4.3 fig. 88, jf. bilag 1, 080111-32).

5.7.2. ENÆGGEDE SVÆRD

Enæggede sværd er repræsenteret i brandpletgravene
DY og GK. Sværdet GK 2 har været overbrudt før de-
poneringen og er tilsyneladende nedlagt uden skede.
DY 2a er ombukket, men nedlagt i komplet tilstand
inkl. beslag fra skeden, og løse beslag i graven kan evt.
repræsentere endnu et sværd (jf. afsnit 5.7.2.1).

DY 2a er et kraftigt, i alt 67 cm langt og indtil 5,4 cm
bredt enægget sværd med symmetrisk klinge og spids
(fig. 174). Længden svarer til de længste af de enæggede
ældre romertidssværd fra Sverige (Nicklasson 1997 fig.
11). Sammenligner man med de enæggede sværd fra Vi-
mose, overgår DY 2a de mosefundne eksemplarer i
længden, mens klingebredden ligger i den øvre ende af
variationsbredden (Jensen, X.P. 2008 fig. 43). DY 2a
har dog så mange ligheder med sværdene fra Vimose, at
det uden problemer lader sig jævnføre med de 14 ek-
semplarer herfra (Jensen, X.P. 2008a tabel 16), der til-
skrives Biborskis type D (1978 ryc. 70-72). Denne types
hovedudbredelse findes inden for Przeworsk-kulturens
område (jf. Jensen, X.P. 2008b fig. 31), men den har alt-
så også forankring i et regionalt miljø. DY 2a er, som
også flere af de enæggede sværd fra Vimose, forsynet med
geometrisk ornamentik på klingens bredsider i form af
langsgående furebundter, der foroven afsluttes af cirku-
lære gruber og mod odden samles i en tilsvarende grube.
På undersiden af anglen ses der tværgående stregorna-
mentik (jf. Engelhardt 1869 pl. 7,24-26). Grebet må have
været udført af horn eller træ, som det kendes fra de sen-
førromerske enæggede sværd fra Overbygård-bopladsen
(Lund 1980:124f), og dette materiale har været sammen-
holdt af to-tre nitter i anglen samt af et jernbånd, der har
siddet på overgangen mellem angel og greb. Helt tilsva-
rende beslag kendes fra Vimose såvel som fra en lang
række gravfund (f.eks. Engelhardt 1869 pl. 7,23; Vedel
1886:69, fig. 68; Jahn 1916 Abb. 161; Dobrzanska & Li-
versage 1991 fig. 8,2).

Fig. 174. Sværdet DY 2a i udrettet tilstand.

Foto: Jørgen Nielsen
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Foto: Jørgen Nielsen
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Af sværdet GK 2 foreligger kun grebet og det bagerste af klingen, men alligevel synes det på grund
af ligheden med DY 2a muligt at knytte også dette stykke til Biborskis type D. Længden på GK 2 ken-
des selvsagt ikke, men stykket virker med sin 6,3 cm brede klinge kraftigere end DY 2a såvel som de
målte sværd fra Vimose (Jensen, X.P. 2008 fig. 43). GK 2 kan således antages at have været mindst lige
så langt som DY 2a, hvis ikke længere. Der kan ikke iagttages ornamentik på GK 2, ligesom dette til-
syneladende ikke har haft et jernbånd til at holde de organiske grebdele sammen.

DY 2a ledsages bl.a. af keramik, der kan henføres til sidste del af ældre romertid; dateringen af GK
2 er mere problematisk, idet ledsageudstyret, der både består af våben og keramik, indeholder typer,
som det kan være vanskeligt entydigt at placere præcist inden for tidsrummet B2-C1. Tilstedeværel-
sen af et muligt rageknivsfragment kan med forbehold tages til indtægt for, at grænsen til C1 ikke er
passeret, da denne redskabsform ikke synes at optræde senere end B2 (jf. afsnit 5.6.1). Biborski date-
rer type D til B2 og frem til overgangen til C1a (1978 164 & ryc. 74). En så sen placering af de enæg-
gede sværd generelt anfægtes af Weski (1982:15ff), der mener, at typen udgår i løbet af B2. For at kunne
belyse denne problemstilling i regionalt perspektiv, skal der herefter ses nærmere på de enæggede sværd
fra Den fynske Øgruppe som helhed (jf. bilag 11a).

Der kendes 22161 enæggede sværd fra 16 fynske romertidsgravpladser, heraf indgår de 17 i gravfund,
der med større eller mindre grad af sikkerhed kan betegnes som sluttede, mens resten er løsfund fra
gravpladser. Syv af disse sværd er registreret efter udgivelsen af Fynske Jernaldergrave bd. I-V. Hertil
er der fundet tre enæggede sværd på to bopladser (jf. bilag 11b) og 21 i Vimose (Jensen, X.P. 2008a:108ff).
Endelig skal det tilføjes, at enæggede sværd på Fyn også indgår i et antal senførromerske gravfund (Al-
brectsen 1954; 1973a) samt i det førromerske mosefund i Krogsbølle (Kjær 1901 fig. 16). De to sidst-
nævnte fundgrupper vil ikke blive inddraget her.

I et enkelt tilfælde (Albrectsen 1956 nr. 56) er et enægget sværd fundet i en jordfæstegrav; i alle an-
dre tilfælde, hvor fundomstændighederne er dokumenteret, er de dukket op i forskellige typer af brand-
grave. Ikke sjældent har sværdene været udsat for en sammenbøjning eller ligefrem overbrydning og
partiel nedlæggelse, ganske som det er tilfældet i de to Brudager-grave, og kun i tre ud af de 17 slut-
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161 Albrectsen (1973a nr. 28) anfører, at en C1-grav fra Smidstrup på Nordfyn indeholder et enægget sværd. Tolkningen er
imidlertid ikke korrekt; der er tale om en meget stor og kraftig enægget kniv (jf. note 153). Nedenfor stilles der ligeledes
spørgsmål til tolkningen af flere af de i bilag 11a anførte såkaldte enæggede sværd.
162 Sværdene nævnes ikke i publikationen; for oplysninger herom (juli 2008) takkes museumsinspektør Palle Østergård Søren-
sen, Museet Færgegården.
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Det er derfor nærliggende at opfatte det enæggede redskab som en stor kampkniv snarere end et spin-
kelt enægget sværd. En sådan tolkning kan i øvrigt ikke udelukkes også at gælde for andre af de i bilag
11a oplistede enæggede sværd, f.eks. stykkerne fra Egelygård grav A76 og A122, Oregård grav 7 samt
fra bopladsen Højbjergvej Nord (jf. bilag 11b). Denne redskabstype diskuteres imidlertid i afsnit 5.6.2.

Det må konkluderes, at de enæggede sværds kronologiske spredning, i hvert fald i fynske gravfund,
svarer mere til Biborskis (1978) end til Weskis (1982) udlægning. Efter introduktionen af typen i grav-
fundene i førromersk jernalders periode III har de især været nedlagt i grave gennem 1. årh. og i min-
dre omfang gennem første halvdel af 2. årh. At de enæggede sværd har været brugt helt frem til den
tidligste del af yngre romertid, som bl.a. Ilkjær har foreslået (1990a:284), kan ikke udelukkes. En sik-
ker afklaring af dette spørgsmål kræver imidlertid en genbearbejdning af det gravfundne materiale, her-
under en nykonservering af de mange stykker, der i dag fremtræder i dårligt afrenset og dermed van-
skeligt identificerbar tilstand.

Med AOT-værdier (jf. afsnit 7.4) på hhv. 7 og 8 rummer gravene GK og DY komplekst udstyr, der
for førstnævntes vedkommende bl.a. omfatter lanse, spyd og skjoldbule, mens DY bl.a. indeholder en
uidentificeret guldgenstand. Blandt de fynske gravfund med enæggede sværd hører DY og GK såvel
lokalt på Brudager-gravpladsen som i regionalt perspektiv til en lille gruppe B2-grave med AOT-vær-
dier på 6 eller derover. Ellerup-graven skiller sig med en AOT-værdi på 11 som den eneste ud ved både
at have fuldt våbenudstyr, romersk import og guldfingerring163, mens gravene Harnebjerg grav 45, Favr-
skov 2 grav 1 og evt. Egelygård grav A76 rummer et udstyr, der i højere grad modsvarer det i de to Brud-
ager-grave (jf. bilag 13a).

Det kan konkluderes, at gravene med enæggede sværd omfatter et inventar, der lokalt har sine nær-
meste paralleller i de lidt yngre grave med tveæggede sværd. Tilsammen afspejler de fem grave anta-
gelig en del af et relativt ensartet, socialt miljø, der tilsyneladende har haft en ret stabil udtryksform i
forbindelse med gravlæggelse af sværdbærende mænd fra engang i B2 og frem til C1b.

Mens de tveæggede sværd, som tidligere beskrevet, fortrinsvis er fremkommet i de nord- og især
østfynske landskaber, udviser de enæggede sværd en lidt større geografisk spredning i Den fynske
Øgruppe. Den vestligste og sydvestlige del af Fyn mangler også denne kategori af våben, men til gen-
gæld er Langeland velrepræsenteret, især med fundene fra Bukkensbjerg og Harnebjerg. Forklaringen
på disse variationer i spredningsbilledet skal muligvis søges i kronologiske forhold, idet gravene med
enæggede sværd generelt er ældre end de tilsvarende med tveæggede sværd. Således kan de to sværd-
typers lidt afvigende spredning være udtryk for det samme, som afspejles i fordelingen af flere af ro-
mertidens andre statusbærende fundtyper – herunder f.eks. importgenstande (jf. afsnit 5.9.5). Disse ud-
viser en forholdsvis jævn spredning i regionen i ældre romertid, men allerede mod periodens slutning
har de tendens til at klumpe sig sammen i de midt- og østfynske landskaber. Betydningen af dette vil
blive diskuteret mere indgående i afsnit 7 7.

5.7.2.1 SKEDEBESLAG TIL ENÆGGET SVÆRD

Det enæggede sværd DY 2a har ved gravlæggelsen været ledsaget af en skede, der har bestået af et or-
ganisk materiale, som har været sammenholdt af jernbeslag. Af disse er bevaret mindst fire smalle, bånd-
formede klammer som Jahn 1916 fig. 165 (DY 2b). På to intakte stykker kan det ses, at skedens ydre
tværmål har været 5,9-6,1 cm og dermed rigeligt til at kunne omfatte den indtil 5,4 cm brede klinge på
sværdet DY 2a. På fragmenter af to lignende klammer sidder ophængningsringe som Jahn 1916 fig. 163c
eller e (DY 2c). Hvorvidt dette skal tages som udtryk for, at skeden har haft to ophængningsringe, el-
ler om beslagene stammer fra to forskellige skeder, er ikke helt klart. De publicerede skeder fra Vimose-

163 Her skal man imidlertid være opmærksom på den tidligere anførte tvivl om tolkningen af gravfundets enæggede sværd.
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fundets enæggede sværd har kun én ophængningsring (Engelhardt 1869 pl. 7,27), men skeder med to
ophængningsringe kendes dog fra senførromerske grave (Klindt-Jensen 1978b:64; Machajewski 2001
Taf. XVII; Czarnecka 2007 Taf. CCLV, LVII).

Grav DY rummer også beslaget DY 2d, hvis tolkning ikke er helt entydig. Det har stor lighed med
det sværdgrebbeslag, der sidder på DY 2a, men DY 2d kan næppe også have siddet på grebet af svær-
det. Alternativt kan det have siddet på sværdskeden, men som følge af beslagets snævre indre og den
gennemgående nitte må det i så fald have været på den nederste del, hvilket er uden paralleller. Ende-
lig er der muligheden for, at beslaget kan være brækket af et enægget sværd eller evt. en stor hugkniv,
der i så fald ikke er lagt i graven. Hvis dette skulle være tilfældet, kan det også forklare, at graven rum-
mer to ophængningsøskener (fig. 175).

At DY 2a har været ledsaget af en skede, hører til undtagelserne; kun i to andre fynske grave med
enæggede sværd er der fremkommet tilsvarende beslag (jf. bilag 11a), mens et enkelt jernbeslag i Buk-
kensbjerg grav 18 muligvis skal tolkes som en skedeklamme (Dobrzanska & Liversage 1991 fig. 7,1).
Dette ene beslag må så være deponeret som repræsentant for en hel sværdskede, der i så fald ikke har
været ledsaget af et sværd. Romertidige gravfund med enæggede sværd uden skedebeslag – eller ske-
debeslag uden enæggede sværd – kendes også fra området syd for Østersøen (Weski 1982:20; Adler
1993:72ff; Czarnecka 2007:80; Jensen, X.P. 2008b tabel 16).

Andelen af enæggede sværd, der har været ledsaget af beslag fra skeden, er således endnu mindre,
end det er tilfældet for de tveæggede sværds svedkommende. Dette kan – det spinkle materiale taget i
betragtning – være et udtryk for en tilfældighed, men det kan også skyldes, at der er sket mindre æn-
dringer i de til begravelsen knyttede ritualer i løbet af romersk jernalder. I så fald må skeden have fået
stadig større symbolsk betydning i tidsrummet fra B1 til C1. En tredje mulighed er, at mens de tve-
æggede sværds skeder at dømme ud fra mosefundene altid har været sammensat og prydet med me-
talbeslag, behøver dette ikke at være tilfældet for de enæggede sværds vedkommende. I hvert fald sid-
der det ene af de – ganske vist senførromerske – sværd fra den nordjyske Overbygård-boplads i en
skede, der tilsyneladende udelukkende er lavet af organisk materiale (Lund 1980 fig. 9).

Fig. 175. Sværdgrebbeslag

DY 2d. Foto: Jørgen Nielsen.
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5.7.3. LANSESPIDSER

Lansespidser indgår i 11 grave; i grav EP er våbentypen repræsenteret med to eksemplarer. Dølle-
fragmentet GM 2 kan ikke med sikkerhed bestemmes som enten en lanse- eller spydspids, men dette
stykke skiller sig til gengæld ud ved at have haft en indlægning af messing, oprindeligt i form af en cir-
kel, som det kendes fra mange germanske spyd- og lansespidser (Kaczanowski 1988; Ilkjær 1990a;
1990b).

Som følge af bevaringsforholdene kan tre (K 3, KC 2, KN 2) af de 12 sikre lansespidser ikke be-
stemmes nærmere, mens fire kan relateres til Ilkjærs (1990a) typer med forbehold.

Ilkjærs type 3 er repræsenteret med eksemplarerne BC 2 og antagelig GK 4, og de indgår i grave
fra B2 og B2/C1. Typen er kendetegnet ved at have stor udbredelse tidsmæssigt såvel som geografisk
(Ilkjær 1990a:43ff; Jensen, X.P. 2008a:48ff; 2008b fig. 1; tabel 1), og den er da også repræsenteret i flere
fynske gravfund såvel som i Vimose.

Nært beslægtet med ovenstående type er lansespidsen EN 2, der med forbehold henføres til Ilkjærs
type 6 (1990a:60ff). Forbeholdet skyldes, at spidsen snarere har bladtværsnit 1 end 2b, men eftersom
type 6 kan opfattes som en restgruppe, der ifølge Xenia Pauli Jensen kan være vanskelig at adskille fra
type 3 (2008a:47ff), må den placeres her. Den ca. 35,5 cm lange lansespids EN 2 har en segmentformet
indskæring i den ene side af bladet, og den kan da nærmest sammenlignes med den af Jensen udskilte
type 3/6 variant Vimose (2008a fig. 21).164 Via paralleller til Przeworsk-kulturen, hvor typen er al-
mindelig, dateres den til B2, mens den i grav EN må placeres i den tidlige del af C1.

Den ca. 29 cm lange lansespids EL 4 kan med forbehold tilskrives Ilkjærs type 8 (1990a:70f), der
ikke i øvrigt kendes fra danske gravfund, men derimod fra Illerup Ådal og Vimose. Typen dateres til
C1, hvilket stemmer godt overens med det øvrige udstyr i EL; det tilhører gravpladsens sene gruppe
af våbengrave.

Den fragmenterede lansespids X 2 kan med forbehold bestemmes som Ilkjærs type 13 (1990a:89f),
der dateres til B2-C1. En sådan datering understøttes af det øvrige udstyr i grav X. Typen kendes ikke
fra andre fynske gravfund, men derimod fra Vimose (Jensen, X.P. 2008a:68ff; 2008b fig. 11, tabel 6).

Lansespidsen AH 2 tilhører type 22 Hunn, der er karakteriseret ved to langsgående furer i bladet
(bladtværsnit 9, Ilkjær 1990a:149ff; Jensen, X.P. 2008a:75ff). Typen er velkendt i Sydskandinaviske grav-
fund, herunder fynske (fig. 176), samt i mosefundene (Jensen, X.P. 2008b fig. 15; tabel 22). Grav AH
dateres til B2, og utvivlsomt periodens første del, og den er dermed blandt de tidligste våbengrave på
lokaliteten.

Ilkjærs type 25 (1990a:90f) er repræsenteret med GH 3b, der indgår i en kontekst, der kan dateres
til B2-C1a, hvor typens hovedudbredelse også findes. Typen er vidt udbredt i nordeuropæiske grav-
fund, herunder fynske, og forekommer tillige i Vimose og Illerup (Jensen, X.P. 2008a:80ff; 2008b fig.
17; tabel 9).

I grav EP indgik en 17,6 cm lang og en ca. 31 cm lang lansespids, der begge har blade med fladt, rom-
bisk tværsnit (tværsnit 2). De kan tilskrives Ilkjærs type 4 (1990a:48ff), men har også træk tilfælles med
restgruppen type 6 (1990a:60ff), hvorfor Xenia Pauli Jensen har betegnet fundgruppen for type 4/6
(2008a:60ff). Lansespidser af type 4/6 er ikke tidligere påvist i fynske gravfund, men de kendes i stort
tal fra Vimose – såvel som fra grav- og mosefund i store dele af Nordeuropa (Jensen, X.P. 2008b fig.
5; tabel 3). Typen kendes fra B1-C1b, og til sidstnævnte fase dateres eksemplaret fra grav GH.

I Den fynske Øgruppe indgår lansespidser i gravfund fra slutningen af førromersk jernalder og frem
til slutningen af C1. Våbentypen er fremkommet på 54 romertidsgravpladser, der ligger spredt over store
dele af Fyn samt Langeland. Materialet omfatter ca. 138 lansespidser fordelt på 94 nogenlunde sluttede

164 Segmentformede indsnit i lansespidser kendes i fynske gravfund også fra Veflinge fra sen førromersk jernalder (Pedersen &
Jæger 1979) samt Espe Nord grav R fra B1 (jf. bilag 11a, 090405-37).
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17; tabel 9).

I grav EP indgik en 17,6 cm lang og en ca. 31 cm lang lansespids, der begge har blade med fladt, rom-
bisk tværsnit (tværsnit 2). De kan tilskrives Ilkjærs type 4 (1990a:48ff), men har også træk tilfælles med
restgruppen type 6 (1990a:60ff), hvorfor Xenia Pauli Jensen har betegnet fundgruppen for type 4/6
(2008a:60ff). Lansespidser af type 4/6 er ikke tidligere påvist i fynske gravfund, men de kendes i stort
tal fra Vimose – såvel som fra grav- og mosefund i store dele af Nordeuropa (Jensen, X.P. 2008b fig.
5; tabel 3). Typen kendes fra B1-C1b, og til sidstnævnte fase dateres eksemplaret fra grav GH.

I Den fynske Øgruppe indgår lansespidser i gravfund fra slutningen af førromersk jernalder og frem
til slutningen af C1. Våbentypen er fremkommet på 54 romertidsgravpladser, der ligger spredt over store
dele af Fyn samt Langeland. Materialet omfatter ca. 138 lansespidser fordelt på 94 nogenlunde sluttede

164 Segmentformede indsnit i lansespidser kendes i fynske gravfund også fra Veflinge fra sen førromersk jernalder (Pedersen &
Jæger 1979) samt Espe Nord grav R fra B1 (jf. bilag 11a, 090405-37).
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gravfund eller deponeringer; resten stammer fra forstyrrede grave eller er løsfund fra gravpladser. Ty-
pen indgår næsten udelukkende i brandgrave og de hermed relaterede våbendeponeringer, hvis egent-
lige antal muligvis også omfatter nogle af løs- og enkeltfundene fra gravpladserne. Der kendes kun få
lansespidser fra jordfæstegrave, mens der foreligger fem fund, hvis lansesko inkluderes, fra boplad-
sområder (bilag 11b). I gravene kan lansespidsen forekomme enkeltvis og i par som eneste angrebs-
våben, men også i næsten alle tænkelige kombinationer med andre forsvars- og angrebsvåben (jf. fig.
170). Våbentypen indgår såvel i grave, der er karakteriseret ved komplekst gravgods, som i grave med
mere sparsomt udstyr. Som helhed må lansen karakteriseres som romertidens hyppigst forekommende
våbentype i Den fynske Øgruppe.

Fig. 176. Lansespids af type 22 Hunn

fra Lykkebjerg grav 56 (bilag 11a).

Tegning: Helle Gelting.
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5.7.4. SPYDSPIDSER

Spydspidser indgår i fire grave med et tilsvarende antal eksemplarer. Ilkjærs type 2 (1990a:183ff) er re-
præsenteret med EL 3 og muligvis AS 2; sidstnævnte kan dog ikke helt afskrives som en type 25-spyd-
spids (Jensen, X.P. 2008a:102). Hverken type 2 eller 25 kendes i forvejen fra fynske gravfund; faktisk
kendes de – bortset fra et enkelt bornholmsk gravfund – slet ikke udenfor mosekontekst i Danmark.

Gravene GH og GK rummer spydspidser med én modhage (Ilkjær 1990a:177 type 21; Jensen, X.P.
2008a:91f); GK 3 er et særdeles kort stykke, der næppe har været meget mere end 9 cm i intakt tilstand.
Stykket kendetegnes endvidere ved at have en dølle med rombisk tværsnit. Typen er med de to fund
fra Brudager for første gang dokumenteret i fynske gravfund, men kendes dog fra enkelte jyske og born-
holmske grave samt fra Vimose. De to Brudager-grave dateres til B2-C1, og de ligger nok i virkelig-
heden begge to tæt på overgangen mellem ældre og yngre romersk jernalder.

I de fynske gravfund indgår spydspidser i den sene gruppe af våbengrave, dvs. fra B2-C1, og de fle-
ste ligger på overgangen mellem ældre og yngre romertid eller i C1, som det også er tilfældet med en
stor del af Vimoses spydspidser (Jensen, X.P. 2008a tabel 15). Udover at indgå i brandgrave er typen
repræsenteret i våbendeponeringer på Bregentved-gravpladsen (fig. 177).165 Grave med spydspidser
er generelt karakteriseret ved et komplekst gravgods, herunder bredt sammensat våbenudstyr, og spyd-
spidsen forekommer – i modsætning til lansespidsen – aldrig som eneste våbentype. Ligeledes i mod-
sætning til lansespidserne findes spydspidser heller aldrig i mere end et eksemplar i gravene eller i de
bundter, der indgår i våbendeponeringerne.166 I grave med to lansespidser kan det ofte iagttages, at den
ene er væsentligt mindre end den anden, og i disse tilfælde kan de mindre eksemplarer evt. have ud-
fyldt spydets funktion og symbolik.

De fire spydspidser fra Brudager viser med ét, at typer, der hidtil kun eller hovedsageligt har væ-
ret kendt fra mosefundene, også har forankring i det regionale gravmateriale. Det er selvfølgelig tan-
kevækkende, at undersøgelsen af en enkelt gravplads så grundlæggende kan ændre på udbredelseskortet.
Baggrunden herfor er, at spydspidser som sådan er relativt sjældne i danske gravfund fra romersk jern-
alder og i særdeleshed fra ældre romertid. I særlig grad kan det iagttages i det fynske materiale, hvor
våbenformen kun er repræsenteret på fire gravpladser med i alt ni eksemplarer (jf. bilag 11a).167 Fun-
dene fra Brudager udgør således hen mod halvdelen af de gravfundne fynske spydspidser, og til disse
skal lægges fragmenter af enkelte eksemplarer fra Lundeborg-bopladsen (Ilkjær 1994 Abb. 1). I Vimose-
fundet indgår i alt 361 spydspidser mod 864 lansespidser (Jensen, X.P. 2008a tabel 12 og 13). Af disse
kan 300 spydspidser og 572 lansespidser dateres til yngre romertid (Jensen, X.P. 2008a tabel 50), og den
procentuelle fordeling mellem de to typer i denne periode er således 34/66. Det tilsvarende forhold på
de fynske romertidsgravpladser er ca. 7/93. Denne forskel kan måske indikere, at spydspidserne i be-
gravelsesritualerne har indtaget en anderledes rolle end lansespidserne, uden at det er muligt at komme

165 Jf. bilag 11a, 090108-11deponeringerne Jern 13 og AS.
166 Det har dog været diskuteret, om der er en eller to spydspidser i Harnebjerg grav 47 (Dobrzanska & Liversage 1983:240).
167 Eksemplaret fra 080501-8 Bederslev er ikke medtaget i denne opgørelse, da proveniensen er meget usikker.

Fig. 177. Ca. 35 cm lang type

6-spydspids fra våbendepone-

ring AS på Bregentved-grav-

pladsen. Døllen er sammen-

banket før deponeringen.

Foto: Jørgen Nielsen.
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ste ligger på overgangen mellem ældre og yngre romertid eller i C1, som det også er tilfældet med en
stor del af Vimoses spydspidser (Jensen, X.P. 2008a tabel 15). Udover at indgå i brandgrave er typen
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ene er væsentligt mindre end den anden, og i disse tilfælde kan de mindre eksemplarer evt. have ud-
fyldt spydets funktion og symbolik.

De fire spydspidser fra Brudager viser med ét, at typer, der hidtil kun eller hovedsageligt har væ-
ret kendt fra mosefundene, også har forankring i det regionale gravmateriale. Det er selvfølgelig tan-
kevækkende, at undersøgelsen af en enkelt gravplads så grundlæggende kan ændre på udbredelseskortet.
Baggrunden herfor er, at spydspidser som sådan er relativt sjældne i danske gravfund fra romersk jern-
alder og i særdeleshed fra ældre romertid. I særlig grad kan det iagttages i det fynske materiale, hvor
våbenformen kun er repræsenteret på fire gravpladser med i alt ni eksemplarer (jf. bilag 11a).167 Fun-
dene fra Brudager udgør således hen mod halvdelen af de gravfundne fynske spydspidser, og til disse
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kan 300 spydspidser og 572 lansespidser dateres til yngre romertid (Jensen, X.P. 2008a tabel 50), og den
procentuelle fordeling mellem de to typer i denne periode er således 34/66. Det tilsvarende forhold på
de fynske romertidsgravpladser er ca. 7/93. Denne forskel kan måske indikere, at spydspidserne i be-
gravelsesritualerne har indtaget en anderledes rolle end lansespidserne, uden at det er muligt at komme

165 Jf. bilag 11a, 090108-11deponeringerne Jern 13 og AS.
166 Det har dog været diskuteret, om der er en eller to spydspidser i Harnebjerg grav 47 (Dobrzanska & Liversage 1983:240).
167 Eksemplaret fra 080501-8 Bederslev er ikke medtaget i denne opgørelse, da proveniensen er meget usikker.

Fig. 177. Ca. 35 cm lang type

6-spydspids fra våbendepone-

ring AS på Bregentved-grav-

pladsen. Døllen er sammen-

banket før deponeringen.

Foto: Jørgen Nielsen.
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tættere på, hvorledes dette skal tolkes. Spydspidsernes særlige rolle kan måske også indikeres af, at de
i hvert fald i gravfundene kun undtagelsesvis har været udsat for samme hårdhændede behandling som
lansespidserne.

5.7.5. SKJOLDUDSTYR

I alt 14 grave rummede skjoldudstyr; i 12 grave fremkom skjoldbuler eller dele heraf, mens 10 inde-
holdt skjoldhåndtagsbeslag. Derimod indgår der ikke et eneste fragment af et skjoldrandbeslag i gra-
vene, og andre former for skjoldbeslag samt skjoldnitter er kun sparsomt til stede. Sidstnævnte kate-
gori foreligger dog bl.a. i form af et enkeltfund (Løsfund 6). Alle skjoldrelaterede beslag er lavet af jern.

5.7.5.1. SKJOLDBULER

Omtrent alle Brudager-fundets 12 skjoldbuler har været udsat for en hårdhændet medfart, før de blev
deponeret i graven, og i flere tilfælde kan bulerne med sikkerhed siges at være nedlagt pars pro toto,
mens det er vanskeligere at afgøre i andre tilfælde. Kun stykkerne AH 3 og GH 4a kan antages at have
været lagt i graven i relativt ubeskadiget tilstand. At fragmenteringen af de fleste skjoldbuler ikke kun
er sket under opholdet i jorden eller efter fremdragelsen, kan dokumenteres ved, at stykker af samme
bule ofte er fundet spredt i gravgruben. Endvidere bærer flere stykker synlige destruktionsspor i form
af udrevne nittehuller og opbøjede kraver, men tydeligst fremtræder ødelæggelsen på de eksemplarer,
hvor overdelen ved hjælp af et tungt og skarpt redskab – måske en økse – er banket ned i underdelen.
Lignende destruktionsspor ses på skjoldbuler fra mosefundene, ikke mindst i materialet fra Illerup Ådal
(f.eks. Ilkjær 2001b:121ff).

Når nittehullerne på AH 3 er ødelagte, må det skyldes, at bulen er brækket af skjoldbrædderne, mens
den endnu var fikseret hertil med nitter (fig. 178). Det kan antyde, at ødelæggelsen og måske tillige sor-
teringen af gravudstyret påbegyndtes allerede før ligbrændingen, således at det i dette tilfælde kun var
bulen og ikke skjoldet in toto, der fulgte den døde på bålet (jf. Bantelmann 1988:74).

Fig. 178. Skjoldbulen AH 3

med udrevne nittehuller.

Foto: Jørgen Nielsen.
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Den voldsomme håndtering af skjoldbulerne har medført, at det til tider har været vanskeligt at re-
latere skjoldbulefragmenterne til en bestemt undertype. Kun blikfragmenterne KN 3 har det dog væ-
ret helt umuligt at henføre til en af Ilkjærs (2001a:280ff) hovedtyper. En enkelt bule (AH 3) tilhører
med sin koniske overdel type 1, der dateres til B1 og tidlig B2. Typen er velkendt over store dele af Bar-
baricum, og den indgår i flere fynske gravfund samt i Vimose (Jensen, X.P. 2008b fig. 40, tabel 21). I
grav AH er bulen kombineret med en lansespids af type 22, og gravlæggelsen må have fundet sted i be-
gyndelsen af B2. Denne våbengrav kan dermed antages at være gravpladsens ældste.

Skjoldbulen BC 3a (fig. 179) kan ikke med sikkerhed tilskrives type 2 eller 3, mens K 4a og GK 5
ikke kan bestemmes mere præcist end til gruppe 3. Til type 3a henføres X 3, og denne vidt udbredte
skjoldbuleform er i forvejen kendt fra fynske gravfund såvel som fra Vimose (Jensen, X.P. 2008a fig.
43; tabel 23). Dateringerne i gravfundene falder især i B2, men der er også eksempler på, at typen fort-
sat har været i brug i C1, som det ses i grav X. Type 3b indgår i gravene AS og GH, men bortset fra
Harnebjerg grav 47 (Dobrzanska & Liversage 1983:287) kendes typen ikke fra fynske gravfund. Til gen-
gæld er type 3b-bulerne i Vimose fremstillet af jern såvel som træ (Jensen, X.P. 2008a:174ff; 2008b fig.
43, tabel 24). Dateringen af typen er B2-C1. Skjoldbulerne AK 2a og KC3a kan ikke bestemmes mere
præcist end type 3b eller 3c; sidstnævnte indgår dog i flere fynske gravfund fra den tidligste del af yng-
re romertid, og til samme tid dateres de to Brudager-grave (Jensen, X.P. 2008b fig. 44; tabel 25).

Fig. 179. Fremstillingsspor på

undersiden af kraven på

skjoldbulen BC 3a.

Foto: Jørgen Nielsen.
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Til C1b dateres skjoldbulerne EL 5a og EP 3a, der tilhører henholdsvis type 5a og 5b i Ilkjærs ty-
pologi, og de tilhører dermed den sidste fase af våbengrave på gravpladsen lokalt og i regionen som hel-
hed. Begge typer har deres hovedudbredelse i Norge og Sverige (Ilkjær 2001a Abb. 290), men de ind-
går tillige i fundet fra Illerup Ådal og Vimose (Jensen, X.P. 2008a:196) samt i tre jyske og et enkelt fynsk
gravfund (Kokshøj, Albrectsen 1968 nr. 24).

5.7.5.2. SKJOLDHÅNDTAGSBESLAG

Som beskrevet i foregående afsnit fandtes skjoldhåndtagsbeslag eller dele heraf i 10 grave; heraf må styk-
ket fra grav GL betragtes som usikkert. Grav EN rummede et næsten intakt skjoldhåndtagsbeslag (EN
3a) samt to nittepladefragmenter fra endnu et håndtag (EN 3b). Tilstedeværelsen af to skjoldhånd-
tagsbeslag i en grav er påfaldende, og der er ikke tilsvarende to skjoldbuler i graven.

Ligesom det var tilfældet med skjoldbulerne, kan flere af håndtagsbeslagene ses at have været ud-
sat for destruktion forud for deponeringen i graven, og nogle beslag er med sikkerhed deponeret pars
pro toto (f.eks. EN 3b), mens andre muligvis har været det. Nogle håndtagsbeslag er mere eller min-
dre vredet ud af form, og i gravene K, BC og EP er dette muligvis sket, fordi man brækkede skjoldet
itu forud for ligbrændingen. Igen er det nærliggende at drage paralleller til de ødelæggelser, som de til-
svarende beslag fra mosefundene har været udsat for (Ilkjær 2001b:273ff) (fig. 180).

På trods af ødelæggelserne har det været muligt at typebestemme de fleste skjoldhåndtagsbeslag;
kun fragmentet GL 3 kan ikke med sikkerhed henføres til en bestemt type. Det ældste i rækken er BC
3b, der tilhører Ilkjærs (1990a) type 1, som kendes fra Vimose såvel som en række fynske gravfund (Jen-
sen, X.P. 2008a:187f; 2008b fig. 45; tabel 26). Typen dateres til B1-tidlig B2, og sidstnævnte datering
må på grund af fundkombinationen gælde for BC 3b. Graven tilhører således, sammen med AH, de
først anlagte våbengrave på stedet. AK 2b kan være type 3, men dette kan ikke afgøres med sikkerhed
på grund af fragmenteringen. Type 3-beslag kendes ikke fra andre fynske gravfund, men derimod fra
Vimose (Jensen, X.P. 2008a:187ff).

I syv grave foreligger i alt otte skjoldhåndtagsbeslag af type 5; af disse kan EN 3b og EP 3b ikke
bestemmes mere præcist. K 4b er et type 5a-beslag, der er sjældent i sydskandinaviske gravfund og på
Fyn kun kendes fra Kulsbjerg. Til gengæld indgår det i mosefundene fra Vimose og Illemose (Jensen,
X.P. 2008a:199f). KC 3b er en variation af type 5a, idet der er to i stedet for ét hul i nittepladen, og den
kan således betegnes som type 5ag, der ligesom hovedtypen skal dateres til den tidligste del af yngre
romertid (jf. Jensen, X.P. 2008a:204f). EL 5b, EN 3a og antagelig AS 3b kan tilskrives type 5b. Denne type

Fig. 180. Skjoldhåndtagsbe-

slag KC 3b var overbrudt

forud for deponeringen i

gravgruben.

Foto: Jørgen Nielsen.
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dateres til C1, og den kendes fra Fraugde-gravpladsen samt fra Vimose (Jensen, X.P. 2008a:201ff). Xenia
Pauli Jensen har påpeget ensartetheden i udstyret i de få danske grave, hvori typen indgår. Det kan til dels
underbygges af Brudager-materialet, idet der er import i form af dele af et bronzekar i grav EN – og mu-
ligvis i form af et glasskår i EL, hvis våbenudstyr tillige er komplekst. Udstyret i AS med det mulige type
5b-beslag kan dog ikke betegnes som komplekst, og ingen af Brudager-gravene indeholder sporer, som
det kendes fra flere andre grave med denne type skjoldhåndtagsbeslag. Det keramiske indhold i grav AS
henfører entydigt dette anlæg til B2, så enten er typebestemmelsen af gravens skjoldhåndtagsbeslag for-
kert, eller også har type 5b været anvendt allerede fra slutningen af ældre romertid.

Grav GH indeholder et muligt fragment af en nitteplade fra et skjoldhåndtag, der med forbehold
kan bestemmes som Ilkjærs type 5e (1990a; 2001a:314ff). Dateringen af denne type falder imidlertid i
C3, mens det øvrige udstyr i grav GH henføres til overgangen mellem ældre og yngre romertid. Da
GH 4b er dårligt bevaret, kan det ikke udelukkes, at dateringsproblemerne ganske enkelt har grund i
en fejltolkning; alternativt kan der være tale om, at stykkets oprindelige form er sløret af reparation.

5.7.5.3. SKJOLDUDSTYR – OPSUMMERING

Skjoldudstyret fra i alt 14 brandgrave på Brudager-gravpladsen dækker et kronologisk forløb fra over-
gangen mellem B1 og B2 og frem til C1b. Som følge af fundkombinationerne kan ingen af gravene dog
dateres tidligere end første del af B2. Skjoldudstyr har således været medgivet i gravene på lokaliteten
gennem hele det tidsrum, hvor der blev anlagt våbengrave (fig. 181).

Samtlige typer af skjoldbuler og skjoldhåndtagsbeslag har paralleller i Vimose, og for de flestes ved-
kommende kendes der også beslægtede fund fra fynske gravpladser. Når det i nogle tilfælde er vanskeligt
at finde paralleller på gravpladserne i regionen, skyldes det først og fremmest, at meget materiale fra
ældre såvel som nye udgravninger ikke er præcist identificeret i forhold til Ilkjærs typologi. Ydermere
er kun en begrænset del af materialet fremlagt på så detaljeret vis, at man har mulighed for selv at fo-
retage direkte sammenligning. Derfor kan fremlæggelsen af materialet fra en enkelt gravplads med ét
komme til at ændre væsentligt på udbredelseskort over bestemte typer.

5.7.5.4. SKJOLDUDSTYRET I PERSPEKTIV

De fynske grave med skjoldudstyr findes kontinuerligt fra sidste del af førromersk jernalder og frem
til C1b, men fundene klumper sig markant i B1 og C1, hvortil hovedparten af regionens våbengrave i
det hele taget kan dateres (jf. afsnit 5.7.7). Fra Den fynske Øgruppe er der registreret ca. 111 skjold-
buler og ca. 49 skjoldhåndtagsbeslag fordelt på i alt 54 gravpladser. I 93 tilfælde er udstyret fremdra-
get fra mere eller mindre sluttede gravfund, mens ca. et dusin fund hidrører fra våbendeponeringer på
Bregentved-gravpladsen. I en enkelt grav er skjoldudstyret kun repræsenteret ved en bronzenitte (fig.
182).168 Hertil kommer adskillige løsfund af buler såvel som håndtagsbeslag fra øgruppens gravplad-
ser. Endelig skal det nævnes, at der på det centrale bopladsområde i Gudme er fundet et fragment af

168 Noget lignende kan være tilfældet i grav A14 på Gryagervej-gravpladsen, Gudme sogn (jf. bilag 1 og 11a, 090104-146),
hvorfra der foreligger en formodet skjoldnitte af jern. En nu bortkommet jerngenstand fra graven kan dog være rester af andet
våbenudstyr.
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dateres til C1, og den kendes fra Fraugde-gravpladsen samt fra Vimose (Jensen, X.P. 2008a:201ff). Xenia
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det kendes fra flere andre grave med denne type skjoldhåndtagsbeslag. Det keramiske indhold i grav AS
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hvorfra der foreligger en formodet skjoldnitte af jern. En nu bortkommet jerngenstand fra graven kan dog være rester af andet
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sølvbeslag, der kan stamme fra en skjoldbule (Imer 2006). Samtlige kendte fund af skjoldudstyr fra fyn-
ske romertidsgravpladser er opført i bilag 11a.

Først med fremlæggelsen af skjoldmaterialet fra Illerup Ådal har det været muligt at få et indblik
i, hvor mange enkeltdele et skjold fra romersk jernalder egentlig består af. Overordnet set kan skjol-
dene deles op i organiske (træ, ben, læder, bemaling) og uorganiske (metaller, evt. glas) elementer, og
flere af disse materialegrupper vil selvfølgelig kun vanskeligt kunne modstå en tur på ligbålet. Selv når
der ses bort fra et fuldstændigt bevaret skjolds organiske elementer, kan det bestå af mange enkeltele-
menter: Skjoldbule, skjoldhåndtagsbeslag, randbeslag, evt. pyntebeslag, nitter, samt evt. reparations-
beslag. Gennemgangen af materialet fra Brudager har vist, at flere af disse elementer – hvis de over-
hovedet er til stede – kun forekommer sporadisk. Hvis man udvider perspektivet til Den fynske
Øgruppe og ser på våbengravene fra hele romersk jernalder, fremgår det, at materialet fra Brudager-
gravpladsen ikke afviger fra det generelle mønster (fig. 183).

Fig. 183. Kombinationer af skjoldudstyr i 93 fynske gravfund

fra sen førromersk til tidlig yngre romersk jernalder.

Hvis skjoldbeslagene deles op i enkeltelementer, og disse vurderes hver for sig, kan der indled-
ningsvis fokusere på skjoldrandbeslagene. Disse er ikke påvist i en eneste af Brudager-gravene, og ser
man på det samlede fynske materiale, kendes dette element kun fra fire ud af de 93 gravfund.169 At be-
slagene mangler i gravene, fordi de skulle være opløst under opholdet i jorden, kan næppe bruges som
en generel forklaringsmodel (Ilkjær 2001a:273); dertil er beslagene på et komplet skjold trods alt for
mange og for kompakte. Derfor er der to mulige årsagsforklaringer på randbeslagenes sjældne tilste-
deværelse i gravfundene. Den første mulighed er, at skjoldrandbeslagene næsten konsekvent blev fjer-
net før gravlæggelsen. Mere sandsynligt er det måske, at ikke alle skjold har været forsynet med me-
talbeslag langs randen (Adler 1993:53). Dette kan da også antydes af misforholdet mellem
skjoldbuler/skjoldhåndtagsbeslag og randbeslag i mosefundene fra især fra den senere del af romersk
jernalder (Ørsnes 1988:83ff).170

Mosefundene har vist, at skjoldgrebet kan bestå af flere enkeltelementer af henholdsvis metal, træ
og tak (Engelhardt 1869:13; Ilkjær 2001a:314ff; 370). Der synes også at have været skjoldgreb, som ude-
lukkende har bestået af organisk materiale, og det kan være en del af forklaringen på, at der ikke er iden-
tificerbare dele af grebet i ca. 56 % af gravene.171 Skjoldhåndtagsbeslagene af metal er dog så hyppige
i moserne, at de synes at være underrepræsenteret i gravene, og en frasortering af metaldelene før grav-
læggelsen kan således også komme på tale som en del af forklaringen. I hvert fald synes en sortering
af skjoldudstyrets metaldele før begravelsen at være den mest plausible forklaring på, at der mangler

Fig. 182. Skjoldnitte af

bronze fra Fjellerup grav 3.

Foto: Jørgen Nielsen.

169 Hygindtorp grav 51, Harnebjerg grav 10, Bukkensbjerg grav 9 og Nybølle grav 24 (jf. bilag 11a).
170 I det senest udgravede materiale fra Nydam er der kun få spor af, at skjoldene har været forsynet med randbeslag. Venligst
meddelt af udgraveren, museumsinspektør Peter Vang Petersen, Nationalmuseet.
171 Skjoldhåndtagsbeslag af tak eller ben burde kunne påvises i brandgrave, men dette er mig bekendt aldrig sket.
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skjoldbuler i ca. 14 % af de fynske våbengrave, hvor der er bevaret beslag fra grebet. Vimose-fundet
omfatter ganske vist skjoldbuler af træ (Jensen, X.P. 2008a:158), således at det organiske materiale også
kan være en del af forklaringen på de manglende buler i brandgravene. Selv i denne kontekst er træ-
skjoldbulernes antal imidlertid så begrænset, at de næppe har udgjort en udbredt genstandsgruppe i ro-
mersk jernalder.

Sammenfattende kan det konkluderes, at kun i to fynske romertidsgrave indgår der både skjold-
bule samt håndtags- og randbeslag, og disse repræsenterer således, som de eneste, et mere eller min-
dre komplet skjoldudstyr. Som delvis komplette skjoldudstyr kan man betragte de 28 grave, hvor både
bule og håndtag er nedlagt, mens alle andre skjolde i et eller andet omfang må være nedlagt pars pro
toto. Denne handling er især udført i forbindelse med anlæggelsen af brandgrave, men kendes også fra
enkelte jordfæstegrave.

Den partielle nedlægning af skjoldudstyr er en integreret del af våbengravskikken i Danmark fra
slutningen af førromersk jernalder og i hvert fald til udgangen af C1. Efter dette tidspunkt er antallet
af publicerede, sluttede gravfund så få, at billedet bliver mere uklart. Det er dog sikkert, at der ikke er
tale om et regionalt fænomen, for i det samme tidsrum og over store dele af Nordeuropa kan man også
iagttage, at skjoldudstyr er nedlagt pars pro toto (f.eks. Weski 1982:29ff; Bantelmann 1988:74; Adler 1993
Abb. 48-51; Nicklasson 1997:194ff). Timm Weski har påpeget, at der er visse regionale mønstre i ud-
vælgelsen af bestemte skjolddele til deponering i gravene. Tilsvarende iagttagelser kan ikke gøres in-
den for et så begrænset område som Den fynske Øgruppe, og manglen på publicerede våbengrave fra
de øvrige danske landsdele forhindrer, at man kan se, om mønstrene her afviger fra det fynske.

Den partielle nedlægning af skjoldet forstærkes af, at der er mange eksempler på, at udstyret er be-
vidst ødelagt i stil med de destruktionsmønstre, man kender fra krigsbytteofferfundene (fig. 184). Dette
træk er ikke mindst karakteristisk for udstyret i våbendeponeringerne på Bregentved-gravpladsen, men
genfindes, som beskrevet, også i materialet fra Brudager. Ikke mindst skjoldbulerne har været udsat for
en hård medfart, og ødelæggelserne har i hvert fald i nogle tilfælde fundet sted allerede forud for kre-
meringen (jf. Bantelmann 1988:74). Den næsten totale mangel på skjoldrandbeslag kan muligvis også
tages til indtægt for, at ødelæggelsen af skjoldene generelt påbegyndtes før ligbrændingsprocessen.

Selv om forskellige bevaringsmæssige forhold kan være medvirkende til, at skjoldbulerne dominerer
i antal over de andre skjoldbeslag i gravfundene, tyder meget på, at ud af det samlede skjold var det
bulen, der havde den største symbolværdi, og at det er årsagen til, at den hyppigst blev medgivet i gra-
ven. Næstvigtigst må skjoldhåndtagsbeslaget have været, mens andre typer af beslag tilsyneladende har
haft en mindre symbolsk betydning ved gravlæggelsen. En parallel til dette kan ses i sværdudstyret; her
har selve sværdet tilsyneladende haft størst symbolværdi, mens den tilhørende skede og de hermed for-
bundne beslag og ophæng har været mindre væsentlige.

Hvis man ser på skjoldudstyrets sammensætning i det ca. 250-årige forløb, som de fynske gravfund
i bilag 11a strækker sig over, kan der spores udvikling i håndtagenes og bulernes form. Det kan også

Fig. 184. Skjoldbule fra
Vimose med spor af be-

vidst ødelæggelse.
Foto: Pia Brejnholt,

Nationalmuseet.
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skjoldbuler i ca. 14 % af de fynske våbengrave, hvor der er bevaret beslag fra grebet. Vimose-fundet
omfatter ganske vist skjoldbuler af træ (Jensen, X.P. 2008a:158), således at det organiske materiale også
kan være en del af forklaringen på de manglende buler i brandgravene. Selv i denne kontekst er træ-
skjoldbulernes antal imidlertid så begrænset, at de næppe har udgjort en udbredt genstandsgruppe i ro-
mersk jernalder.

Sammenfattende kan det konkluderes, at kun i to fynske romertidsgrave indgår der både skjold-
bule samt håndtags- og randbeslag, og disse repræsenterer således, som de eneste, et mere eller min-
dre komplet skjoldudstyr. Som delvis komplette skjoldudstyr kan man betragte de 28 grave, hvor både
bule og håndtag er nedlagt, mens alle andre skjolde i et eller andet omfang må være nedlagt pars pro
toto. Denne handling er især udført i forbindelse med anlæggelsen af brandgrave, men kendes også fra
enkelte jordfæstegrave.

Den partielle nedlægning af skjoldudstyr er en integreret del af våbengravskikken i Danmark fra
slutningen af førromersk jernalder og i hvert fald til udgangen af C1. Efter dette tidspunkt er antallet
af publicerede, sluttede gravfund så få, at billedet bliver mere uklart. Det er dog sikkert, at der ikke er
tale om et regionalt fænomen, for i det samme tidsrum og over store dele af Nordeuropa kan man også
iagttage, at skjoldudstyr er nedlagt pars pro toto (f.eks. Weski 1982:29ff; Bantelmann 1988:74; Adler 1993
Abb. 48-51; Nicklasson 1997:194ff). Timm Weski har påpeget, at der er visse regionale mønstre i ud-
vælgelsen af bestemte skjolddele til deponering i gravene. Tilsvarende iagttagelser kan ikke gøres in-
den for et så begrænset område som Den fynske Øgruppe, og manglen på publicerede våbengrave fra
de øvrige danske landsdele forhindrer, at man kan se, om mønstrene her afviger fra det fynske.

Den partielle nedlægning af skjoldet forstærkes af, at der er mange eksempler på, at udstyret er be-
vidst ødelagt i stil med de destruktionsmønstre, man kender fra krigsbytteofferfundene (fig. 184). Dette
træk er ikke mindst karakteristisk for udstyret i våbendeponeringerne på Bregentved-gravpladsen, men
genfindes, som beskrevet, også i materialet fra Brudager. Ikke mindst skjoldbulerne har været udsat for
en hård medfart, og ødelæggelserne har i hvert fald i nogle tilfælde fundet sted allerede forud for kre-
meringen (jf. Bantelmann 1988:74). Den næsten totale mangel på skjoldrandbeslag kan muligvis også
tages til indtægt for, at ødelæggelsen af skjoldene generelt påbegyndtes før ligbrændingsprocessen.

Selv om forskellige bevaringsmæssige forhold kan være medvirkende til, at skjoldbulerne dominerer
i antal over de andre skjoldbeslag i gravfundene, tyder meget på, at ud af det samlede skjold var det
bulen, der havde den største symbolværdi, og at det er årsagen til, at den hyppigst blev medgivet i gra-
ven. Næstvigtigst må skjoldhåndtagsbeslaget have været, mens andre typer af beslag tilsyneladende har
haft en mindre symbolsk betydning ved gravlæggelsen. En parallel til dette kan ses i sværdudstyret; her
har selve sværdet tilsyneladende haft størst symbolværdi, mens den tilhørende skede og de hermed for-
bundne beslag og ophæng har været mindre væsentlige.

Hvis man ser på skjoldudstyrets sammensætning i det ca. 250-årige forløb, som de fynske gravfund
i bilag 11a strækker sig over, kan der spores udvikling i håndtagenes og bulernes form. Det kan også
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konstateres, at mængden af grave med skjoldudstyr er størst i B1 og C1, men til gengæld kan der ikke
i løbet af det anførte tidsrum spores ændringer i det udvalg af udstyr, som udsorteres til nedlægning i
gravene. Konklusionen må derfor være, at “formsproget” bag den partielle medgivelse af skjoldudstyr
ikke har ændret sig fra den tidligste del af ældre romersk jernalder og frem til ca. 250 e.Kr., hvor man
ophører med at deponere våben i gravene i Den fynske Øgruppe.

Samtlige skjoldbeslag fra Brudager er lavet af jern, ligesom det er tilfældet med skjoldudstyret i langt
hovedparten af de fynske gravfund fra romersk jernalder. De to eneste undtagelser udgøres af skjoldbu-
len i Vigerslev grav 1 (Albrectsen 1968 nr. 13) og en nitte fra Fjellerup grav 3172; disse er begge af bronze
(fig. 182). De to fund med skjoldudstyr af bronze dateres til C1, og mens det førstnævnte ikke rummer
komplekst udstyr, er dette tilfældet med sidstnævnte, der bl.a. indeholder import og spillebrikker.

Når skjoldbeslagene fra de fynske romertidsgravfund sammenlignes med de tilsvarende fra samti-
dige krigsbytteofferfund, bliver det klart, at gravenes indhold kun afspejler en del af det udstyr, som har
været anvendt af datidens hærstyrker. I det regionale landskab kendes således flere skjoldbuler såvel som
andet skjoldudstyr af bronze og sølv fra Vimose og Illemose (Stenbak 1994:157f; von Carnap-Bornheim
& Ilkjær 1996:286 Tab. 16; Ilkjær 2001a) (fig. 185). På grund af disse funds til dels ufuldkomne og til dels
usikre karakter kan det ikke afgøres, om mængdeforholdet mellem skjoldudstyr af jern og ædle metal-
ler herfra giver et repræsentativt billede, eller om det afspejler bevaringsbetingelser eller forsknings-
mæssige forhold. Tager man derimod udgangspunkt i det store og grundigt analyserede skjoldmateriale
fra Illerup Ådal, bliver det klart, at der må være et misforhold mellem råmaterialerne til skjoldudstyr
fra hhv. grav- og mosefund. Af Illerup-fundets ca. 425 skjoldbuler er 91,8 % lavet af jern, 7 % af bronze
og 1,2 % af sølv (Ilkjær 2001a:280 Tab. 4). Det skjoldudstyr, som er repræsenteret med ca. 8 % i Ille-
rup, er således meget svagt eller slet ikke til stede i de danske gravfund. Særligt tydeligt bliver det, når
man fokuserer på specifikke og let identificerbare pyntebeslag, herunder presblikbeslag og ansigtsma-
sker, som bl.a. kendes fra Vimose (von Carnap-Bornheim & Ilkjær 1996:286ff). Disse er næsten helt fra-
værende i gravfundene.173 Konklusionen må være, at skjoldudstyr af bronze og sølv er markant under-

172 Jf. bilag 11a, 090102-22 Fjellerup.
173 Dog kan et maskebeslag af sølv fra Agersbøl tolkes som et skjoldbeslag (Brøndsted 1966:174f; Ilkjær 1990a:342 nr. 3; Jensen,
X.P. 2008a:210).

Fig. 185. Skjoldbule af

bronze fra Illemose. Bemærk

hullerne efter stik med spyd

eller lanser. Foto: Jens Gre-

gers Aagaard.
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repræsenteret i de fynske gravfund fra romersk jernalder, og iagttagelsen kan uden problemer udvides
til at gælde for det danske gravmateriale som sådan. Derimod har de mosefundne skjoldbeslag af ædel-
metal paralleller i bl.a. norske og svenske gravfund (von Carnap-Bornheim & Ilkjær 1996:291ff; 484),
og der synes således at være regionale forskelle på, hvorvidt pragtudstyr fra skjolde blev medgivet i gra-
vene eller ej.

5.7.6. VÅBENUDSTYRETS SAMMENSÆTNING OG KONTEKST

Det gravfundne våbenudstyr fra romersk jernalder udviser en anden og mere ukomplet karakter end
det tilsvarende fra mosefundene. Som det er beskrevet i de foregående afsnit, skyldes dette bl.a. for-
skellige formationsprocesser forud for deponeringen i graven. Endvidere rummer mosefundene aktivt
brugt og hurtigt akkumuleret våbenudstyr, mens de gravlagte våbensæt eller dele af sådanne i højere
grad kan udtrykke en symbolsk markering af afdødes militære og civile position. Afdøde behøver så-
ledes ikke nødvendigvis at have været aktiv kriger med tidssvarende våbenudstyr. Desuden er det mu-
ligt, at gravfundne våbensæt kan indeholde arvegods, der er anvendt som paradestykker under begra-
velsesceremonierne, uden at det vil være muligt at udskille sådanne stykker selv i en detaljeret
våbentypologi som Jørgen Ilkjærs. Variationer i sammensætningen af typer i arkæologisk set samtidige
gravfundne våbensæt kan således skyldes kronologiske forskelle på måske få årtier.

På baggrund af sammensætningen af våbenudstyret i de 16 sikre og mulige våbengrave fra Bruda-
ger kan der udskilles fem våbenudstyrsgrupper (fig. 186), der tilsammen dækker det tidsrum, som er
omfattet af Jørgen Ilkjærs våbengrupper 1-5 (1990a:272ff):

Fire grave tilhører våbenudstyrsgruppe 1, og de dateres til den sidste del af ældre romertid og tids-
rummet frem til C1b. Gravene er karakteriseret ved AOT-værdier på 7 og 8 (jf. afsnit 7.4), hvilket selv-
følgelig tildels afspejler våbenudstyrets kompleksitet, men også at der ofte er knyttet andre og som re-
gel bestemte typer af ledsageudstyr til disse våbengrave. Sakse forekommer således i tre af gravene, og
en ragekniv i en fjerde. Import er muligvis til stede i form af et lille, men diskutabelt glasskår fra grav
EL.

De otte grave fra våbenudstyrsgruppe 2 dækker hele det tidsrum, hvor våbengravene er repræsen-
teret på Brudager-gravpladsen. AOT-værdierne er generelt lidt lavere (3-7) i denne gruppe, der dog om-
fatter en enkelt grav med import i form af dele af et bronzekar (EN). Til gengæld indgår hverken sakse
eller rageknive i nogle af disse grave.

Våbenudstyrsgruppe 3 udgøres kun af en enkelt grav; den dateres til B2 og har en AOT-værdi på
8. Kompleksiteten i gravudstyret skyldes bl.a. en saks, en ragekniv samt et ildstål, og en guldsmelte-
klump peger på høj social status.

Våbenudstyrsgruppe 4 og 5, der kun omfatter en enkelt våbentype, har AOT-værdier på 2-4, og de
indeholder – udover våbenudstyret – ikke genstande med væsentlig symbolsk betydning.

I et forsøg på at afklare, om Brudager-gravpladsens fem våbenudstyrsgrupper udelukkende er et
lokalt fænomen, eller om de kan genfindes på de fynske romertidsgravpladser som helhed, er de sam-
menholdt med materialet i bilag 11a. Resultaterne af denne analyse diskuteres i det følgende afsnit.

Fig. 186. De fem våbenud-

styrsgrupper der kan udskilles

blandt våbengravene fra

Brudager-gravpladsen.
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repræsenteret i de fynske gravfund fra romersk jernalder, og iagttagelsen kan uden problemer udvides
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5.7.7. VÅBENUDSTYRET I PERSPEKTIV

Der er fremkommet våbenudstyr på 72 fynske romertidsgravpladser, og materialet dækker tidsrum-
met fra overgangen mellem sen førromersk og tidlig ældre romersk jernalder og frem til sidste del af
C1. Der kan iagttages en tydelig koncentration af våbengrave fra ældre romertid på den nordvestlige
del af Fyn, mens der er mere diffuse klynger på den østlige del af øen. De mange våbengrave fra de to
sydlangelandske gravpladser Bukkensbjerg og Harnebjerg markerer sig også tydeligt på sprednings-
kortet (fig. 187). Bortset fra disse på flere måder markante undtagelser skiller Sydfyn sig ikke ud i denne
periode ved mængden eller tætheden af gravpladser med våben, som det ellers er fremført af Margrete
Watt (2003:181). Fordelingen synes generelt at afspejle de områder, hvor de fleste og største gravpladser
fra ældre romertid er lokaliseret (fig. 187; jf. afsnit 7. 7).

I modsætning til situationen i ældre romertid afspejler den geografiske spredning af våbengravene
fra yngre romertid kun til dels de landskaber, hvor de fleste og største gravpladser fra denne tid er re-
gistreret, og der kan således ikke længere iagttages koncentrationer af våbengrave på Nordvestfyn el-
ler Sydlangeland (fig. 188). Til gengæld aftegner der sig et tyngdepunkt på hver side af Odense Fjord,
men især i områderne omkring Ringe på det sydlige Midtfyn med Bregentved-pladsens mange vå-
bendeponeringer i centrum. En anden koncentration kan iagttages på Sydøstfyn koncentreret omkring
Gudme; som den sydligste og største lokalitet i denne klynge ligger Brudager-gravpladsen.

Fig. 187. Spredningen af vå-

bengrave, bopladsfund og

moseofre med våben fra æl-

dre romersk jernalder.
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Overordnet set genfindes de våbentyper, der er beskrevet fra Brudager-gravene, på de øvrige 71 ro-
mertidsgravpladser.174 Lansespidser og skjoldudstyr tegner sig således for størstedelen af fundene, mens
enæggede såvel som tveæggede sværd også kendes i ret store mængder. Det er tidligere påpeget, at spyd-
spidser er sparsomt repræsenteret i det fynske våbengravsmateriale, og dette gælder i endnu højere grad
for øksen, der kun kendes fra tre sluttede gravfund, alle fra Gudme-området. Sporer er ikke fremkom-
met i Brudager-gravene, men sådanne kendes fra fire fynske våbengrave. Der indgår sporer i et enkelt til-
fælde i en B1-grav, der, ud over lanse og skjold, rummer redskaber i form af saks og ragekniv. De to C1-
grave med sporer omfatter et komplekst udstyr fra våbenudstyrsgruppe 1; i begge tilfælde rummer gravene
også romersk import. Endvidere skal det nævnes, at sporer indgår i mindst fire fynske romertidsgrave,
der ikke indeholder våbenudstyr; i to af disse grave er der tillige medgivet romersk import (bilag 11c).

En betydelig del af romertidsvåbnene er desværre løsfund fra gravpladser, mens andre er frem-
kommet i mere eller mindre sikre deponeringer uden direkte relation til et gravanlæg. Når disse usik-
kerhedsfaktorer fraregnes, er der – inkl. Brudager-gravene – 131 gravfund fra 54 gravpladser, der kan
betragtes som sluttede eller i hvert fald så sikkert dokumenterede, at de er anvendelige i sammenlig-
nende analyser. 91 af disse grave kan dateres til A3/B eller B, syv til B2-C1a, mens 33 er fra C1 (fig.
189). Ca. 40 % af gravene er således fra tiden umiddelbart forud for anlæggelsen af Brudager-grav-
pladsen, og dette forhold er der ikke taget højde for i nedenstående.

Af fig. 189 fremgår det, at Brudager-gravpladsens fem våbenudstyrsgrupper er identiske med de fem
hyppigst forekommende kombinationer i det samlede fynske materiale. Våbenudstyrsgruppe 2, der med
indhold af lanse/spyd og skjold udgør halvdelen af våbengravene i Brudager, repræsenterer således mere

Fig. 188. Spredningen af

våbengrave, bopladsfund og

moseofre med våben fra

yngre romersk og ældre

germansk jernalder.

174 Pilespidser, der ikke er medregnet til våbenudstyr i denne sammenhæng, er kun repræsenteret i meget få fynske romertids-
grave.
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end en tredjedel af samtlige fynske grave med våben fra romersk jernalder. Éntype-våbengravene med
spyd/lanse eller skjold (våbenudstyrsgrupperne 4 og 5) er i Brudager kun repræsenteret med hver et
enkelt anlæg, mens de hver især udgør ca. en femtedel af det samlede fynske materiale. Her kan såle-
des spores en mindre forskel. Grave, der alene indeholder sværd, er i Brudager såvel som generelt set
sjældent forekommende. Våbenudstyrsgruppe 1, der dækker over det mest komplekse våbenudstyr,
er med fire grave meget velrepræsenteret på Brudager-gravpladsen, idet denne kombination samlet set
kun findes i 14 fynske grave. Overordnet set kan det således konstateres, at kombinationerne af vå-
benudstyret i Brudager-gravene ikke på væsentlige punkter afviger fra det samlede fynske materiale,
og de variationer, der kan iagttages, kan skyldes det begrænsede statistiske grundlag. Sidstnævnte for-
hold er givet også årsagen til, at nogle udstyrskombinationer ikke forekommer på Brudager-grav-
pladsen. De pågældende grupper er imidlertid, som det fremgår af fig. 189, i intet tilfælde repræsente-
ret med mere end fire grave i det samlede fynske materiale.

Bortset fra spredte enkeltlokaliteter (senest Ejstrud & Jensen 2000) er det jyske våbengravsmateriale
hovedsageligt publiceret i udvalg (f.eks. Ilkjær 1990) eller i overordnede sammenfatninger (f.eks. Hedeager
1990 fig. 99-102; Watt 2003). Det vanskeliggør en direkte sammenligning mellem våbenudstyrsgrupperne
fra dette område og Den fynske Øgruppe. Våbengravene fra Sjælland og omgivende øer er så få i antal
(Liversage 1980; Hansen, U.L. 1995:243ff), at de heller ikke giver grundlag for komparative analyser. Til
gengæld foreligger der en systematisk bearbejdning af våbengravene fra tidsrummet mellem sen førro-
mersk og tidlig yngre romersk jernalder fra landskaberne omkring Elbens nedre løb (Adler 1993:140ff).
Med udgangspunkt i materialet fra 110 brandgrave fra dette område har Wolfgang Adler opstillet seks
våbenudstyrsgrupper (A-F), og bortset fra hans kombinationsgruppe F, der ikke er repræsenteret i
Brudager-materialet, svarer sammensætningerne til de ovenfor beskrevne grupper 1-5. I fig. 190 er vå-
benudstyrsgrupperne fra det fynske og elbgermanske område sammenstillet, ligesom deres procentuelle
andel af samtlige våbengrave i de respektive landskaber er angivet. Sammenstillingen må betragtes med
visse forbehold, idet der ikke er taget højde for, at materialet dækker mindst 250 år, og at den tyske un-
dersøgelse også inddrager senførromerske våbengrave. Selv når dette og den geografiske afstand mellem
de to regioner tages i betragtning, kan det konstateres, at overensstemmelserne i frekvensen mellem de
enkelte våbenudstyrsgrupper er langt større end forskellene.175 De afvigelser, der kan iagttages i skemaet,
er så små, at de antagelig alene kan bero på materialets trods alt begrænsede omfang.

Selv om der i det fynske såvel som det elbgermanske materiale kan iagttages nogle ændringer i vå-
benudstyrets sammensætning i løbet af tidsrummet mellem A3 og C1, er det ikke tilstrækkeligt til at

Fig. 189. Sammensætning af

våbenudstyr i 131 fynske

romertidsgrave fordelt på

perioder. Tallene i parentes

angiver Brudager-gravplad-

sens våbenudstyrsgrupper.

175 Romerske pansre, ringbrynjer og hjelme er slet ikke, eller kun i ringe omfang, repræsenteret i danske gravfund (Rasmussen,
B. 1995; Madsen, O. 1999; Jensen, X.P. 2008a:217f), mens typerne forekommer i flere elbgermanske grave (Adler 1993 Abb.
48). Dette kan antagelig tilskrives områdets nærhed til Limes. Endvidere er der sporer i mere end 50 % af Adlers gruppe A-
grave (1993:141), mens det tilsvarende tal for de fynske grave fra gruppe 1, som tidligere beskrevet, er meget lavt.
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forklare våbenudstyrsgrupperne som led i en kronologisk udvikling. Den store lighed i frekvensen af
de enkelte kombinationsgrupper giver heller ikke grundlag for at tolke udstyrsgrupperne alene som
en afspejling af lokalt betingede variationer i begravelsesritualerne. Det er således nærliggende at tro,
at grupperne faktisk giver et reelt indtryk af hærens bevæbning mellem sidste del af 1. årh. f.Kr. og før-
ste halvdel af 3. årh. e.Kr. Ved en sammenligning med våbenudstyret fra mosefundene fremstår det dog,
at dette kun til dels kan være tilfældet.

Med udgangspunkt i beslag fra sværd, skjolde og seletøj fra Illerup plads A har Claus von Carnap-
Bornheim og Jørgen Ilkjær udskilt tre rangniveauer (1-3) i det militære hierarki i C1b. Ilkjær har end-
videre ligestillet niveauerne med de af Tacitus nævnte betegnelser princeps (hærførere), comites (offi-
cerer/hird) og pedites (fodfolk/infanteri) (von Carnap-Bornheim & Ilkjær 1996:482ff; Ilkjær 2000:100ff;
Jørgensen, L. 2001; Jensen et al. 2003:310ff). Det øverste niveau er i mosefundene repræsenteret ved
sølv- og guldbelagt pragtudstyr, mens udstyret fra niveau 2 primært karakteriseres ved beslag af
bronze. Langt hovedparten af udstyret fra moserne repræsenterer imidlertid niveau 3, der er define-
ret ved udstyr med jernbeslag.

Hvis denne tredeling holdes op mod den – kronologisk set ganske vist noget bredere gruppe af grav-
fund fra det danske og elbgermanske område – viser der sig at være markante forskelle i fundstoffets ka-
rakter. Niveau 1 er således slet ikke repræsenteret i danske våbengrave176, men derimod i enkelte sven-
ske og norske (von Carnap-Bornheim & Ilkjær 1996:291ff). Fra mellemgruppen er der kun ganske få
gravfund, bl.a. et par fra Fyn (jf. afsnit 5.7.5). Den resterende og langt overvejende del af gravfundene fra
Fyn såvel som fra det elbgermanske område må imidlertid jævnføres med mosefundenes rangniveau 3.

Når Ilkjærs inddeling ikke umiddelbart kan overføres på gravfundene fra Fyn, skyldes det antagelig
sidstnævnte kildemateriales brede kronologiske ramme såvel som de forskelligartede ritualer, der på
et givet tidspunkt har været forbundet med våbennedlægninger i hhv. moser og grave. Hvis våbenud-
styret, som det er dokumenteret at være tillfældet med andre genstandskategorier, har gennemgået en
sortering som led i begravelsesritualerne, kan forskellige rangsymboler være fjernet før deponeringen
i graven. Hvis dette er sket, kan der sagtens være repræsentanter fra Ilkjærs niveau 1 og 2 i de fynske
våbengrave, uden at det markerer sig på samme måde som i mosefundene.

I Brudager-materialet er det påvist, at der var en sammenhæng mellem det komplekse våbenudstyr
i gruppe 1-gravene og høje AOT-værdier. Lignende resultater er Lotte Hedeager (1990:118ff) nået frem
til ud fra det samlede romertidsmateriale fra Danmark, og hun ser en sammenhæng mellem den oven-
for definerede våbenudstyrsgruppe 1177 og forskellige former for civile statussymboler, herunder guld
og import. Det er vanskeligt at afklare, om det er blandt disse grave, Ilkjærs rangniveau 1 og 2 skal fin-
des, fordi fejlkilden ved en sådan kombineret kvantitativ og kvalitativ vurdering af materialet er, at man
ikke får sikkerhed for, om det er afdødes militære eller civile socialstatus – eller en kombination heraf

Fig. 190. Sammenstilling af

våbenkombinationer i fynske

(∑ 131) og elbgermanske

(∑ 110) gravfund fra romersk

jernalder – og deres procentu-

elle andel af samtlige våben-

grave. Data: Bilag 11a og

Adler 1993.

176 I gravfundene fra Udby (Mackeprang 1944) og Kirkebakkegård (Thrane 1967) fra C1b samt Agersbøl-graven fra B2
(Brøndsted 1966:174f) indgår våbenrelaterede beslag af bronze med forgyldt sølvblik, sølv og guld, men ikke egentligt våben-
udstyr. Disse kan måske repræsentere mosefundenes rangniveau 1 (jf. Ilkjær 2000:95f). Det samme kan være tilfældet med den
sjællandske Ellekilde-grav, der, udover et rigt importudstyr, indeholder et blæseinstrument, som kan være anvendt af en mili-
tær leder. Graven rummer ikke våben, men derimod spor af, at gravlagte døde i kamp (Iversen, R. 2008).
177 Gruppe I i Hedeager og Kristiansens terminologi (Hedeager & Kristiansen 1982:119ff; Hedeager 1990:118).
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at grupperne faktisk giver et reelt indtryk af hærens bevæbning mellem sidste del af 1. årh. f.Kr. og før-
ste halvdel af 3. årh. e.Kr. Ved en sammenligning med våbenudstyret fra mosefundene fremstår det dog,
at dette kun til dels kan være tilfældet.

Med udgangspunkt i beslag fra sværd, skjolde og seletøj fra Illerup plads A har Claus von Carnap-
Bornheim og Jørgen Ilkjær udskilt tre rangniveauer (1-3) i det militære hierarki i C1b. Ilkjær har end-
videre ligestillet niveauerne med de af Tacitus nævnte betegnelser princeps (hærførere), comites (offi-
cerer/hird) og pedites (fodfolk/infanteri) (von Carnap-Bornheim & Ilkjær 1996:482ff; Ilkjær 2000:100ff;
Jørgensen, L. 2001; Jensen et al. 2003:310ff). Det øverste niveau er i mosefundene repræsenteret ved
sølv- og guldbelagt pragtudstyr, mens udstyret fra niveau 2 primært karakteriseres ved beslag af
bronze. Langt hovedparten af udstyret fra moserne repræsenterer imidlertid niveau 3, der er define-
ret ved udstyr med jernbeslag.

Hvis denne tredeling holdes op mod den – kronologisk set ganske vist noget bredere gruppe af grav-
fund fra det danske og elbgermanske område – viser der sig at være markante forskelle i fundstoffets ka-
rakter. Niveau 1 er således slet ikke repræsenteret i danske våbengrave176, men derimod i enkelte sven-
ske og norske (von Carnap-Bornheim & Ilkjær 1996:291ff). Fra mellemgruppen er der kun ganske få
gravfund, bl.a. et par fra Fyn (jf. afsnit 5.7.5). Den resterende og langt overvejende del af gravfundene fra
Fyn såvel som fra det elbgermanske område må imidlertid jævnføres med mosefundenes rangniveau 3.

Når Ilkjærs inddeling ikke umiddelbart kan overføres på gravfundene fra Fyn, skyldes det antagelig
sidstnævnte kildemateriales brede kronologiske ramme såvel som de forskelligartede ritualer, der på
et givet tidspunkt har været forbundet med våbennedlægninger i hhv. moser og grave. Hvis våbenud-
styret, som det er dokumenteret at være tillfældet med andre genstandskategorier, har gennemgået en
sortering som led i begravelsesritualerne, kan forskellige rangsymboler være fjernet før deponeringen
i graven. Hvis dette er sket, kan der sagtens være repræsentanter fra Ilkjærs niveau 1 og 2 i de fynske
våbengrave, uden at det markerer sig på samme måde som i mosefundene.

I Brudager-materialet er det påvist, at der var en sammenhæng mellem det komplekse våbenudstyr
i gruppe 1-gravene og høje AOT-værdier. Lignende resultater er Lotte Hedeager (1990:118ff) nået frem
til ud fra det samlede romertidsmateriale fra Danmark, og hun ser en sammenhæng mellem den oven-
for definerede våbenudstyrsgruppe 1177 og forskellige former for civile statussymboler, herunder guld
og import. Det er vanskeligt at afklare, om det er blandt disse grave, Ilkjærs rangniveau 1 og 2 skal fin-
des, fordi fejlkilden ved en sådan kombineret kvantitativ og kvalitativ vurdering af materialet er, at man
ikke får sikkerhed for, om det er afdødes militære eller civile socialstatus – eller en kombination heraf

Fig. 190. Sammenstilling af

våbenkombinationer i fynske

(∑ 131) og elbgermanske

(∑ 110) gravfund fra romersk

jernalder – og deres procentu-

elle andel af samtlige våben-

grave. Data: Bilag 11a og

Adler 1993.

176 I gravfundene fra Udby (Mackeprang 1944) og Kirkebakkegård (Thrane 1967) fra C1b samt Agersbøl-graven fra B2
(Brøndsted 1966:174f) indgår våbenrelaterede beslag af bronze med forgyldt sølvblik, sølv og guld, men ikke egentligt våben-
udstyr. Disse kan måske repræsentere mosefundenes rangniveau 1 (jf. Ilkjær 2000:95f). Det samme kan være tilfældet med den
sjællandske Ellekilde-grav, der, udover et rigt importudstyr, indeholder et blæseinstrument, som kan være anvendt af en mili-
tær leder. Graven rummer ikke våben, men derimod spor af, at gravlagte døde i kamp (Iversen, R. 2008).
177 Gruppe I i Hedeager og Kristiansens terminologi (Hedeager & Kristiansen 1982:119ff; Hedeager 1990:118).
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– der afspejles. Omvendt kan et forsøg på en hierarkisering alene på baggrund af våbenudstyrsgrup-
perne være misvisende, idet disse jo blot kan afspejle forskellige funktioner inden for jernalderhæren.

Blandt de fynske gravfund fra våbenudstyrsgruppe 1 kan Ellerup-graven udskilles som et eksem-
pel på en grav, som både indeholder komplekst våbenudstyr og sporer samt rigt civilt udstyr, herun-
der guld og import. Graven dateres til B2/C1a, og den er fremkommet ca. 6 km nordvest for Brud-
ager (Albrectsen 1968 nr. 58; Hansen, U.L. 1987:420; Ilkjær 1990a:351). Våbenudstyret omfatter et
muligt ringgrebsværd, og graven kan sammenlignes med den jævngamle og rigt udstyrede Brokær-
grav 1878 fra det sydvestlige Jylland (Rasmussen, B. 1995:58ff). Også Fraugde grav 77 (Albrectsen 1968
nr. 38; Hansen U.L. 1987:420) skal nævnes, fordi den med fuldt våbenudstyr, sporer og import har flere
ligheder med Ellerup-graven, men den savner dog en del af sidstnævntes civile statussymboler.

Selv om det er vanskeligt at dokumentere, om de to nævnte grave kan knyttes til Ilkjærs niveau 1
eller 2, kan det konstateres, at de ved den komplekse sammensætning af gravgodset skiller sig ud fra
flertallet af fynske våbengrave. Alternativt må konsekvensen af denne iagttagelse være, at den store
mængde af grave, der på baggrund af mosefundene vil blive tilskrevet Ilkjærs niveau 3, må kunne ind-
deles i flere niveauer.

Det er indiskutabelt, at våbengravene fra romersk jernalder kun afspejler datidens militære hierarki
pars pro toto. Det er derfor nærliggende at tro, at våbengravene i det fynske materiale – ligesom det er
foreslået for andre områders vedkommende (f.eks. Schultze 1987:106; Hansen, U.L. 1994a) – som hel-
hed er underrepræsenteret i forhold til antallet af aktive krigere i romersk jernalder. En vurdering af
de regionale forhold kan tage udgangspunkt i materialet fra Brudager, som rummer et af de største an-
tal våbengrave, der kendes fra en fynsk romertidsgravplads. De 16 våbengrave udgør ca. en fjerdedel
af samtlige grave fra de 180 år, som dækkes af tidsrummet fra begyndelsen af B2 til slutningen af C1b,
og det svarer til, at der er gravlagt ca. to krigere pr. generation, hvis en sådan estimeres til 25 år. At der
kun skulle have været to våbenføre mænd i bebyggelsen i B2 og C1, forekommer ikke sandsynligt, li-
gesom manglen på våbengrave fra de sidste ca. 125-150 år af gravpladsens brugstid næppe heller kan
tages til indtægt for, at der ikke længere var knyttet krigere til Brudager-bebyggelsen. Det er derfor sand-
synligt, at ikke kun hærførere og officerer, men i et vist omfang også fodfolk kun er repræsenteret pars
pro toto i gravfundene.

I en gruppe mellem de egentlige våbengrave og de våbenløse grave findes grave med remudstyr, som
via fundkombinationer i mosefundene kan godtgøres at have hørt til sværdbæltet. På Brudager-grav-
pladsen kan kun grav EU fra C1 (jf. afsnit 5.1.4) knyttes til disse grave, der forekommer i et ikke ube-
tydeligt antal på romertidsgravpladser på Fyn såvel som i resten af landet (f.eks. Ethelberg 2003:281f).
Uden at problemstillingen i denne sammenhæng er forsøgt belyst i dybden, kan det konstateres, at grave
med sværdbælteudstyr har samme kronologiske og geografiske udbredelse som grave med egentligt vå-
benudstyr.178 Sammen med de grave, der rummer sporer, men ikke våbenudstyr (jf. bilag 11c), giver de
imidlertid et indtryk af, at en del af romertidens krigere ikke blot blev gravlagt med dele af et våben-
udstyr, men at nogle faktisk blev fuldstændig “afvæbnet” senest i forbindelse med gravlæggelsen (fig.
191). Dette fænomen kendes fra store dele af Barbaricum (jf. Ilkjær 2000:95f).

Fig. 191. Skematiseret angi-

velse af ting der kan mangle i

forskellige kategorier af grav-

udstyrskombinationer.

178 En pendant hertil er Jeppeshøje grav C fra tidlig yngre germanertid. Graven rummer ingen våben, men et skjoldtornspænde,
som i samtidige bornholmske grave ses at være en integreret del af sværdbæltet (Albrectsen 1950:238ff).
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De symbolsk udstyrede grave og de manglende våbengrave kan tolkes som et udtryk for, at våben ikke
var personlig ejendom, men udstyr og symboler, som man fik stillet til rådighed i bestemte livsfaser el-
ler situationer (jf. Hedeager 1990:140ff; von Carnap-Bornheim & Ilkjær 1996:485; Jensen et al. 2003:311f).
Manglen på kampskader på de gravlagte våben såvel som det forhold, at de største og fleste krigsbytte-
offerfund er samtidige med og senere end den seneste del af “våbengravshorisonten” på Fyn, kan tages
til indtægt for, at våbengravene ikke nødvendigvis afspejler permanente uroligheder. De er da langt sna-
rere, som foreslået af Ulf Näsman (1994b:81ff), udtryk for perioder med interne spændinger og øget so-
cial konkurrence. Den øgede frekvens af våbengrave i B1 og C1 må derfor primært antages at afspejle en
vægtning af bestemte magt- og statussymboler i begravelsesritualerne i regionen i disse perioder.

Selv om våbnene forsvandt fra gravsfæren på Fyn mod slutningen af C1b, levede nogle af våben-
gravskikkens symbolske udtryk videre i våbenofringerne i moserne (fig. 192) og på bopladserne (jf. af-
snit 4.2.5). I disse kontekster fortsatte den religiøse deponering af våbenudstyr langt ind i germansk
jernalder – for vådbundsdeponeringernes vedkommende endda helt frem til tidlig middelalder (Lund
2004). Allerede mod slutningen af yngre romertid fik våbendeponeringsskikken et nyt udtryk i form
af nedlæggelser af guldbeslag fra sværd- og sværdskeder (Henriksen 1992a; Thrane 1994c). Disse de-
poneringer har også karakter af pars pro toto-henlæggelser, idet sværdenes klinger aldrig er til stede.
Beslagene findes hverken på vådbund eller i tilknytning til gravpladser, men derimod er de, som of-
test i kombination med andre genstandsgrupper af guld, deponeret i marginalområder og – for Gudme-
områdets vedkommende – tillige ved eller på bopladsområder (Henriksen in prep.).

Set i et større geografisk perspektiv kan der iagttages et vist overlap i den kronologiske spredning
af de enkelte fundkontekster, hvori våben indgår fra overgangen mellem førromersk og ældre romersk
jernalder og frem til ældre germansk jernalder (jf. Näsman 1994a:81ff). Tilsammen danner de forskel-
lige kontekster et kontinuerligt forløb, der først blev brudt i yngre germansk jernalder. Fra denne pe-
riode udgøres våbenudstyret, bortset fra bornholmske og og enkelte sjællandske gravfund, især af løs-
fund fra bopladsområder og enkelte nedlægninger af sværd i vådområder.179 De betydelige ligheder, der
kan iagttages i håndteringen af våbenudstyret uafhængigt af stedet for og omstændighederne omkring
deponeringen, kan muligvis tages til indtægt for, at den ideologi, der ligger bag våbengravene, våben-
ofre i moser og depoter med våbenbeslag af guld, havde mange elementer tilfælles.180 Det er derfor mu-
ligt, at ændringerne i fundbilledet primært afspejler, at der skete ændringer i den religiøse praksis over
tid og på tværs af landområder. Samtidig med, at ritualerne ændrede sig i nogle områder – således på
Fyn – holdt man imidlertid fast i velkendte former i andre. Dette er således tilfældet i nogle norske og
svenske landskaber, hvor våbenudstyr fortsat blev deponeret i gravkontekst gennem hele yngre romertid
og altså længe efter, at denne praksis var ophørt i Danmark og Skåne.181 Disse variationer i den ritu-

179 Dette er også tilfældet på Fyn; fra Vimose-fundet foreligger der således en enkelt smalsax fra yngre germansk jernalder (Jen-
sen, X.P. 2008a:40).
180 Den yderste konsekvens af denne konstatering er, at man – som Tom Christensen har gjort det – tolker krigsbytteofferfun-
dene som deponeringer, der har fundet sted i forbindelse med stormænds begravelser (Christensen, T. 2005). Denne udlægning
vil imidlertid ikke blive diskuteret nærmere her.
181 I de samme områder blev importgenstande også lagt i gravene, længe efter at denne tradition var ophørt i Danmark og
Skåne. Jf. afsnit 5.9.5.4.

Fig. 192. Denne enkeltfundne

lansespids af Havor-typen

(Ilkjær 1990a type 5) fra Slu-

degårds Mose på Østfyn

(Henriksen 2009) kan repræ-

sentere en mindre våbende-

ponering fra 4. eller begyn-

delsen af 5. årh.

Foto: Jørgen Nielsen.
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elle praksis må tages i betragtning, når de nordeuropæiske våbengraves indhold anvendes til en per-
spektivering af materialet fra mosefundene såvel som fra andre kontekster.

5.8. DIVERSE JERNGENSTANDE

Under denne gruppe hører først og fremmest en mængde smådele af jern, som ikke kan bestemmes præ-
cist, og som derfor blot skal præsenteres kursorisk.

Jernblik er fundet i fem brandgrave. Et fragment fra den forstyrrede grav AO kan evt. stamme fra
en skjoldbule, medens de øvrige stykker er så små eller dårligt bevarede, at de ikke kan bestemmes mere
præcist.

Diverse jernbeslag kendes fra syv brandgrave. Et stykke fra EK kan evt. være et rembeslag. Et frag-
ment fra EN kan måske være et skjoldbeslag, men dette er meget usikkert.

I fodenden af jordfæstegrav HF er fundet en eller to kramper, og på den ene ses aftryk af træfibre.
Der kan være tale om rester af kramper, der har sammenholdt en trægenstand, evt. et plankelåg over
graven. Lignende beslag kendes bl.a. fra Bregentved-gravpladsen182, fra Skovgårde i Sydsjælland (Et-
helberg 2000:114f), Præstestien og Hjemsted i Jylland (Ethelberg 1986:43; Malmros 1991:446), samt fra
nordtyske romertidsgravpladser (Raddatz 1981:69f; Lagler 1989:34).

5.9. IMPORTGENSTANDE

Genstandsmaterialet fra Brudager-gravpladsen omfatter flere genstandskategorier, der med større el-
ler mindre sikkerhed kan betegnes som import. Til de indiskutable importgenstande hører glas- og
bronzekar med sydøsteuropæisk eller provinsialromersk herkomst, mens perler og spillebrikker af glas
utvivlsomt har en lignende oprindelse. Når det drejer sig om tveæggede sværd eller bjørnekløer, kan
der være større usikkerhed om den præcise proveniens, men i hvert fald sidstnævnte gruppe må reg-
nes som import. I alt 51 grave indeholder en eller flere af disse kategorier (fig. 193). I de følgende af-
snit behandles kun bjørnekløer samt bronze- og glaskar, mens glasperler, spillebrikker og tveæggede
sværd er gennemgået i særskilte afsnit (5.3.2, 5.5.4.2 og 5.7.1).

5.9.1. BJØRNEKLØER

Selv om de bjørnekløer, der af og til er fundet i danske jernaldergrave, ikke er medtaget i værker, der
omhandler periodens import, er det alligevel nødvendigt at anbringe fundkategorien i gruppen af ind-
førte genstande, eftersom bjørnen (Ursus arctor L) ikke har levet i Danmark i jernalderen (Aaris-Sø-
rensen 1988:216f; Iregren 1988).

I forbindelse med den antropologiske analyse af de brændte knogler fra Brudager-gravene er der
fundet ildpåvirkede kloled (phalanx distalis) fra bjørn i gravene AM, BI og BZ. Ved den gennemgang,
der ved samme lejlighed blev foretaget af de brændte ben fra andre gravpladser i Gudme-området, fand-
tes bjørnekløer i en grav på hver af de to gravpladser Egelygård og Gudme Søndergade. Gennemgan-
gen af materialet fra samtlige udgravningskampagner på Møllegårdsmarken resulterede i fund af klo-
led i flere grave; hertil kommer, at der allerede i forbindelse med udgravningerne i 1960’erne var fundet
gennemborede kloled i tre grave, men i ingen af tilfældene var deres rette zoologiske proveniens er-
kendt. Møllegårdsmarken repræsenterer med 15 grave med mindst 42 bjørnekløer langt den største kon-
centration af denne fundgruppe i Danmark.

182 Jf. bilag 1, 090108-11 Bregentved grav GZ.

Fig. 193. Antallet af grave

med import fordelt på for-

skellige gravtyper.
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Det fynske materiale omfatter herefter mindst 58 bjørnekløer, fordelt på 20 brandgrave fra fire for-
skellige sydøstfynske gravpladser (fig. 194). Hertil kommer en gennemboret bjørnetand fra Gultved-
gravpladsen i Kværndrup sogn (Degerbøl 1933:475; Albrectsen 1956 nr. 78; 1968 nr. 59).183 Da der ikke
foreligger veldokumenterede fundomstændigheder for denne tand, skal den blot omtales som en mu-
lig parallel til klofundene. At tanden har hørt til romertidsgravene, kan dog slet ikke udelukkes, idet
en tilsvarende kendes fra den skånske Önsvala-gravplads. I grav 18, en jordfæstegrav fra ældre germansk
jernalder, fandtes en gennemboret hjørnetand fra en bjørn sammen med en gennemboret hvirvel fra
en ko samt en benring og et bronzespænde ved afdødes venstre lægben (Larsson 1982:141ff; fig. 15b).

De fynske fund af bjørnekløer udgør mere end en fordobling af det hidtil publicerede materiale fra
hele Danmarks jernalder (Møhl 1978; Trolle-Lassen 1996; Nielsen, J.N. 2008). Data om fundene er sam-
menfattet i bilag 12.

Bjørnekløerne kendes på Fyn kun fra brandgrave – og yderligere er de begrænset til urnegrave og
urnebrandgruber. Dette forhold kan dog skyldes kronologiske såvel som bevaringsmæssige forhold, men
også at netop disse to brandgravstyper sædvanligvis rummer den største mængde brændte ben, og at de
ret små kloled som følge heraf har haft størst mulighed for at blive taget med fra ligbålet til graven. I
betragtning af, at det kun er relativt få systematiske analyser, der er foretaget af brændte knogler fra dan-
ske jernaldergrave, må det nok forventes, at bjørnekløer er underrepræsenteret i det samlede fundbil-
lede. Dette må man holde sig for øje ved vurdering af udsagn og konklusioner i dette afsnit.

I det fynske materiale indgår bjørnekløer i 11 grave blot med et enkelt eksemplar; heraf er fem for-
synet med en gennemboring, hvori der i ét tilfælde sidder rester af en ophængningsanordning af jern
(Albrectsen 1971b tavle 251a & 100f) (fig. 195, fig. 196). I de øvrige grave findes kløerne i et antal, der

183 Tanden skulle findes i Odense Bys Museers samling (inventarnr. FS 7168), men den har ikke kunnet efterspores i 2009.

Fig. 194. Spredningen af bjør-

nekløer i fynske romertids-

grave. Tegning: Karen Green

Therkelsen og Allan Larsen.
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lig parallel til klofundene. At tanden har hørt til romertidsgravene, kan dog slet ikke udelukkes, idet
en tilsvarende kendes fra den skånske Önsvala-gravplads. I grav 18, en jordfæstegrav fra ældre germansk
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Bjørnekløerne kendes på Fyn kun fra brandgrave – og yderligere er de begrænset til urnegrave og
urnebrandgruber. Dette forhold kan dog skyldes kronologiske såvel som bevaringsmæssige forhold, men
også at netop disse to brandgravstyper sædvanligvis rummer den største mængde brændte ben, og at de
ret små kloled som følge heraf har haft størst mulighed for at blive taget med fra ligbålet til graven. I
betragtning af, at det kun er relativt få systematiske analyser, der er foretaget af brændte knogler fra dan-
ske jernaldergrave, må det nok forventes, at bjørnekløer er underrepræsenteret i det samlede fundbil-
lede. Dette må man holde sig for øje ved vurdering af udsagn og konklusioner i dette afsnit.

I det fynske materiale indgår bjørnekløer i 11 grave blot med et enkelt eksemplar; heraf er fem for-
synet med en gennemboring, hvori der i ét tilfælde sidder rester af en ophængningsanordning af jern
(Albrectsen 1971b tavle 251a & 100f) (fig. 195, fig. 196). I de øvrige grave findes kløerne i et antal, der

183 Tanden skulle findes i Odense Bys Museers samling (inventarnr. FS 7168), men den har ikke kunnet efterspores i 2009.

Fig. 194. Spredningen af bjør-

nekløer i fynske romertids-

grave. Tegning: Karen Green

Therkelsen og Allan Larsen.
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varierer fra to til syv; ingen af disse er gennemboret (fig. 197). Eftersom bjørnen har i alt 20 kløer, re-
præsenterer fundene derfor i intet tilfælde tilnærmelsesvis dyrets fulde kloudstyr. Også denne fund-
gruppe er således påvirket af fravalg ved ligbålets sortering (jf. Krüger, S. 1988:364).

Kronologisk fordeler gravene sig over tiden fra sidste del af ældre romersk jernalder og videre gen-
nem hele yngre romersk jernalder, og kløerne optræder omtrent jævnt fordelt mellem de to køn.
Til gengæld er tilknytningen til voksengrave meget udtalt; kun i et tilfælde er en bjørneklo fundet i en
grav, der rummede brændte ben fra et barn. Da en del af knoglerne fra graven er bestemt til at komme
fra en ung kvinde, kan det dog være denne, som det gennemborede kloled har ledsaget.

I to af de tre grave fra Brudager med bjørnekløer fandtes tillige spilleudstyr, og det samme er til-
fældet i en af gravene på Møllegårdsmarken. Romersk import udgør ledsageudstyr i to tilfælde, og i
en af Møllegårdsmarkens grave er der nedlagt dele af en guldring sammen med to kloled. I de fleste til-
fælde forekommer bjørnekløer imidlertid sammen med genstande, der ikke peger på, at afdøde havde
en særlig social status.

Fig. 197. Samling af kloled

uden gennemboring fra Møl-

legårdsmarken grav 1080.

Foto: Jørgen Nielsen.

Fig. 196. Kloled med ophæng-

ningsanordning af jern fra

Møllegårdsmarken grav 1467.

Foto: Jørgen Nielsen.

Fig. 195. Gennemboret kloled fra

Møllegårdsmarkens grav 2036.

Foto: Jens Gregers Aagaard.

Brudager 1. total 3. kor OK 14.08.09 :Layout 1 14/08/09  13:05  Side 217



218

Kapitel 5.
Gravenes indhold

Udvides det geografiske perspektiv til resten af Danmark, kendes bjørnekløer fra et dusin brand-
grave, men her bør man igen have for øje, at det antropologiske indhold i danske brandgrave sjældent
har undergået systematiske analyser.184 Hertil kommer fire kløer uden gennemboring fra den rigt ud-
styrede Varpelev grav a, hvor de fandtes sammen med andre dyreknogler i fodenden (Engelhardt
1877:350ff; Hansen, U.L. 1987:416). Fundene fra Sjælland har samme kronologiske fordeling som de
fynske, mens fundene fra Rosenholmvej grav U185 er fra B1 og tre grave fra Slusegård-gravpladsen til-
hører overgangen mellem førromersk og ældre romersk jernalder (Trolle-Lassen 1996:237). Kombi-
nationen med spilleudstyr og import går igen i grav FK fra Stilling Trehøje ved Skanderborg (Ander-
sen, N.H. 1977:206ff; Møhl 1978), Varpelev grav a og Postgården (Nielsen, J.N. 2008:9) og Rosenholmvej,
mens der ikke er dokumenteret ledsagefund af særlig karakter fra de øvrige danske romertidsgrave med
bjørnekløer. Ser man videre ud over det nordeuropæiske landskab, findes bjørnekløer ikke sjældent i
brandgrave fra tidsrummet mellem sen førromersk jernalder og vikingetid, og i flere tilfælde ses kom-
binationen med spilleudstyr (Petré 1980; Iregren 1988; Krüger, S. 1988; May 1994:181ff; Bond 1994:134;
Sigvallius 1994:74ff; Droberjar & Peška 2002:455ff).

Selv om bjørnekløer i flere tilfælde er fundet sammen med andre importgenstande såvel som øvrige
statusobjekter, kan der ikke argumenteres for, at de alene skal opfattes som en del af overklassens sym-
bolverden, og deres fremtræden i gravene som henholdsvis intakte og gennemborede eksemplarer tyder
på, at de ikke kan tolkes over én kam. Desuden kan det ikke udelukkes, at bjørnekløernes symbolværdi
ændredes, i takt med at afstanden til de områder, hvor dyret havde sin naturlige biotop, blev øget.

Når kloleddene findes i gennemboret tilstand, forekommer de altid kun i et eksemplar i graven. Det
er nærliggende at tro, at disse stykker har fungeret som hængesmykker, og i tre af de fem grave fra Møl-
legårdsmarken, hvor denne type forekommer, findes også glasperler. Måske har kloleddene i disse til-
fælde udgjort slutstykket i en kæde, således som man i andre perlekæder fra yngre romersk jernalder
har anvendt særlige perler, metalringe, metalberlokker (jf. afsnit 5.3.1.1 og 5.3.2.5) eller mønter. I denne
sammenhæng er det fristende at tolke bjørnekløerne som amuletter iboende bjørnens kraft, også selv
om jagtrelaterede eller animistiske amuletter ellers ikke synes at have spillet nogen fremtrædende rolle
i jernalderen.186 F.eks. indgår tandperler af vilde dyr ikke i jernalderens fundstof på samme måde, som
det er tilfældet i fund fra ældre afsnit af oldtiden. Større lighed har kloleddene vel da med de amulet-
ter af zoologisk, botanisk eller geologisk oprindelse, som kendes fra andre danske, herunder flere fyn-
ske, romertidsgrave (f.eks. Winge 1925:251 nr. 17; Mikkelsen, P.H. 1938:20ff; Albrectsen 1956:164; 1968;
1971a; Hedeager & Kristiansen 1982:108ff). Bjørnekløerne har dog alene som følge af deres proveni-
ens været eksotiske, og dermed har de en vis lighed med kogleskæl fra pinje (Pinius pinea L.) fra Blid-
egn-graven fra B2 (Mikkelsen, P.H. 1938:27ff) og frø af blærenød (Staphylea pinnata L.), der også fin-
des i samme grav samt i en C3-grav på Stålmosegård-gravpladsen ved Roskilde (Christensen, T. 1997;
Høj 2005:189). Sidstnævnte har endda været indfattet og udgjort slutstykket i en perlekæde.187 Disse
botaniske levn formodes at have deres oprindelse i Middelhavs-området.

I langt de fleste tilfælde er kløerne uden ophængningsanordning, og de kan i så fald forekomme som
enkelteksemplarer eller ligge flere i samme grav, og da er det nærliggende at tro, at afdøde ved kreme-

184 Niels Lynnerup, Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet, og Anne Birgitte Gotfredsen, Zoologisk Museum, har
oplyst, at der ikke i øvrigt på deres institutioner er registreret bjørnekløer ud over de her nævnte.
185 Ved gennemgangen af de brændte ben fra Rosenholmvej grav U (Olesen & Rostholm 2004; Møller-Jensen 2006) er der i
marts 2009 påvist flere bjørnekløer (venligst meddelt af ph.d.stip. Lise Harvig, Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet.
186 Fra Polen, hvor bjørnen har været udbredt i jernalderen, kendes ravamuletter udformet som bjørnekløer fra gravfund (Ko-
kowski 1993 fig. 110) såvel som fra depotfund (Kokowski 1999 fig. 64).
187 Den ubestemte, men muligvis eksotiske, kastanjelignende genstand i den vestjyske Lønne Hede-grav (jf. afsnit 5.13.4.) kan
også nævnes i denne sammenhæng. Fra Wielbark-kulturen kendes eksempler på, at stenfrugter af lokal og fremmed oprindelse
kan være indfattet i bronzebånd og anvendt som amuletter. Professor Jacek Andrzejowski, Państwowe Muzeum Archeolo-
giczne, Warszawa, takkes for oplysningen.
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ringen har været ledsaget af et bjørneskind med isiddende kløer. Her repræsenterer kloleddene – eller
rettere skindet – nok snarere et statussymbol end en amulet. At kløerne evt. skulle være en attribut for
en særlig religiøs gruppe, og at de – som foreslået – skulle være knyttet til Odin-dyrkelse (Ström 1980;
Krüger, S. 1988:365), kan ikke underbygges ud fra de danske fund. Ligeledes er der ikke grundlag for
at tillægge bjørnen en symbolsk betydning som gravens vogter (Ræf 2001a:37).

Hvad enten kloleddene er amuletter eller har siddet i et skind, udgør de et fremmedartet indslag i
gravgodset i Danmark. Skind og/eller løse kløer må opfattes som import fra Kontinentet, fra Norge
eller fra Mellem- eller Nordsverige, hvor bjørnene har levet i jernalderen (Iregren 1988:303ff). I den
forbindelse er det nærliggende at tro, at skind af bjørn og andre pelsdyr (f.eks. los) kan have indgået i
den udveksling af romerske metal- og glasvarer, som i yngre romersk jernalder er foregået mellem Dan-
mark og de øvrige nordiske lande (Petré 1980:10ff; Hansen, U.L. 1987). Det er således fristende at tro,
at skindene er kommet til Danmark som modydelse for de romerske varer, der blev redistribueret fra
de danske importcentre på Sydsjælland og Sydøstfyn.

5.9.2. GLASBÆGER OG GLASSKÅR

Glassmelteklumper er påvist i mange af Brudager-gravpladsens brandgrave, og oftest kan disse på grund
af farve, ornamentik eller bevarede rester af den oprindelige overflade bestemmes som nedsmeltede per-
ler. I nogle tilfælde kan det ikke afgøres, om smelteklumperne stammer fra perler eller hulglas, fordi
de mangler oprindelig overflade. Især er det vanskeligt, hvis smelteklumperne er vandgrønne, som det
ses på de amorfe smelteklumper fra gravene AQ og BQ. Denne grundfarve kendes fra mange af ro-
mertidens bægre såvel som de store perler (f.eks. Olldag 1994 type 1216), der især kendes fra B2 og C1.

Mængden af smelteklumper kan måske give et fingerpeg om oprindelsen, men det bør i så fald kun
ske i de tilfælde, hvor der er så meget smeltet glas, at det næppe er sandsynligt, at der er tale om rester
af perler. Smeltet glas i små mængder er i hvert fald ikke et argument for, at der er tale om rester af en
eller få perler. I disse tilfælde kan der lige så vel være tale om, at et glasbæger kun har været medgivet
pars pro toto på ligbålet, eller at kun dele af dette er deponeret i graven.

Brandpletgravene ET fra B samt EL fra C1 indeholdt hver et mere eller mindre ildpåvirket vand-
grønt glasstykke, der kan tolkes som glasskår, selvom det ikke helt kan udelukkes, at der blot er tale
om flade smelteklumper. Glasstykkerne har tværmål på hhv. 2,2 og 0,4 cm, så hvis der er tale om skår
fra hulglas, er det i begge tilfælde kun en meget lille del af et bæger, der er endt i graven (fig. 198).

Fig. 198. De formodede glas-

skår ET 5 (a) og EL 6 (b).

Foto: Jørgen Nielsen.

Fig. 199. Glasskår med usik-

ker datering: DY 9 (a) og

GÆ 6 (b).

Foto: Jørgen Nielsen.
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Brandpletgravene DY fra B2 og GÆ fra C1 indeholdt hver et glasskår med en størrelse på hhv. 0,5 og
0,6 cm. DY 9 er skarpkantet og vist ikke ildpåvirket, og det er nærliggende at tro, at det er moderne
og endt i graven som følge af postdepositionelle faktorer. Vanskeligere er tolkningen af skåret GÆ 6,
der muligvis er ildpåvirket, og som derfor ikke kan udelukkes at være forhistorisk (fig. 199).

Selv om man ikke helt kan se bort fra, at glasstumperne i de ovennævnte brandgrave kan repræ-
sentere forhistoriske hulglas, som har været nedlagt pars pro toto, vil de på grund af de mange usik-
kerhedsmomenter blive udeladt fra diskussionen om den romerske import på Brudager-gravpladsen.

Tilbage som en grav med et sikkert glasbæger er urnebrandgruben DZ, der dateres til C1-C2. Gra-
ven rummede i alt 158 gram vandgrønne, transparente glassmelteklumper, og denne mængde synes at
være for stor til blot at repræsentere perler. De fleste klumper måler omkring 2 cm i tværmål, mens det
største stykke er 3,7 cm stort. Vægten på mange stykker er omkring 2 gram, og kun få vejer mere end
10 gram. Den voldsomme fragmentering, som materialet udviser, afspejler kraftig ildpåvirkning, som også
har haft den konsekvens, at der ikke er bevaret oprindelig overflade på et eneste stykke. Mulige matte
slibespor på et par klumper samt en rød zig-zag-stribe på et enkelt stykke kan hidrøre fra pålagt orna-
mentik, men kan også skyldes, at der er indblandet en eller flere farvede glasperler i materialet.

Som følge af den totale nedsmeltning kan DZ 3 ikke henføres til nogle af romertidens hulglasty-
per, om end det synes uden for tvivl, at der er tale om et importeret bæger. DZ 3 bidrager dermed ikke
til en datering af graven, der på trods af et ret komplekst gravgods ikke kan dateres mere præcist en
C1-C2. Gravtypen og randudformningen på bikarret DZ 1b gør det dog mest sandsynligt, at anlæg-
get er fra første halvdel af dette tidsrum.

5.9.3. BRONZEBLIK

Gravene AC, EN og GÅ indeholdt bronzeblik, som ud fra en visuel bedømmelse kan antages at stamme
fra bronzekar. Som en følge af destruktiv håndtering af bronzegenstandene i forbindelse med begra-
velsesritualerne og efterfølgende nedlægning af stykker uden karakteristiske formelementer er det imid-
lertid ikke muligt at henføre bronzeblikstykkerne til nogle af H.J. Eggers’ (1951) eller U.L. Hansens
(1987) typer.

Ingen af bronzegenstandene er repræsenteret med mere end otte fragmenter, og intet brudstykke
er mere end 3,8 cm i tværmål, ligesom den samlede vægt ikke i noget tilfælde udgør mere end 25 gram
– selv når smelteklumper medtages (fig. 201).

Materialet fra EN udgøres af delvis smeltet og til dels sammenbukket bronzeblik helt uden karak-
teristika (fig. 202). Fra GÅ foreligger, udover ukarakteristiske stykker, et fragment med nærmest åg-
formet omrids og en gennemboring samt en firkantet udskæring; tolkningen af dette stykke er uklar
(fig. 203). I AC 3 indgår der – udover smeltedråber og ukarakteristiske blikstykker – to små og let for-
tykkede randfragmenter samt et sidefragment med indridsede, parallelle riller, der ikke med sikkerhed
kan bestemmes som hverken ornamentik eller spor fra fremstillingsprocessen (fig. 204).

Fig. 200. Glassmelteklumper

DZ 3 med aftryk af

organisk materiale.

Foto: Jørgen Nielsen

Fig. 201. Størrelse, antal og

vægt af bronzeblikstykker fra

Brudager-gravpladsen.
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Brandpletgravene DY fra B2 og GÆ fra C1 indeholdt hver et glasskår med en størrelse på hhv. 0,5 og
0,6 cm. DY 9 er skarpkantet og vist ikke ildpåvirket, og det er nærliggende at tro, at det er moderne
og endt i graven som følge af postdepositionelle faktorer. Vanskeligere er tolkningen af skåret GÆ 6,
der muligvis er ildpåvirket, og som derfor ikke kan udelukkes at være forhistorisk (fig. 199).

Selv om man ikke helt kan se bort fra, at glasstumperne i de ovennævnte brandgrave kan repræ-
sentere forhistoriske hulglas, som har været nedlagt pars pro toto, vil de på grund af de mange usik-
kerhedsmomenter blive udeladt fra diskussionen om den romerske import på Brudager-gravpladsen.

Tilbage som en grav med et sikkert glasbæger er urnebrandgruben DZ, der dateres til C1-C2. Gra-
ven rummede i alt 158 gram vandgrønne, transparente glassmelteklumper, og denne mængde synes at
være for stor til blot at repræsentere perler. De fleste klumper måler omkring 2 cm i tværmål, mens det
største stykke er 3,7 cm stort. Vægten på mange stykker er omkring 2 gram, og kun få vejer mere end
10 gram. Den voldsomme fragmentering, som materialet udviser, afspejler kraftig ildpåvirkning, som også
har haft den konsekvens, at der ikke er bevaret oprindelig overflade på et eneste stykke. Mulige matte
slibespor på et par klumper samt en rød zig-zag-stribe på et enkelt stykke kan hidrøre fra pålagt orna-
mentik, men kan også skyldes, at der er indblandet en eller flere farvede glasperler i materialet.

Som følge af den totale nedsmeltning kan DZ 3 ikke henføres til nogle af romertidens hulglasty-
per, om end det synes uden for tvivl, at der er tale om et importeret bæger. DZ 3 bidrager dermed ikke
til en datering af graven, der på trods af et ret komplekst gravgods ikke kan dateres mere præcist en
C1-C2. Gravtypen og randudformningen på bikarret DZ 1b gør det dog mest sandsynligt, at anlæg-
get er fra første halvdel af dette tidsrum.

5.9.3. BRONZEBLIK

Gravene AC, EN og GÅ indeholdt bronzeblik, som ud fra en visuel bedømmelse kan antages at stamme
fra bronzekar. Som en følge af destruktiv håndtering af bronzegenstandene i forbindelse med begra-
velsesritualerne og efterfølgende nedlægning af stykker uden karakteristiske formelementer er det imid-
lertid ikke muligt at henføre bronzeblikstykkerne til nogle af H.J. Eggers’ (1951) eller U.L. Hansens
(1987) typer.

Ingen af bronzegenstandene er repræsenteret med mere end otte fragmenter, og intet brudstykke
er mere end 3,8 cm i tværmål, ligesom den samlede vægt ikke i noget tilfælde udgør mere end 25 gram
– selv når smelteklumper medtages (fig. 201).

Materialet fra EN udgøres af delvis smeltet og til dels sammenbukket bronzeblik helt uden karak-
teristika (fig. 202). Fra GÅ foreligger, udover ukarakteristiske stykker, et fragment med nærmest åg-
formet omrids og en gennemboring samt en firkantet udskæring; tolkningen af dette stykke er uklar
(fig. 203). I AC 3 indgår der – udover smeltedråber og ukarakteristiske blikstykker – to små og let for-
tykkede randfragmenter samt et sidefragment med indridsede, parallelle riller, der ikke med sikkerhed
kan bestemmes som hverken ornamentik eller spor fra fremstillingsprocessen (fig. 204).
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Da bronzeblikstykkerne mangler karakteristika, kan en formodning om, at de skulle stamme fra
romerske importkar, synes at hvile på et spinkelt grundlag. Argumenter for en sådan tolkning er, at driv-
ning af store bronzeemner – og måske den afdrejning som rillerne på AC 3 kan afspejle – antagelig var
fremmede teknikker i Sydskandinavien i romersk jernalder. I forsøget på at nærme sig en afklaring af
problemstillingen, indsendtes fem stykker bronzeblik til undersøgelse hos Heimdal-archaeometry ved
civilingeniør Arne Jouttijärvi. Det var håbet, at det via metallurgiske analyser af metalsammensætnin-
gen ville være muligt at be- eller afkræfte, om bronzeblikket kom fra romerske bronzekar. Undersøgelser
af et stort antal romerske bronzegenstande fra Nordeuropa har således vist, at nogle bronzekar er lavet
af en metallegering, der har været tilpasset de krav til fremstilling og anvendelse, som var knyttet til den
konkrete type (f.eks. Künzl 1993; Bollingberg 1995; Straume & Bollingberg 1995; Riederer 2001).

Det analyserede bronzeblik stammer fra de tre brandgrave AC, EN og GÅ, og for at kunne holde
resultaterne op mod et materiale, hvis oprindelse fra et romersk bronzekar var sikker, er der endvidere
analyseret fragmenter af en Østlands-kedel fra Møllegårdsmarken (fig. 205).188 Resultaterne af Joutti-
järvis analyser præsenteres i det følgende afsnit.

188 OBM 872x27. Bronzeblikstykkerne, der kan identificeres som rester af en Østlands-kedel, bl.a. med dele af randpartiet og
en attache, er fundet i en oppløjet brandgrav sammen med skår af et lerkar fra C1. Jf. bilag 13.

Fig. 202. Bronzeblik EN 4.

Foto: Jørgen Nielsen.

Fig. 203. Bronzeblik GÅ 2.

Foto: Jørgen Nielsen.

Fig. 204. Bronzeblik og

smelteklumper AC 3.

Foto: Jørgen Nielsen.

Brudager 1. total 3. kor OK 14.08.09 :Layout 1 14/08/09  13:05  Side 221



222

Kapitel 5.
Gravenes indhold

5.9.3.1. METALLURGISKE ANALYSER AF BRONZEBLIK FRA GRAVENE AC, EN OG GÅ

Arne Jouttijärvi, Heimdal-archaeometry

Seks stykker bronzeblik fra Brudager-gravpladsen og Møllegårdsmarken har været undersøgt. To frag-
menter var så korroderede, at det ikke var muligt at lave en analyse af deres sammensætning, mens fire
kunne analyseres. Disse stammer fra gravene AC, EN og GÅ på Brudager-gravpladsen samt fra en af Møl-
legårdsmarkens brandgrave (872x27). Analyser af de fire fragmenter gav følgende resultater (fig. 206):

De fire stykker blik er fremstillet af tre forskellige legeringer (figur 207). To stykker (872x27 og GÅ
2) består således overvejende af kobber med et lavt tinindhold (1,3-2,2 %), mens de to sidste stykker
er fremstillet af henholdsvis messing (EN 4) og bronze (AC 3). Ingen af legeringerne indeholder bly
som andet end en mindre forurening, noget der da heller ikke er almindeligt i smedede genstande, da
det gør, at metallet let revner under forarbejdningen.

De to stykker blik med det laveste indhold af tin og zink skal nok ikke betegnes som kobber, men
kan nærmere betegnes som en tinbronze med meget lavt tinindhold. Overordnet set er det en legering
med forholdsvis ringe udbredelse i romersk jernalder. Man kunne umiddelbart tro, at der blot var tale
om “forurenet kobber”, eventuelt stammende fra genopsmeltning, men den forholdsvis veldefinerede

Fig. 205. Møllegårdsmarken.

Løsfundet bronzeblik fra en

Østlands-kedel.

Foto: Jørgen Nielsen.

Fig. 206. Metalsammensæt-

ning i de fire analyserede

bronzeblikstykker.
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5.9.3.1. METALLURGISKE ANALYSER AF BRONZEBLIK FRA GRAVENE AC, EN OG GÅ

Arne Jouttijärvi, Heimdal-archaeometry

Seks stykker bronzeblik fra Brudager-gravpladsen og Møllegårdsmarken har været undersøgt. To frag-
menter var så korroderede, at det ikke var muligt at lave en analyse af deres sammensætning, mens fire
kunne analyseres. Disse stammer fra gravene AC, EN og GÅ på Brudager-gravpladsen samt fra en af Møl-
legårdsmarkens brandgrave (872x27). Analyser af de fire fragmenter gav følgende resultater (fig. 206):

De fire stykker blik er fremstillet af tre forskellige legeringer (figur 207). To stykker (872x27 og GÅ
2) består således overvejende af kobber med et lavt tinindhold (1,3-2,2 %), mens de to sidste stykker
er fremstillet af henholdsvis messing (EN 4) og bronze (AC 3). Ingen af legeringerne indeholder bly
som andet end en mindre forurening, noget der da heller ikke er almindeligt i smedede genstande, da
det gør, at metallet let revner under forarbejdningen.

De to stykker blik med det laveste indhold af tin og zink skal nok ikke betegnes som kobber, men
kan nærmere betegnes som en tinbronze med meget lavt tinindhold. Overordnet set er det en legering
med forholdsvis ringe udbredelse i romersk jernalder. Man kunne umiddelbart tro, at der blot var tale
om “forurenet kobber”, eventuelt stammende fra genopsmeltning, men den forholdsvis veldefinerede
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ning i de fire analyserede
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sammensætning viser dog, at der er tale om en egentlig legering. Den romerske forfatter Plinius om-
taler da også i 1. årh. fremstillingen af bronze bestående af tre til fire dele tin til 100 dele kobber. Ifølge
Plinius skulle legeringen være meget anvendt til beholdere, og den findes da også ret udbredt i kedler,
men er også blevet anvendt til andre typer af smedede genstande. En legering med tilsvarende tinind-
hold ses også i nogle romerske statuer og statuetter; men i de tilfælde er der tilsat bly, ofte i mængder
på helt op til 25 %.

Ser man nøjere på hvilke romerske genstande af blik som er lavet af bronze med lavt tinindhold,
viser det sig, at én type genstande er meget dominerende, nemlig de såkaldte Østlands-kedler (fig. 208).
De udgør således 40 % af analyserne, medens 20 % er pyntenitter, og resten består næsten udelukkende
af større eller mindre fragmenter af blik, som godt kan tænkes at stamme fra kedler. Det ser ud til, at
der netop til Østlands-kedlerne er blevet anvendt en form for “standardlegering” med lavt tinindhold,
svarende til den af Plinius beskrevne. Da det tilsyneladende kun er denne type beholder, som er ble-
vet fremstillet af en sådan legering, kan det tænkes, at det er netop den, Plinius hentyder til.

Fig. 207. De tre legeringer

der er anvendt i blikfrag-

menterne.

Fig. 208. Anvendelsen af blik,

fremstillet af bronze med lavt

tinindhold.
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På denne baggrund forekommer det meget sandsynligt, at det undersøgte blikfragment GÅ 2 fra
Brudager faktisk stammer fra en Østlands-kedel. Tilsvarende bekræfter analysen af metalsammen-
sætningen i blikfragmentet fra Møllegårdsmarken (872x27) den typologiske bestemmelse, der viser, at
stykket stammer fra en Østlands-kedel. Selv om metalsammensætningen i GÅ 2 og 872x27 har lig-
hedspunkter, er der også afvigelser, der viser, at fragmenterne stammer fra to forskellige kedler, hvil-
ket ikke er overraskende, når det tages i betragtning, at de er fra to forskellige lokaliteter.

Ser man derefter på det stykke blik, som er fremstillet af messing (EN 4), så virker det noget mere
ualmindeligt end tinbronzerne. Skønt messing er relativt udbredt anvendt i romerske genstande, i det
mindste fra 1. årh., har det ikke været almindeligt at bruge denne legering til smedede genstande. Af
500 genstande fremstillet af smedet blik var der således kun 34 (ca. 7 %), som var fremstillet af egent-
lig messing. Der fandtes dog 69, som var fremstillet af en legering, der både indeholdt tin og zink. En
sådan legering omtales normalt med betegnelsen “rødgods”. Det er en fremragende støbelegering, og
den primære anvendelse var da også til fibler og forskellige former for små støbte pyntebeslag. Den
romerske produktion af messing var dog begrænset, og legeringen ses derfor uhyre sjældent i større
genstande.

De romerske kobbersmede fremstillede kun få typer genstande af zinkholdige legeringer (fig. 209).
En stor del af analyserne (35 %) stammer igen fra mindre blikstykker, og af egentlige genstande fore-
kommer der kun tre typer, nemlig pyntenitter (11 %), skåle (20 %) og en type spande, betegnet Hem-
moor-spande (32 %).

Specielt de sidste to typer genstande er væsentlige i denne sammenhæng, da der her synes at være
tale om et helt bevidst valg af legering. De romerske kobbersmede, som fremstillede Hemmoor-span-
dene, arbejdede således udelukkende med rødgods, dog med kraftigt varierende sammensætninger. Til
skålene kunne der enten bruges rødgods eller tinbronze med 8-12 % tin. Tinbronzen anvendtes i hele
romersk jernalder, medens rødgods først kom i brug efter midten af 2. årh.

Selv om blikfragmentet EN 4 er en mere ren messing end de fleste af Hemmoor-spandene og skå-
lene, så falder dens sammensætning dog i udkanten af den spredning, som er på romerske genstande
af rødgods (fig. 210). Det er derfor muligt, at blikfragmentet engang har været en del af en romersk
Hemmoor-spand eller skål. Det kan dog ikke helt udelukkes, at der kan være tale om en støbt genstand,
som af en eller anden grund er blevet hamret ud til blik.

Fig. 209. Anvendelsen af blik,

fremstillet af zinkholdige

legeringer (messing og

rødgods).
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På denne baggrund forekommer det meget sandsynligt, at det undersøgte blikfragment GÅ 2 fra
Brudager faktisk stammer fra en Østlands-kedel. Tilsvarende bekræfter analysen af metalsammen-
sætningen i blikfragmentet fra Møllegårdsmarken (872x27) den typologiske bestemmelse, der viser, at
stykket stammer fra en Østlands-kedel. Selv om metalsammensætningen i GÅ 2 og 872x27 har lig-
hedspunkter, er der også afvigelser, der viser, at fragmenterne stammer fra to forskellige kedler, hvil-
ket ikke er overraskende, når det tages i betragtning, at de er fra to forskellige lokaliteter.

Ser man derefter på det stykke blik, som er fremstillet af messing (EN 4), så virker det noget mere
ualmindeligt end tinbronzerne. Skønt messing er relativt udbredt anvendt i romerske genstande, i det
mindste fra 1. årh., har det ikke været almindeligt at bruge denne legering til smedede genstande. Af
500 genstande fremstillet af smedet blik var der således kun 34 (ca. 7 %), som var fremstillet af egent-
lig messing. Der fandtes dog 69, som var fremstillet af en legering, der både indeholdt tin og zink. En
sådan legering omtales normalt med betegnelsen “rødgods”. Det er en fremragende støbelegering, og
den primære anvendelse var da også til fibler og forskellige former for små støbte pyntebeslag. Den
romerske produktion af messing var dog begrænset, og legeringen ses derfor uhyre sjældent i større
genstande.

De romerske kobbersmede fremstillede kun få typer genstande af zinkholdige legeringer (fig. 209).
En stor del af analyserne (35 %) stammer igen fra mindre blikstykker, og af egentlige genstande fore-
kommer der kun tre typer, nemlig pyntenitter (11 %), skåle (20 %) og en type spande, betegnet Hem-
moor-spande (32 %).

Specielt de sidste to typer genstande er væsentlige i denne sammenhæng, da der her synes at være
tale om et helt bevidst valg af legering. De romerske kobbersmede, som fremstillede Hemmoor-span-
dene, arbejdede således udelukkende med rødgods, dog med kraftigt varierende sammensætninger. Til
skålene kunne der enten bruges rødgods eller tinbronze med 8-12 % tin. Tinbronzen anvendtes i hele
romersk jernalder, medens rødgods først kom i brug efter midten af 2. årh.

Selv om blikfragmentet EN 4 er en mere ren messing end de fleste af Hemmoor-spandene og skå-
lene, så falder dens sammensætning dog i udkanten af den spredning, som er på romerske genstande
af rødgods (fig. 210). Det er derfor muligt, at blikfragmentet engang har været en del af en romersk
Hemmoor-spand eller skål. Det kan dog ikke helt udelukkes, at der kan være tale om en støbt genstand,
som af en eller anden grund er blevet hamret ud til blik.
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Det sidste blikstykke (AC 3) er fremstillet af tinbronze med et relativt højt tinindhold på næsten
15 %. De romerske bronzehåndværkere benyttede sig af flere “standardlegeringer”, når det drejede
sig om tinbronze. De mest almindelige indeholdt henholdsvis ca. 5-6 %, ca. 8-9 % og ca. 11-13 % tin.
Den sidste svarer nogenlunde til en legering, som Plinius fortæller kan bruges såvel til statuer som til
metalplader. Legeringen fremstilles ved blanding af 1 del tin og 8 dele kobber, hvilket svarer til bronze
med ca. 11 % tin. Plinius skriver dog også, at der kan tilsættes 1/3 gammelt metal ved smeltningen,
noget som naturligvis vil kunne give en ret stor usikkerhed på det resulterende indhold af legerings-
metaller.

Blik af tinbronze blev, i modsætning til de tidligere omtalte legeringer, anvendt til mange forskel-
lige typer genstande (fig. 211). Sier og øser tilhørende de romerske drikkesæt var således lavet af bronze,
og det samme gjaldt kasseroller og en del skåle. En væsentlig gruppe udgør også Vestlands-kedlerne,
som også med hensyn til legeringen adskiller sig tydeligt fra Østlands-kedlerne.

Fig. 210. Sammensætningen

af Hemmoor-spande og skåle

sammenlignet med de analy-

serede blikfragmenter.

Fig. 211. Anvendelsen af blik

fremstillet bronze

med 11-13 % tin.
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Blikstykket fra Brudager har dog et højere indhold af tin, end det normalt ses i disse typer genstande.
Det er således meget sjældent, at tinindholdet overstiger ca. 13 %, hvilket skyldes, at en tilsætning af
mere end ca. 12 % gør metallet hårdere og sværere af forarbejde ved smedning. I støbte genstande kan
man dog finde tinindhold på op til 16 %. Det er ikke muligt at sige med sikkerhed om blikstykket fra
Brudager kan stamme fra en romersk Vestlands-kedel eller en anden smedet genstand, eller om der er
tale om en støbt genstand, som er blevet smedet om.

Skønt der, specielt når det gælder fragmentet AC 3, er en vis usikkerhed, er det muligt, at de fire
analyserede blikfragmenter fra Brudager og Møllegårdsmarken repræsenterer tre velkendte grupper af
større romerske beholdere, nemlig Hemmoor-spande, Østlands-kedler og Vestlands-kedler, og på den
måde udgør en slags symbolsk erstatning for hele beholdere i gravene (fig. 212).

5.9.4. BRONZE- OG GLASKAR FRA BRUDAGER-GRAVPLADSEN – EN SAMMENFATNING

Mogens Bo Henriksen

Som nævnt i afsnit 5.9 rummer 51 af Brudager-gravpladsens grave en eller flere typer af genstande, der
må betegnes som import. I langt hovedparten af disse grave repræsenteres importgodset imidlertid af
glasperler (jf. afsnit 5.3.2.2.2). Hvis importbegrebet indsnævres til kun at omfatte den del af den civile
import, som omfatter beholdere af glas og metal, kan der opregnes tre grave med rester af bronzekar,
en grav med et glasbæger og fem grave, der med større eller mindre sikkerhed rummer enkeltskår fra
glaskar. Mens det ikke er muligt at typebestemme nogle af de mere eller mindre sikre glasbægre fra Brud-
ager-gravpladsens brandgrave, er der, som beskrevet i forrige afsnit, gjort forsøg på via metalanalyser
at identificere de typer af bronzekar, der er repræsenteret ved bronzeblik i tre grave. Deres kronolo-
giske, regionale og sociale kontekst skal kort belyses i det følgende.

Fra grav AC, dateret til C1, foreligger otte stykker bronzeblik, der antages at stamme fra en Vest-
lands-kedel (Eggers 1951 T. 11-12). Denne kartype er kun én gang tidligere fremkommet i et fynsk grav-
fund, nemlig Sanderumgård grav 1, der dateres til C1b. Endvidere foreligger en hel kedel fra Krage-
hul-fundet; denne kan imidlertid ikke dateres præcist ud fra konteksten (Hansen, U.L. 1987:457;
Iversen, R.B. 2004:102f).

I våbengraven EN fandtes bronzeblik, der kan hidrøre fra en Hemmoor-spand (Eggers 1951 T. 55-
66). Kartypen kendes i forvejen fra otte fynske gravfund fra C1b-C2, heriblandt tre fra Møllegårds-

Fig. 212. Sammensætningen

af Hemmoor-spande, Øst-

lands-kedler og Vestlands-

kedler sammenlignet med de

analyserede blikfragmenter.
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Blikstykket fra Brudager har dog et højere indhold af tin, end det normalt ses i disse typer genstande.
Det er således meget sjældent, at tinindholdet overstiger ca. 13 %, hvilket skyldes, at en tilsætning af
mere end ca. 12 % gør metallet hårdere og sværere af forarbejde ved smedning. I støbte genstande kan
man dog finde tinindhold på op til 16 %. Det er ikke muligt at sige med sikkerhed om blikstykket fra
Brudager kan stamme fra en romersk Vestlands-kedel eller en anden smedet genstand, eller om der er
tale om en støbt genstand, som er blevet smedet om.

Skønt der, specielt når det gælder fragmentet AC 3, er en vis usikkerhed, er det muligt, at de fire
analyserede blikfragmenter fra Brudager og Møllegårdsmarken repræsenterer tre velkendte grupper af
større romerske beholdere, nemlig Hemmoor-spande, Østlands-kedler og Vestlands-kedler, og på den
måde udgør en slags symbolsk erstatning for hele beholdere i gravene (fig. 212).

5.9.4. BRONZE- OG GLASKAR FRA BRUDAGER-GRAVPLADSEN – EN SAMMENFATNING

Mogens Bo Henriksen

Som nævnt i afsnit 5.9 rummer 51 af Brudager-gravpladsens grave en eller flere typer af genstande, der
må betegnes som import. I langt hovedparten af disse grave repræsenteres importgodset imidlertid af
glasperler (jf. afsnit 5.3.2.2.2). Hvis importbegrebet indsnævres til kun at omfatte den del af den civile
import, som omfatter beholdere af glas og metal, kan der opregnes tre grave med rester af bronzekar,
en grav med et glasbæger og fem grave, der med større eller mindre sikkerhed rummer enkeltskår fra
glaskar. Mens det ikke er muligt at typebestemme nogle af de mere eller mindre sikre glasbægre fra Brud-
ager-gravpladsens brandgrave, er der, som beskrevet i forrige afsnit, gjort forsøg på via metalanalyser
at identificere de typer af bronzekar, der er repræsenteret ved bronzeblik i tre grave. Deres kronolo-
giske, regionale og sociale kontekst skal kort belyses i det følgende.
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lands-kedel (Eggers 1951 T. 11-12). Denne kartype er kun én gang tidligere fremkommet i et fynsk grav-
fund, nemlig Sanderumgård grav 1, der dateres til C1b. Endvidere foreligger en hel kedel fra Krage-
hul-fundet; denne kan imidlertid ikke dateres præcist ud fra konteksten (Hansen, U.L. 1987:457;
Iversen, R.B. 2004:102f).

I våbengraven EN fandtes bronzeblik, der kan hidrøre fra en Hemmoor-spand (Eggers 1951 T. 55-
66). Kartypen kendes i forvejen fra otte fynske gravfund fra C1b-C2, heriblandt tre fra Møllegårds-
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marken (Hansen, U.L. 1987:461f). Bronzeblikket EN 4 kan dateres til C1 ud fra ledsageudstyret, og
det er således samtidigt med hovedparten af øgruppens grave med denne bronzekartype.

Endelig synes bronzeblikstykkerne fra grav GÅ at stamme fra en Østlands-kedel (Eggers 1951 T.
37-43). Denne kartype kendes fra mindst 22 fynske gravfund, heraf 16 på Møllegårdsmarken, samt fra
en deponering på Bregentved-gravpladsen (bilag 13; Hansen, U.L. 1987:459, jf. afsnit 5.4.3 fig. 90). Disse
fund har en dateringsramme fra B2/C1a-C2, og med sin brede datering til yngre romertid falder GÅ
ikke uden for dette mønster. Det er således sandsynligt, at alle tre bronzekar fra Brudager-gravplad-
sen har udgjort en del af den importstrøm, der i begyndelsen af yngre romertid leverede bronze- og
glaskar til en betydelig del af de øvrige fynske grave med romersk import (jf. bilag 13; Hansen, U.L.
1987 kort 25-27).

I afsnit 4.2.3 blev det fremført, at bronzekarrene i gravene AC, EN og GÅ allerede var itubrudt,
da de kom på ligbålet, og at kun mindre dele af karrene er medgivet. Selv en overfladisk gennemgang
af de publicerede såvel som upublicerede fynske brandgrave fra yngre romertid med fund af romer-
ske importbronzer viser, at bronzekar i de fleste tilfælde kun er partielt til stede (fig. 213, jf. afsnit 4.2.3
fig. 74). Eftersom der er tale om et tydeligt mønster, kan man overveje, om den partielle deponering
alene skal tolkes som en symbolsk handling, hvor bronzeblikstykkerne repræsenterer hele kar, eller om
de i virkeligheden blot skal opfattes som små personlige samlinger af bronzeskrot. Hvis sidstnævnte
er tilfældet, kan afdøde måske have opbevaret bronzeblikket i en bæltepung eller en æske, på samme
måde som det kendes med mindre metalskrotsamlinger fra krigsbytteofferfundene (Ilkjær 1994:116;
Jørgensen & Petersen 2003 fig. 19 & fig. 38). Hvad enten man vælger den ene eller anden af de to tolk-
ningsmodeller, kan det diskuteres, om betydningen af importbronzernes statussymbolik i mange af ro-
mertidens brandgrave i virkeligheden er overvurderet.

Den ene grav, der med sikkerhed rummer smelteklumper fra et glasbæger, såvel som de fem grave,
der med større eller mindre usikkerhed rummer rester af hulglas, dækker tilsammen størstedelen af grav-
pladsens brugstid. Dette kan både afspejle, at der er sekundært indblandede glasskår i materialet, og
at nogle glassmelteklumper repræsenterer perler snarere end glasskår. Materialet er i hvert fald for spin-
kelt og behæftet med for mange usikkerheder, til at det kan tages til indtægt for, at glas bliver hyppi-
gere i gravfundene i løbet af yngre romertid på bekostning af bronzekar, som det nordiske materiale
som helhed ellers viser (Hansen, U.L. 1987:243ff).

Fig. 213. Denne samling på

92 gram bronzeblik fra en

brandpletgrav på Fjellerup-

gravpladsen (Hansen, U.L.

1987:420) repræsenterer

mindst to bronzekar, der har

været nedlagt pars pro toto.

Foto: Jørgen Nielsen.
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De sikre og mulige importgrave fra Brudager repræsenterer både kvinde- og mandsgrave, og de har
AOT-værdier på 3-8 (jf. afsnit 7.4); isoleres de sikre importgrave, har de værdier på 3-7. Dette kan til
dels afspejle, at nogle af gravene (f.eks. GÅ) var meget dårligt bevaret, men det kan også være et ud-
tryk for, at importgenstande i den foreliggende, partielle tilstand ikke nødvendigvis repræsenterer det
øverste sociale niveau i det sociale hierarki. Den mulige Hemmoor-spand fra grav EN er fundet sam-
men med våbenudstyr, ligesom der er et muligt glasskår i hver af våbengravene DY og EL. Derimod
er ingen af importgenstandene fundet sammen med genstande af sølv eller guld.

Gennemgangen af fragmenter af glas- og bronzekar i Brudager-gravene har vist, at materialet er for-
bundet med flere problemstillinger, end man sædvanligvis ser belyst i diskussioner om karakteren og
betydningen af importgods i danske gravfund fra romersk jernalder. Når de andre kategorier af im-
porterede genstande inddrages, bliver det endnu tydeligere, at det billede, som f.eks. fremstilles i Ulla
Lund Hansens disputats fra 1987, utvivlsomt skal nuanceres eller ligefrem revurderes på flere punk-
ter. En sådan nuancering omfatter både den geografiske proveniens af importmaterialet, den krono-
logiske tyngde i importstrømmen såvel som importgenstandenes symbolske betydning i det lokale og
regionale perspektiv. Selv om det ikke er muligt at diskutere disse problemstillinger fyldestgørende i
denne publikation, vil det følgende afsnit være et oplæg til at se med nye øjne på det importmateriale,
der er forøget betragteligt siden slutningen af 1980’erne.

5.9.5. IMPORTEN I PERSPEKTIV – INDLEDNING

I Den fynske Øgruppe indgår importgenstande fra romersk jernalder i tre forskellige fundkontekster:

1. Gravpladser (i grave og i deponeringer).
2. Offer/depotfund (uden for bopladser, f.eks. i vådområder).
3. Bopladser (depoter/offerfund eller skrot/affald).

Ved en gennemgang af katalogerne i Ulla Lund Hansen disputats (1987) fremgår det, at langt de fle-
ste romerske importgenstande fra regionen er fremkommet i gravkontekst; en mindre del skal anta-
gelig tolkes som offer- eller depotfund, mens gruppen af bopladsfund blot er repræsenteret ved et en-
kelt skår af terra sigillata fra Lundsgård-bopladsen.

Fundtilvæksten siden 1987 er på mindst 24 importgrave; hertil kommer en deponering samt flere
løsfund fra gravpladser, herunder materiale fra hulvejssystemerne på Møllegårdsmarken (fig. 214).
Gruppen af offer- og depotfund har ikke haft nogen tilvækst.189 Den største øgning i antallet af im-
portgenstande siden 1980’erne udgøres af oldsager fra bopladskontekst, og gruppen omfatter nu, ud-
over en række depoter med romersk sølvservice og mønter190 samt en deponering af en ophugget ro-
mersk statue, især et meget stort antal enkeltfund af metal og glas. Når mængdeforholdet mellem de
forskellige fundkontekster er blevet ændret så markant i løbet af blot lidt mere end 20 år, skyldes det
ikke mindst, at detektorafsøgning og soldning anvendes i stigende grad ved undersøgelser af boplads-
områder fra romersk og germansk jernalder.

189 I 2009 har Odense Bys Museer modtaget en bronzestatuette, der muligvis er fundet ved Lerhusene (080101-30). Der er dog
antagelig tale om en moderne efterligning af en romersk statuette, hvorfor den ikke er medtaget her.
190 Tilsvarende fund, der var kendt i 1987 (f.eks. Voss 1951; Munksgaard 1987), er ikke inddraget i Ulla Lund Hansens dispu-
tats.
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Fig. 214. Skematisk oversigt over import i form af kar af metal, glas og terra sigillata samt statuetter fra Den

fynske Øgruppe. Data fra tiden frem til 1987 stammer fra Ulla Lund Hansens disputats (1987); for tidsrummet

1987-2008 er data hentet fra bilag 13-14. I kategorien bopladser opereres med antal lokaliteter; Lundeborg I og

II er i den sammenhæng regnet for én lokalitet, mens Gudme regnes for to (hhv. centralbopladsområdet og bo-

pladsen på Eisemoseløkken).

Ved en perspektivering af importen fra de fynske romertidsgrave er det således nødvendigt at tage
højde for den betydelige udvikling, der er sket i kildematerialets omfang såvel som karakteren af samme
siden 1987, og i særdeleshed er det væsentligt at inddrage fund fra bopladser og depoter. Endvidere er
man nødt til at inkludere nogle af de importgrupper, som kun spillede en ubetydelig rolle i Ulla Lund
Hansens disputats, herunder specielt romerske mønter, barbariske efterligninger af disse samt senro-
mersk sølvservice.

5.9.5.1. IMPORT FRA GRAVE

Blandt de 22 fynske importgrave fra ældre romertid er ikke mindre end 64 % jordfæstegrave, mens jord-
fæstegravene kun udgør ca. 7 % af de 125 importgrave fra yngre romertid (fig. 215). Da den procentu-
elle fordeling mellem brand- og jordfæstegrave ikke ændrer sig tilsvarende i løbet af samme tidsrum (jf.
afsnit 3.4.2.7), er det tydeligt, at nedlæggelsen af import over tid flyttes fra jordfæstegravene til brand-
gravene.

Som en følge af at importgenstandene fra begyndelsen af yngre romertid fortrinsvis blev medgivet i
brandgrave, skete der også en ændring i den måde, hvorpå de blev håndteret og anvendt i begravel-
sesritualerne. Ældre romertids grave rummer primært intakte glas- og bronzekar, og i mange tilfælde
indgår flere importgenstande i samme grav. I C1-C2 ses en lignende situation i de veludstyrede jord-
fæstegrave fra Sanderumgård, Årslev, Eskildstrup og Hågerup – og kun her. De øvrige jordfæstegrave
fra yngre romertid indeholder som regel blot en enkelt importgenstand, og denne kan evt. være ned-
lagt pars pro toto. Herved ligner anvendelsen af importen det billede, man ser i de samtidige brandgrave,
hvor den partielle medgivelse er almindelig helt fra begyndelsen af yngre romertid. Generelt er ind-
trykket af importen fra yngre romertids brandgrave langt mere begrænset og enkelt og – som det bl.a.
ses i Brudager-gravene – i mange tilfælde symbolsk i udtrykket.

Hvis man ser på importmaterialet fra danske romertidsgravpladser generelt såvel som på det fynske spe-
cifikt, og der udelukkende fokuseres på kar af glas, metal og terra sigillata, er det indiskutabelt, at im-
portmængden toppede i første del af yngre romersk jernalder, hvorefter den aftog i løbet af 3. og ikke mindst
4. årh. Dette indtryk ændres ikke, når fundtilvæksten fra tiden efter 1987 medtages. Hvis man derimod
inddrager glasperlerne i vurderingen af importens intensitet gennem yngre romersk jernalder, synes der
at have været tale om en stigende og ikke faldende tilgang af i hvert fald nogle varegrupper gennem 3.-4.
årh. (jf. afsnit 5.3.2.2.2). At bruge glasperlerne som målestok for importens intensitet er imidlertid ikke upro-
blematisk, idet deres romerske proveniens er til diskussion, ligesom øgningen af perlemængden over tid
kan være et resultat af variationer i gravskikken. Glasperlerne kan således blot bruges som en indikation
af, at det eksisterende billede af importtilførslens intensitet over tid er for unuanceret.
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Fig. 215. Antallet af fynske

romertidsgrave med kar af

bronze, sølv og terra sigillata

fordelt på perioder. Data:

Bilag 13 og Hansen, U.L.

1987:403ff.

Brudager 1. total 3. kor OK 14.08.09 :Layout 1 14/08/09  13:13  Side 229



Kapitel 5.
Gravenes indhold

Fig. 217. Spredningen af fyn-

ske offerfund med romersk

import. Tegning:

Karen Green Therkelsen og

Allan Larsen.

Fig. 216. Spredningen af fyn-

ske gravfund med romersk

import. Tegning:

Karen Green Therkelsen og

Allan Larsen.
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5.9.5.2. IMPORT FRA OFFER- OG DEPOTFUND

Indledningsvis skal det anføres, at offer- og depotfundene med romersk import kan deles i to grup-
per, nemlig de militære og de civile (jf. Hansen, U.L. 1994a). I førstnævnte gruppe indgår der milita-
ria med romersk proveniens i Vimose (Jensen, X.P. 2003; 2008c), Kragehul (Iversen, R.B. 2004; 2008b),
Villestofte (Henriksen & Jensen 2007) og Illemose (Stenbak 1994). Kun de to førstnævnte rummer der-
imod lidt civil import i form af henholdsvis mønter og en Vestlands-kedel. Da de pågældende genstande
antagelig skal opfattes som krigsbytte og ikke som et resultat af udveksling, indgår de ikke i den føl-
gende diskussion.

De civile offer- og depotfund med importgenstande omfatter flere kategorier. Den mindste gruppe
udgøres af enkeltfundne romerske statuetter, hvoraf nogle tilsyneladende har været deponeret i mar-
ginalområder, mens andre har været nedlagt på eller ved bopladser (Hansen, U.L. 1987:228; 398). Tre
enkeltfundne bronzeattacher191 kan – bl.a. som følge af fundomstændighederne – også tolkes som of-
ferfund; i så fald er der tale om, at romerske bronzekedler har været deponeret pars pro toto i eller ved
vådområder. Som følge af disse to fundgruppers karakter af enkeltfund er det overordentligt vanske-
ligt at vurdere, hvornår genstandene er kommet til regionen (fig. 217).

Deponeringer uden for bopladserne af enkeltgenstande eller depoter af guld tog til i løbet af yngre
romersk jernalder og fortsatte til en fremskredet del af ældre germansk jernalder (Henriksen, in prep.).
En betydelig del af fundene indeholder aurei, solidi eller barbariske efterligninger af disse, og de er der-
med velegnede til at belyse tidspunktet for tilstrømningen af i hvert fald én kategori af romerske gen-
stande (fig. 218). Guldmønterne kom til regionen gennem størstedelen af 3. årh., men ikke mindst i 4.
årh., og en betydelig andel af mønterne blev således importeret – og deponeret – på et tidspunkt, hvor
det ikke længere var almindeligt at nedlægge import i gravene (f.eks. Henriksen 1992a; Henriksen &
Horsnæs 2004a; 2006; Horsnæs 2002; 2003; 2006, 2007).

191 Søllinge, Thorup og Lykkesholm (Hansen, U.L. 1987:398; 404).

Fig. 218. Solidus fra Bolting-

gård Skov-skatten.

Foto: Jørgen Nielsen.
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5.9.5.3. IMPORT FRA BOPLADSER

Fra bopladserne, i særdeleshed fra værkstedspladserne, foreligger et efterhånden ganske betragteligt im-
portmateriale, der kan opdeles i to undergrupper (fig. 219):

1. Deponeringer af guldmønter og guldsmykker mv. fra Romerriget og Sortehavs-regionen (Henrik-
sen, in prep.), af sølvmønter (Kromann 1988; Madsen & Michaelsen 1998) og opklippet romersk sølv-
service (Voss 1951; Munksgaard 1987; Henriksen, in prep.; Runge & Andreasen 2009) samt af dele
af en romersk statue (Michaelsen 1994a; 1996).

2. Enkeltstykker af genstande fra ovenstående gruppe såvel som skår af terra sigillata, glasbægre, bron-
zekar, bronzestatuetter, glasspillebrikker og glasperler. Denne gruppe omfatter med andre ord samt-
lige af de kategorier, der kendes fra grav- og offerfundene.

Tidspunktet for nedlægningen af depoterne med importerede metalgenstande kan i mange tilfælde
dateres ret præcist, og de rummer overvejende genstande fra en fremskredet del af yngre romersk jern-
alder eller fra begyndelsen af germansk jernalder. Langt vanskeligere er det imidlertid at datere de ofte
små eller ukarakteristiske fragmenter af importgenstande fra bopladsernes affaldslag, og eftersom styk-
kerne kan have været i cirkulation gennem længere tid, før de endte her, kan fundomstændighederne
ikke bruges til at belyse tidspunktet for importen. Det generelle indtryk er dog, at importgenstandene
især er fremkommet på bopladser, hvor der hovedsageligt har været aktiviteter i den sene del af yngre

Fig. 219. Spredningen af fyn-

ske bopladsfund med romersk

import. Tegning:

Karen Green Therkelsen og

Allan Larsen.
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5.9.5.3. IMPORT FRA BOPLADSER

Fra bopladserne, i særdeleshed fra værkstedspladserne, foreligger et efterhånden ganske betragteligt im-
portmateriale, der kan opdeles i to undergrupper (fig. 219):

1. Deponeringer af guldmønter og guldsmykker mv. fra Romerriget og Sortehavs-regionen (Henrik-
sen, in prep.), af sølvmønter (Kromann 1988; Madsen & Michaelsen 1998) og opklippet romersk sølv-
service (Voss 1951; Munksgaard 1987; Henriksen, in prep.; Runge & Andreasen 2009) samt af dele
af en romersk statue (Michaelsen 1994a; 1996).

2. Enkeltstykker af genstande fra ovenstående gruppe såvel som skår af terra sigillata, glasbægre, bron-
zekar, bronzestatuetter, glasspillebrikker og glasperler. Denne gruppe omfatter med andre ord samt-
lige af de kategorier, der kendes fra grav- og offerfundene.

Tidspunktet for nedlægningen af depoterne med importerede metalgenstande kan i mange tilfælde
dateres ret præcist, og de rummer overvejende genstande fra en fremskredet del af yngre romersk jern-
alder eller fra begyndelsen af germansk jernalder. Langt vanskeligere er det imidlertid at datere de ofte
små eller ukarakteristiske fragmenter af importgenstande fra bopladsernes affaldslag, og eftersom styk-
kerne kan have været i cirkulation gennem længere tid, før de endte her, kan fundomstændighederne
ikke bruges til at belyse tidspunktet for importen. Det generelle indtryk er dog, at importgenstandene
især er fremkommet på bopladser, hvor der hovedsageligt har været aktiviteter i den sene del af yngre
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romersk og/eller ældre germansk jernalder.192 Blandt genstandene er en del mønter, men også et be-
tragteligt antal glasskår og stykker af sølvservice, der ikke kan være kommet til regionen tidligere end
4. eller endda 5. årh., så også enkeltfundene dækker hele yngre romersk jernalder.193

Ved en umiddelbar betragtning kan en betydelig del af importgenstandene fra bopladsaflejringerne
opfattes som regulært affald eller som skrot på vej til omsmeltning. Eksempler på førstnævnte er glas-
skår og stykker af terra sigillata. Sammenligner man disse genstande med de pars pro toto-deponerede glas-
bægre i yngre romertids brand- og jordfæstegrave eller amuletterne af terra sigillata og stumper af ring-
brynjer fra Møllegårdsmarken såvel som fra andre dele af Barbaricum (Czarnecka 1994; Articus 2004:31;
Rosenberg 2008:101), er det dog muligt, at nogle af sagerne ikke udelukkende skal betragtes som affald.
Det kan antages, at den symbolik, der var knyttet til importgenstandene, øgedes i takt med afstanden til
oprindelsesstedet194, og det er tænkeligt, at selv små fragmenter af fremmede genstande cirkulerede som
statussymboler eller amuletter i de germanske samfund for blot i nogle tilfælde at ende i gravene (jf. Et-
helberg 2003:224). Det er således påfaldende, at det store antal glasskår, der er fundet i affaldslagene på
Lundeborg-pladsen, tilnærmelsesvis repræsenterer et tilsvarende antal glasbægre.195 Glasskårene stammer
derfor næppe udelukkende fra uforsigtig omgang med skrøbelige drikkebægre under transaktion på plad-
sen, men de kan være kommet til området som glasskår – utvivlsomt parallelt med hele bægre (fig. 220).
Det kan ikke udelukkes, at noget lignende kan være tilfældet med de enkeltfund af terra sigillata-skår, der
kendes fra bopladsområderne ved Gudme, Lundeborg og Lundsgård.196

Cirkulationen af romerske genstande i det levende samfund kan også belyses ved genstande af sølv
og bronze. Det er indiskutabelt, at en del af metalgenstandene – kar såvel som figurer etc. – der kom
til Fyn i yngre romersk jernalder, blev hugget op, og nogle dele blev omsmeltet, mens andre undgik
at ende i diglen. Årsagen hertil kan bl.a. være, at stykkerne havde en karakteristisk udformning, der
gav dem en særlig status eller symbolværdi. Fra Lundeborg udgøres eksempler på sådanne stykker me-
talskrot bl.a. af en tyreprotom fra en ophugget kedel af Rynkeby-type (Thomsen 1989b), en del af et
beslag i form af en springende løve samt en zoomorf fod fra en bronzekandelaber (Thomsen 1998a fig.

192 Diskussionen i dette afsnit kan kun få meget overordnet karakter, fordi det store fundstof fra bopladsområderne i Lunde-
borg og Gudme endnu ikke er bearbejdet og fremlagt.
193 Spørgsmålet om deponeringstidspunktet indgår ikke i denne diskussion.
194 Et udbredt eksempel på dette er romerske mønter af guld og i mindre omfang af sølv, som uden for Romerriget ændrede
funktion fra betalingsmiddel til amulet/smykke gennem tilføjelsen af et øsken eller en gennemboring.
195 Venligst oplyst af museumsinspektør Per O. Thomsen, Svendborg og Omegns Museum.
196 Det samme kan gøre sig gældende med et karakteristisk skår fra en romersk amfora, som er fremkommet i et kulturlag på
bopladsen Gudme III (Petersen, P.V. 1994 fig. 7). Så vidt vides er dette skår den eneste repræsentant i Sydskandinavien for en
fundgruppe, som har meget stor udbredelse i såvel som uden for Romerriget.

Fig. 220. Løsfundne skår af

romerske og sydøsteuropæiske

glas fra Brudager-bopladsen.

Foto: Jørgen Nielsen.
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1-3; Kokowski 2001 ryc. 2,h). Tilsvarende kan der blandt mange eksempler fra det centrale boplads-
område i Gudme nævnes naturalistiske yderekstremiteter og kønsorganer fra en statue (Michaelsen
1994a), dele af en bronzestatuette (Michaelsen & Sørensen 1997 fig. 5), et mandshoved af sølv fra et
saltkar samt en delfinfigur af samme materiale fra en vinøse (Petersen, P.V. 1994 fig. 3 & 13). Uden for
Gudme-området kendes et fund af samme karakter fra værkstedspladsen Troelsegård vest for Odense
(bilag 14); dette består af et delfinformet bronzebeslag, som er afmonteret fra en større, men ukendt
genstand af romersk oprindelse (fig. 221).

5.9.5.4. IMPORTENS KARAKTER OG SYMBOLSKE UDTRYK UNDER FORANDRING

Det kan konstateres, at importmaterialet fra henholdsvis gravpladser, bopladser og offerfund har
nogle ligheder, men der kan også iagttages væsentlige forskelle på fundstoffet fra de forskellige fund-
kategorier. Hele beholdere af glas, bronze og terra sigillata kendes kun fra gravfund, mens fragmen-
ter fra de samme genstandsgrupper er påtruffet i grave såvel som på bopladser. På Fyn er sølvkar kun
fundet i depoter på bopladser samt som fragmenter i bopladsernes affaldslag. Mange af de andre gen-
standstyper, der er repræsenteret ved karakteristiske stumper på bopladserne, findes udelukkende her.
Mønter af sølv og guld indgår i alle tre fundkategorier, om end i varierende omfang og på forskellige
tidspunkter, mens mønter af bronze kun kendes fra bopladser (Horsnæs 2006). Det er således klart,
at mængden og sammensætningen af importgenstande i romertidens grave blot afspejler en del af det
materiale, der var i cirkulation på et givet tidspunkt i løbet af romersk jernalder. Der kan således iagt-
tages et ret fast mønster i den måde, hvorpå de enkelte typer af fremmede statussymboler blev anvendt
i en bestemt kontekst.

Hvis man betragter det samlede importmateriale fra Den fynske Øgruppe ud fra en kronologisk
synsvinkel, dækker det hele romersk jernalder. Materialet fra ældre romersk jernalder er fortrinsvis fun-
det i veludstyrede jordfæstegrave, hvoraf enkelte kan betegnes som fyrstegrave. Få deponeringer af par-
tielt nedlagte bronzekar kan også være fra slutningen af ældre romertid, mens der ikke med sikkerhed
kendes import fra de samtidige bopladser. Allerede fra overgangen til yngre romersk jernalder blev im-
portgenstandene anvendt på en mere varieret måde. Gennem C1 og C2 blev der endnu nedlagt gen-
stande i enkelte rigt udstyrede jordfæstegrave, men særligt på Østfyn blev der medgivet import i gan-
ske mange brandgrave gennem samme tidsrum. Den store ophobning af importgrave fra C1 (jf.
Hansen, U.L. 1987:127ff, fig. 73-74) kan give et fortegnet billede af importmængden, for i hovedpar-
ten af gravene er importgenstandene – ikke mindst bronzekar197 – nedlagt pars pro toto, og der er sjæl-

197 Det kan næppe udelukkes, at nogle af de partielt nedlagte bronzekar fra Møllegårdsmarkens C1-grave stammer fra et min-
dre antal kar, der efter ituklipning blev fordelt til flere personer og dernæst endte i forskellige grave! Metallurgiske analyser i
lighed med dem, der er præsenteret i afsnit 5.9.3.1, vil muligvis kunne belyse denne problemstilling.

Fig. 221. Delfinformet

bronzebeslag fra

Troelsegård-bopladsen.

Foto: Jørgen Nielsen.
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Gudme-området kendes et fund af samme karakter fra værkstedspladsen Troelsegård vest for Odense
(bilag 14); dette består af et delfinformet bronzebeslag, som er afmonteret fra en større, men ukendt
genstand af romersk oprindelse (fig. 221).
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Det kan konstateres, at importmaterialet fra henholdsvis gravpladser, bopladser og offerfund har
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tidspunkter, mens mønter af bronze kun kendes fra bopladser (Horsnæs 2006). Det er således klart,
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materiale, der var i cirkulation på et givet tidspunkt i løbet af romersk jernalder. Der kan således iagt-
tages et ret fast mønster i den måde, hvorpå de enkelte typer af fremmede statussymboler blev anvendt
i en bestemt kontekst.

Hvis man betragter det samlede importmateriale fra Den fynske Øgruppe ud fra en kronologisk
synsvinkel, dækker det hele romersk jernalder. Materialet fra ældre romersk jernalder er fortrinsvis fun-
det i veludstyrede jordfæstegrave, hvoraf enkelte kan betegnes som fyrstegrave. Få deponeringer af par-
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kendes import fra de samtidige bopladser. Allerede fra overgangen til yngre romersk jernalder blev im-
portgenstandene anvendt på en mere varieret måde. Gennem C1 og C2 blev der endnu nedlagt gen-
stande i enkelte rigt udstyrede jordfæstegrave, men særligt på Østfyn blev der medgivet import i gan-
ske mange brandgrave gennem samme tidsrum. Den store ophobning af importgrave fra C1 (jf.
Hansen, U.L. 1987:127ff, fig. 73-74) kan give et fortegnet billede af importmængden, for i hovedpar-
ten af gravene er importgenstandene – ikke mindst bronzekar197 – nedlagt pars pro toto, og der er sjæl-

197 Det kan næppe udelukkes, at nogle af de partielt nedlagte bronzekar fra Møllegårdsmarkens C1-grave stammer fra et min-
dre antal kar, der efter ituklipning blev fordelt til flere personer og dernæst endte i forskellige grave! Metallurgiske analyser i
lighed med dem, der er præsenteret i afsnit 5.9.3.1, vil muligvis kunne belyse denne problemstilling.
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dent mere end en type import i den enkelte grav. Ligeledes er det øvrige udstyr i de pågældende grave
sjældent særlig komplekst, ligesom det kun undtagelsesvis omfatter statussymboler af ædelmetal.
Gennem sidste halvdel af yngre romertid deponeredes importsager stadig sjældnere i gravene, og når
det skete, var det ofte i form af et enkelt glas – eller skår af et sådant (jf. Hansen, U.L. 1987:150, fig.
104).

Fundmaterialet fra gravene på den ene side og bopladserne samt depotfundene på den anden giver
således et forskelligartet indtryk af intensiteten i importstrømmen til Fyn gennem romersk jernalder.
Problematikken i dette skisma kan illustreres med et eksempel fra Brudager-komplekset. På den bo-
plads, der antages at høre til gravpladsen (jf. bilag 14), er der fundet mindst seks eller syv skår af glas-
bægre fra 4. årh. (jf. fig. 220), mens ikke en eneste af de mange samtidige grave på gravpladsen rum-
mede tilsvarende importsager. Det er derfor nærliggende at antage, at den nedgang i mængden af
romersk import, som kan iagttages i gravmaterialet efter C1, ikke nødvendigvis afspejler begrænsnin-
ger i adgangen til romerske metal- og glasgenstande. Den er snarere et udtryk for, at brugen af im-
portgenstande som statusmarkør i gravsammenhæng eller generelt ændredes i løbet af C2. Beregnin-
ger af mængden af import i en given underperiode af romersk jernalder vil derfor mere afspejle
begravelsesritualerne på det pågældende tidspunkt, end de vil dokumentere intensiteten i tilførslen af
romerske og sydøsteuropæiske varer.

Stærkt forenklet sagt blev importen i ældre romertid og i begyndelsen af yngre romertid hovedsa-
geligt anvendt i forbindelse med begravelsesritualer, mens man mod slutningen af yngre romertid og
i øvrigt videre ind i ældre germanertid hyppigere nedlagde udvalgte grupper af importgenstande i de-
poter på og ikke mindst uden for bopladserne. Den egentlige cirkulation af import i det levende sam-
fund afspejles dog først og fremmest af fundstoffet fra bopladsernes affaldslag. Ud over at dette ma-
teriale understreger, at tilstrømningen af importgods ikke nødvendigvis aftog efter C1b, viser det, at
den symbolske brug af fragmenter af importgenstande, som er dokumenteret i forbindelse med grav-
fundene, også blev praktiseret i det levende samfund.

Generelt set må adgangen til importgenstande have været vanskeligere, jo længere man kom bort
fra produktions- eller oprindelsesområdet samt fra farbare land- og vandveje. Sammenholdt med re-
gionale/lokale variationer i begravelsesritualerne gør dette, at man ikke kan betragte Norden som et
område, hvor romersk producerede genstande på et givet tidspunkt havde ensartet symbolværdi. Når
gravfundene således viser, at der skete en forskydning i importens tyngdepunkt fra Danmark til
Norge og Sverige i C2-C3 (Hansen, U.L. 1987:137ff; fig. 87-88), er det næppe et udtryk for, at det nu
først og fremmest var disse landskaber, som havde nære kontakter til vareudvekslingsnetværk nord for
Romerriget. Billedet afspejler snarere, at man i disse i forhold til Romerriget perifere landskaber ved-
blev med at deponere statussymboler – import såvel som våben198 – i gravkontekst i generationer, ef-
ter at traditionen var ophørt i Danmark og i særdeleshed på Fyn. De geografiske variationer i Norden
viser sig også ved, at importgenstandene i Danmark generelt ser ud til at være blevet deponeret i jor-
den kort tid efter ankomsten, mens der er eksempler på, at cirkulationstiden i Norge og Sverige kan
have været længere. Dette gør sig ikke mindst gældende med de store glaspokaler, der i områderne nord
og øst for Danmark har været repareret, ændret og måske anvendt i et par århundreder efter tilvirk-
ningstidspunktet i sen yngre romertid (f.eks. Straume 1984:68).

198 Jf. afsnit 5.7.7.
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5.10. LERKAR – INDLEDNING

I 160 af Brudager-gravpladsens 168 grave er der fremkommet lerkar i et antal fra et til fire eksempla-
rer; hertil kommer to kar fra lerkardeponeringer og et mindre, men ikke opgjort antal, der repræsen-
teres af løsfundne skår. Det samlede antal lerkar kan opgøres til mindst 287, og de er dermed den gen-
standsgruppe, der forekommer i flest grave (fig. 222). Materialet varierer i karakter fra intakte kar over
store skårflager til fingerneglsstore skår, hvis nuværende fremtoning kan være et resultat af beva-
ringsforhold såvel som håndteringen i forbindelse med begravelsen. Keramik udgør ofte det eneste in-
ventar i gravene, og dateringen af de enkelte anlæg baserer sig således i mange tilfælde på denne fund-
gruppe. Dette kan imidlertid give anledning til en selvforstærkende kronologisk skævvridning, idet
nogle lerkar- og ornamenttyper lader sig bestemme selv ud fra små skår, f.eks. fortykkede rande fra æl-
dre romertid eller kraftig plastisk ornamentik fra C3-D. Mere ukarakteristiske ornamenttyper fra f.eks.
C2 kan derved komme til at fremstå mindre markant i materialet.

Keramikmaterialet udgør umiddelbart set en heterogen fundgruppe. I et forsøg på at se, om der er
mønstre i sammensætningen af lerkartyper samt karrenes anvendelse og håndtering i forbindelse med
begravelserne, vil keramikken i de følgende afsnit blive analyseret i forhold til gravtyper og kronologi.
Efter denne gennemgang følger en teknologisk analyse af lerkarrenes gods; denne er udført af ph.d. Ole
Stilborg, Lunds Universitet.

5.10.1 LERKARRENES KRONOLOGISKE FORDELING

Overordnet set har lerkarrene to forskellige funktioner i jernalderens grave, nemlig som beholder og
evt. hertil hørende låg i urnegrave og urnebrandgruber samt som “service” i jordfæstegrave såvel som
i brandgravene. Beholder- og lågfunktionen må antages at have én betydning, mens de kar, der indgår
i jordfæstegravenes “opdækninger” eller som bikar i brandgravene, kan have en anden. Selv når behol-
der- og lågkarrene udelades, består materialet af 194 lerkar. I fig. 223 er den kronologiske spredning af
dette materiale illustreret ved at sammenregne antallet af lerkar i de grave, der kan dateres forholdsvis
præcist, dvs. til 1-2 underperioder. Selv om denne opgørelse ikke omfatter hele gravpladsens lerkarma-
teriale, er det tydeligt, at antallet af lerkar pr. grav er størst i gravpladsens første faser, dvs. sidste halv-
del af ældre romertid og C1, og at der herefter sker et markant fald, som – selv når de relativt mange
kar fra jordfæstegravene er indkalkuleret – holder sig gennem resten af gravpladsens brugstid. Grave med
tre kar forekommer kun meget sparsomt efter C1, og fire kar indgår kun i grave fra B2-C1. I hvert fald
når det gælder brandgravene, er der næppe nogen tvivl om, at den udvikling, som afspejles i fig. 223, sva-
rer til den indskrænkning i mængden af gravgods, der generelt kan iagttages efter C1 (jf. afsnit 7.4).

Fig. 222. Fordelingen af samt-

lige lerkar på gravtyper. I de

tilfælde, hvor antallet af ler-

kar i den enkelte grav ikke

kan opgøres med sikkerhed,

er den mindste værdi anført.

B 26)
C1 (
C1- C2 10)
C2- C3
C3 35)

Fig. 223. Antal lerkar i grave,

der kan dateres til 1-2 under-

perioder. Urner samt lågkar i

urnegrave og urnebrandgru-

ber er ikke medregnet.
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Stilborg, Lunds Universitet.

5.10.1 LERKARRENES KRONOLOGISKE FORDELING

Overordnet set har lerkarrene to forskellige funktioner i jernalderens grave, nemlig som beholder og
evt. hertil hørende låg i urnegrave og urnebrandgruber samt som “service” i jordfæstegrave såvel som
i brandgravene. Beholder- og lågfunktionen må antages at have én betydning, mens de kar, der indgår
i jordfæstegravenes “opdækninger” eller som bikar i brandgravene, kan have en anden. Selv når behol-
der- og lågkarrene udelades, består materialet af 194 lerkar. I fig. 223 er den kronologiske spredning af
dette materiale illustreret ved at sammenregne antallet af lerkar i de grave, der kan dateres forholdsvis
præcist, dvs. til 1-2 underperioder. Selv om denne opgørelse ikke omfatter hele gravpladsens lerkarma-
teriale, er det tydeligt, at antallet af lerkar pr. grav er størst i gravpladsens første faser, dvs. sidste halv-
del af ældre romertid og C1, og at der herefter sker et markant fald, som – selv når de relativt mange
kar fra jordfæstegravene er indkalkuleret – holder sig gennem resten af gravpladsens brugstid. Grave med
tre kar forekommer kun meget sparsomt efter C1, og fire kar indgår kun i grave fra B2-C1. I hvert fald
når det gælder brandgravene, er der næppe nogen tvivl om, at den udvikling, som afspejles i fig. 223, sva-
rer til den indskrænkning i mængden af gravgods, der generelt kan iagttages efter C1 (jf. afsnit 7.4).

Fig. 222. Fordelingen af samt-

lige lerkar på gravtyper. I de

tilfælde, hvor antallet af ler-

kar i den enkelte grav ikke

kan opgøres med sikkerhed,

er den mindste værdi anført.

B 26)
C1 (
C1- C2 10)
C2- C3
C3 35)

Fig. 223. Antal lerkar i grave,

der kan dateres til 1-2 under-

perioder. Urner samt lågkar i

urnegrave og urnebrandgru-

ber er ikke medregnet.
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5.10.2. LERKARTYPE OG ANTAL LERKAR I RELATION TIL GRAVFORMEN

Hvis man vurderer det totale og gennemsnitlige antal af lerkar i forhold til gravformerne, rummer jord-
fæstegravene, urnebrandgruber og brandpletgrave det største antal kar, mens antallet i urnegravene er
mindre end en fjerdedel heraf (fig. 224). Denne kendsgerning afspejler dels en kronologisk udvikling,
idet urnebrandgruber og brandpletgrave med deres relativt mange lerkar tilhører gravpladsens tidlige
brugstid, mens et stort antal urnegrave uden eller med få bikar tilhører gravpladsens senere faser. Jord-
fæstegravene indtager i denne forbindelse en særstilling i forhold til brandgravene ved at være sene, sam-
tidig med at de rummer et gennemsnitligt stort antal lerkar. Dette forhold modsvares dog af, at jord-
fæstegravene generelt indeholder et mere komplekst udstyr end de øvrige gravformer.

Selv om der ikke er foretaget en detaljeret analyse af lerkartyperne og disses relation til bestemte
gravtyper, kan der peges på nogle generelle forhold, som vil blive præsenteret i det følgende.

13 af gravpladsens 14 jordfæstegrave rummede fra 1-3 lerkar, som kan inddeles i henholdsvis
groftmagrede og fintmagrede kar. Førstnævnte gruppe domineres af tykvæggede og porøse kar af Al-
brectsens type 18 og 32 (1968 fig. 61b), og disse har ofte sodspor på ydersiden samt madskorper på in-
dersiden (fig. 225). Det er derfor nærliggende at betragte de to beslægtede kartyper som kogekar. Tre
grave (GN, HC og HF) rummer toleddede kar, der i to af tilfældene tillige er forsynet med grebtap (fig.
226; Albrectsen 1968 type 47-48). Denne kartype kan både have groft- og fintmagret gods, og efter-
som GN 1a har udvendige sodspor, kan de mellemstore kar tilsyneladende også have været anvendt
over åben ild. Til de groftmagrede kar hører også HG 1b, der kun udgør underdelen af et oprindeligt
to- eller treleddet kar. Antagelig har karrets overdel været beskadiget, hvorefter brudfladerne er af-
rundet, således at det nu fremstår som etleddet.

Fig. 224. Antal lerkar i de

forskellige gravtyper. Urner

samt lågkar i urnegrave og

urnebrandgruber er ikke

medregnet.

Fig. 225. Eksempel på et

groftmagret kogekar (EW 1a)

fra en jordfæstegrav.

Foto: Jørgen Nielsen.
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Den anden hovedgruppe af lerkar fra jordfæstegravene udgøres af fingodskar, der sjældent bærer
spor af kontakt med åben ild. Til gengæld ses der ofte andre former for brugsspor, især slidmærker på
bundfladen. Fingodskarrene er repræsenteret med flere typer; hyppigst forekommer mindre treleddede
hankekopper (Albrectsen 1968 T. 4, 6 og 7), mens karret KA 1b har en tilsvarende korpusform, men
ingen hank (Albrectsen 1968 T. 20). De treleddede bægre må, sammen med det fint ornamenterede fod-
bæger (HG 1a, Albrectsen 1968 T. 9) betragtes som kopper, der har været anvendt som drikkekar el-
ler til opbevaring af mindre mængder af fødevarer. Blandt fingodskarrene er der endelig en række mel-
lemstore treleddede kar (Albrectsen 1968 T. 37-39), der fremtræder med glittet overflade og plastisk
ornamentik. To af disse kar (HF 1b og LE 1a) er forsynet med to modstillede hanke, og i begge tilfælde
er den plastiske udsmykning kombineret med indprikkede mønstre (fig. 227).

Selv om i hvert fald nogle af jordfæstegravenes lerkar kan antages at have været nedsat med et ind-
hold af fødevarer, er der ikke i noget tilfælde registreret spor heraf. Karrenes fyld er imidlertid maga-
sineret, så det vil være muligt at analysere jorden for et evt. indhold af makrofossiler eller pollen.

I de 76 urnegrave indgår i alt 116 lerkar, og disse har tre forskellige funktioner. Den væsentligste,
som er repræsenteret i samtlige anlæg, er lerkar, der har været anvendt som beholder for brændte ben
og evt. gravgods. Lågkar er registreret i fire tilfælde (E, AQ, BD, DE), mens bikar i et antal af et eller
to indgår i 24 urnegrave. Det kan ikke udelukkes, at det meget lave antal af bikar såvel som lågkar kan
være påvirket af, at mange urnegrave var kraftigt afpløjet.

Fig. 226. Toleddet kar med

grebtap (HF 1a).

Foto: Jørgen Nielsen.
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Urner og lågkar udgøres på Brudager-gravpladsen – såvidt det kan vurderes – altid af hele lerkar199,
mens bikarrene kan være nedlagt i hel tilstand såvel som pars pro toto. Som urne har man i et eller to
tilfælde (BÆ 1, CC 1) anvendt lerkar, der var sekundært brændt; for bikarrenes vedkommende er se-
kundær ildpåvirkning reglen frem for undtagelsen.

Blandt urnegravene er de groftmagrede kar af Albrectsens type 32 repræsenteret i mindst 18 grave
med mindst 19 eksemplarer. Type 32-karrene fra urnegravene er generelt større end de tilsvarende fra
jordfæstegravene, uden at der i øvrigt er forskel på deres fremtræden, herunder brugsspor i form af sod-
sværtning og madskorper (fig. 228). Den beslægtede type 18 har kun fundet anvendelse som urne i et
enkelt tilfælde (CC 1), antagelig fordi denne lerkarforms rumindhold er ret begrænset (fig. 228).

199 I yngre bronzealders urnegrave anvendtes hyppigt større skårflager eller bunde fra itugåede lerkar som låg (jf. Thrane 2004),
mens man næsten udelukkende anvendte hele lerkar til denne funktion i romersk jernalder.

Fig. 227. De tohankede

lerkopper LE 1a og HF 1c

har mange lighedspunkter.

Foto: Jørgen Nielsen.
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Fig. 228. Tyk madskorpe på

indersiden af urnen CK 1.

Foto: Jørgen Nielsen.

Fig. 229. Dette uregelmæssige

og muligvis sekundært

brændt type 18-kar blev an-

vendt som urne i grav CC.

Foto: Jørgen Nielsen.
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Fig. 228. Tyk madskorpe på

indersiden af urnen CK 1.

Foto: Jørgen Nielsen.

Fig. 229. Dette uregelmæssige

og muligvis sekundært

brændt type 18-kar blev an-

vendt som urne i grav CC.

Foto: Jørgen Nielsen.
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Fig. 230. Større skårflage fra

sekundært brændt bikar i

urnegrav Å.

Foto: Jørgen Nielsen.

En væsentlig del af urnegravene med type 32-lerkar er vanskelige at datere præcist, da de ikke in-
deholder karakteristisk gravgods. De ofte meget grove og dårligt udførte kar kendes ikke fra grave, der
med sikkerhed kan dateres til ældre romertid, hverken på Brudager-gravpladsen eller på Fyn som så-
dan. Lerkarformen antages dog at tage udgangspunkt i typer fra ældre romertid (Albrectsen 1968:274f),
og den må være udviklet allerede tidligt i yngre romertid. Størst udbredelse fik formen imidlertid i pe-
riodens sidste halvdel, og endnu i første halvdel af ældre germansk jernalder anvendtes den på bopladser
såvel som i forbindelse med begravelser.

Kartypen har hyppigst været anvendt som benbeholder, men i grav DE udfylder den både en rolle
som urne og låg. Groftmagrede skår, der kan repræsentere type 32-kar, er fundet i partielt nedlagt til-
stand i fylden på flere urner, der da i næsten alle tilfælde udgøres af fingodskar. Når type 32-karrene
således optræder som bikar, er de kun sjældent sekundært brændt, som det ellers er almindeligt med
bikar i fintmagret gods (se nedenfor).

Blandt urnegravenes fingodskar dominerer Albrectsens typer 37-39; i mange tilfælde kan det være van-
skeligt at henføre en fragmenteret urne til en bestemt af disse typer af treleddede kar med plastisk orna-
mentik, så de anvendes her som en samlebetegnelse for i alt 17 kar fra 16 grave. Hertil kan føjes et lille
bæger (Å 1b) med samme karform samt antagelig et ikke ubetydeligt antal kar fra den gruppe, der i ka-
taloget blot er betegnet som treleddede fingodskar med eller uden rester af plastisk ornamentik (fig. 230).
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Fig. 231. Hankekoppen BM

1b var let sekundært ildpåvir-

ket, og karret kan således an-

tages at have været på eller

nær ligbålet.

Foto: Jørgen Nielsen.

Variationen i størrelsen på de treleddede fingodskar er større, end det kan iagttages i det tilsva-
rende karmateriale fra jordfæstegravene, og således indgår der kar med en randdiameter på indtil ca.
22 cm (E 1a, CZ 1). Det kan skyldes, at man har udvalgt kar til urner ud fra den betragtning, at de
skulle fungere som beholder for ligrester og gravgods. Imidlertid er disse store kars rumlige kapaci-
tet langtfra altid udnyttet fuldt ud (jf. afsnit 4.3).

Hankekopper og bægre synes kun at indtage en ubetydelig rolle i urnegravene, i modsætning til hvad
der er tilfældet i jordfæstegravene. Albrectsens type 7 er således kun repræsenteret med et sekundært
brændt, men intakt bikar (BM 1b, fig. 231) og muligvis med urnen EG 1. Det kan dog langtfra ude-
lukkes, at der i blandt de små og ofte sekundært brændte skår af bikar kan være hankekar fra Albrectsens
type 3-8 – eller for den sags skyld repræsentanter fra gruppen af fodbægre (typerne 9-12). Disse skår
er i kataloget som oftest blot beskrevet som fragmenter af tyndvæggede, men ikke nærmere bestem-
bare fingodskar.

Gruppen af mellemstore eller større fingodskar omfatter to eksemplarer af Albrectsens type 14 (BL
1a og EF 1a) samt et enkelt af hver af typerne 13 (GP 1c) og 24 (EX 1). Derimod er det påfaldende, at
typerne 1-2, der er blandt de mest almindelige lerkarformer på andre fynske gravpladser fra den tid-
lige del af yngre romertid, kun er repræsenteret med ED 1a i Brudager-materialet. Det må skyldes, at
typerne primært har fundet anvendelse som urner, og at denne gravform kun relativt sjældent blev valgt
som gravform i C1 på denne gravplads.

Kun et mindre antal af gravpladsens urnegrave kan med sikkerhed dateres til ældre romertid, men
disse grave skiller sig ud ved at indeholde lerkar, der overgår størrelsen på de største treleddede kar fra
yngre romertid. Det velbevarede, trehankede kar AN 1a har med en bugdiameter på 35,5 cm og en højde
på op mod 30 cm haft et betydeligt rumindhold; det samme gælder GP 1a, hvis bugdiameter er ikke
mindre end 45 cm. Ingen af de to store urner synes at tilhøre den seneste del af ældre romertid, og de
må således repræsentere nogle af de tidligste begravelser på pladsen.

Fra 60 af Brudager-gravpladsens 66 brandpletgrave foreligger i alt 115 lerkar, der er fordelt med 1-
4 eksemplarer pr. grav. Den hyppigst forekommende lerkartype i brandpletgravene er hankekopper af
Albrectsens (1968) type 3; denne er påvist i 15 grave. Type 4 er muligvis repræsenteret med et enkelt
kar (AT 1a), mens der foreligger tre eksemplarer af den enleddede type 8. Fodbægre er fremkommet
i et antal af fem, fordelt på fire eksemplarer af type 10 og et af type 11 (Albrectsen 1968:258f) (fig. 232).
Sene hankekopper (T. 6-7) er ikke påvist i brandpletgravene, men det kan skyldes, at der kun blev de-
poneret meget begrænsede mængder af keramik i denne gravform i den sene del af yngre romertid. At
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Fig. 232. Lerkarrene L 1a og

L 1b havde været udsat for

kraftig sekundær ildpåvirk-

ning – antagelig på ligbålet –

før de blev placeret i grav-

gruben. Foto: Jørgen Nielsen.

lerkar med begrænset rumindhold endnu anvendtes i brandpletgravene så sent som i C3, dokumente-
res af karret FH 1a, hvis form efterligner et retvægget glasbæger (Albrectsen 1968:282, type 50). Mu-
ligvis til samme type henføres skårene AH 1c/AK 1c, der trods tilknytning til to forskellige anlæg må hid-
røre fra samme kar, der ved senere aktiviteter er indblandet i ældre gravanlæg. Tilsammen afspejler de
ovennævnte typer, at lerkar med begrænset rumindhold – kopper eller bægre – var en fast bestanddel af
brandpletgravenes udstyr gennem hele gravpladsens brugstid.

Flere brandpletgrave fra ældre romertid rummer skår af store hankekar, størst er ET 1a med en rand-
diameter på ikke mindre end 30 cm. Så store kar indgår ikke i brandpletgravene fra yngre romertid,
men de mellemstore hankekar af Albrectsens (1968) type 2, der kan udskilles i mindst fire grave, kan
være afløseren for de meget store kar fra den forudgående periode.

Blandt brandpletgravenes lerkar indtager EN 1a på flere måder en særstilling (fig. 233). Karret har
en randdiameter på 22,6 cm og en bugdiameter på 36 cm, så ved sin størrelse ligger det tæt op ad de
store hankekar fra ældre romertid. Det samme gør karrets korpusform samt randen, der er fortykket.
Kombinationen med et type 3-kar (Albrectsen 1968:252f) såvel som et skjoldhåndtagsbeslag af type
5b (Ilkjær 1990a) viser dog, at graven først kan være anlagt i yngre romertid, og da velsagtens i perio-
dens tidligste del. Et særligt træk ved karret er de regelmæssige, tynde, sorte striber, der strækker sig
som parallelle bånd lodret ned ad underdelen. Der er næppe tale om sodspor, men snarere om påma-
lede streger. Bemalet keramik kendes fortrinsvis fra sen førromersk og romersk jernalder, men fæno-
menet omtales kun sjældent i arkæologisk litteratur. Der er bl.a. påvist bemalet keramik på den syd-
fynske Tved-boplads fra ældre romertid (Thomsen 1982:18ff), mens EN 1a er øgruppens første
eksempel på et bemalet kar fra gravsammenhæng. Det kan dog skyldes, at denne ornamentale detalje
kan være overset eller forvekslet med sodspor, og der kendes således bemalede urner fra den sønder-
jyske Over Jersdal-gravplads (Tischler 1955 Taf. A & B).
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Fig. 233. Det store lerkar

EN 1a har – udover en sær-

præget form og ornamentik

– bemaling på underdelen.

Foto: Jørgen Nielsen.
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Fig. 233. Det store lerkar

EN 1a har – udover en sær-

præget form og ornamentik

– bemaling på underdelen.

Foto: Jørgen Nielsen.
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De grove og simple kar af type 32 indgår med sikkerhed i grav DF, som imidlertid kan betegnes som
en variant af en brandpletgrav, idet karret DF 1a er nedsat i intakt tilstand med et indhold af bålfyld
og gravgaver. Blandt de sekundært brændte og groftmagrede skår, der indgår i flere brandpletgrave fra
yngre romertid, kan der dog skjule sig kar af type 32 eller for den sags skyld type 18. Sidstnævnte er
i en særform med hank repræsenteret i karret EM 1a. Også her er der tale om et helt, om end let se-
kundært brændt kar. Når type 18 og 32 kun sjældent indgår i brandpletgravene, må dette være udtryk
for, at brandpletgravene fortrinsvis tilhører gravpladsens tidlige del, mens de pågældende kartyper over-
vejende har en senere datering.

På trods af at Brudager-gravpladsens brandpletgrave indeholder et stort antal lerkar fra ældre ro-
mertid, er denne periodes fodbægre påfaldende fraværende. Kun et enkelt lille skår (BC 1c) kan mu-
ligvis hidrøre fra et sådant kar, der ellers forekommer ret hyppigt i fynske gravfund fra ældre romer-
tid (Albrectsen 1956:200f). Deres funktion er muligvis repræsenteret af mindre og ofte meget veludførte
og smukt ornamenterede hankekar i tyndvægget og fintmagret gods (f.eks. X 1b, BE 1b); disse kan be-
tragtes som forløberen for hankekopper og fodbægre i yngre romertids brandpletgrave.

En særstilling blandt brandpletgravenes lerkar indtager skårsamlingen DD 1a, der stammer fra et
meget groftmagret, treleddet kar med en simpel pølseformet hank. Karformen og rester af en ringfor-
met fordybning synes at placere skårene i ældre romertid, mens skår fra et andet kar (DD 1c) såvel som
en mosaikperle (DD 2) henfører graven til yngre romertid, muligvis periodens sidste del. Det er ikke
umiddelbart muligt at forklare denne kombination af elementer, der synes at være kronologisk adskilte
fra hinanden.

I de otte urnebrandgruber indgår ialt 23 lerkar, og de rummer alle bikar i et antal fra et til tre. Låg-
kar er ikke påvist i tilknytning til denne gravform. Det er tidligere påpeget (afsnit 3.4.2.5), at urne-
brandgruberne indtager en position midt mellem urnegravene og brandpletgravene, og det gælder også
for det keramiske indhold. Kombinationen af fingodskar og kar i groftmagret gods, som er registre-
ret i de andre gravtyper, iagttages også i urnebrandgruberne. Type 32-karrene er dog helt fraværende,
hvilket antagelig kan tilskrives urnebrandgrubernes datering til den tidlige del af yngre romertid.

Som det var tilfældet med urne- og brandpletgravene, findes de største kar i urnebrandgruberne også
i gravene fra ældre romertid; karret AS 1a har således en bugdiameter på 30,7 cm. I begyndelsen af yng-
re romertid synes disse store kar at være afløst af hankekar af type 1-2 (Albrectsen 1968:247ff), som
er sjældne i urnegravene, men som indgår i ikke mindre end fem af urnebrandgruberne. I to grave (K,
EU) repræsenteres karformen endog både af urnen og af et bikar. Dette forhold må tilskrives urne-
brandgrubernes tidlige datering inden for yngre romertid, og dette må også være grunden, til at Al-
brectsens ældre hankekopper (1968 T. 3-5) er til stede i tre ud af de otte anlæg.

Albrectsens lerkartype 29 med kugleformet korpus (1968:273) er forholdsvis sjælden i det fynske
materiale som helhed, og det gør sig også gældende på Brudager-gravpladsen, hvor den kun er repræ-
senteret med benbeholderen i grav DZ.

Det store lerkarmateriale fra Brudager-gravpladsen fremtræder umiddelbart set meget heterogent,
men dette skyldes primært, at det dækker et tidsrum på ca. 330 år. Princippet i lerkarudstyrets sam-
mensætning ændres således ikke væsentligt i løbet af gravpladsens brugstid, og set i et diakront per-
spektiv er den største forandring, at mellemstore hankekar med en betydelig variationsbredde i form
og gods overtager ældre romertids meget store hankekars rolle i den tidligste del af yngre romertid.
Hvis materialet betragtes i et synkront perspektiv, er der ikke væsentlige variationer i typeudvalget, og
det kan således ikke dokumenteres, at brugen af en bestemt gravform også har forudsat en bestemt sam-
mensætning af lerkartyper. Håndteringen af det keramiske materiale varierer derimod fra den ene grav-
form til den anden samt som en funktion af tid, men bortset fra de forskelle som det giver i udtryk-
ket, er det ligheder mere end forskelle, der præger det samlede billede af gravpladsens lerkarinventar.
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5.10.3. HÅNDTERING AF LERKARRENE

Der er indikationer på, men ikke egentlige beviser for, at nogle af lerkarrene fra Brudager-gravplad-
sens jordfæstegrave kan have været ødelagt ved en bevidst handling i forbindelse med begravelsesce-
remonierne (jf. afsnit 4.2.4). Selv om nogle af jordfæstegravenes lerkar udviser spor af sekundær ild-
påvirkning, skal de næppe tolkes som andet end et resultat af karrenes primære funktion som brugskar.

Brandgravenes keramiske inventar er derimod præget af håndteringen i forbindelse med begravel-
sesceremonierne. En stor del af brandgravenes lerkar er således sekundært brændt, og selv om på-
virkningen i nogle tilfælde kan hidrøre fra anvendelsen i husholdningen, herunder rengøring ved hjælp
af ild (jf. afsnit 5.10.4.2), er den hyppigt så kraftig, at den må være et resultat af ligbålets påvirkning.
Karakteren af sidstnævnte faktor kan variere meget betydeligt, og én yderlighed udgøres af hele kar,
der fremtræder sekundært brændt, uden at dette har medført brudskader (L 1a, L 1b, BM 1b, jf. fig.
231-232).200 Modsætningen hertil er de mange kar, som kun er repræsenteret med et enkelt eller få, små
skår, der kan være så ildpåvirkede, at overfladen er kridtagtig og smuldrende, og der er endda enkelte
eksempler på kar, som er blevet helt forvredet som et resultat af ildpåvirkningen (fig. 234).

Selv blandt skårene fra et enkelt lerkar kan der iagttages betydelige variationer i graden af sekun-
dær ildpåvirkning. Nogle samlinger omfatter skår, som kan veksle fra let til meget kraftigt sekundært
brændt, og der kan være flere forklaringer på dette. En enkel og profan tolkning, som understøttes af
iagttagelser fra ligbrændingsforsøg, er, at karret gik itu i forbindelse med ligbålets kollaps, hvorefter
dele sank ned i midten og blev kraftigt ildpåvirket, mens andre dele faldt ud i bålets periferi, hvor var-
mepåvirkningen ikke var så voldsom. Det kan dog heller ikke udelukkes, at uensartetheden er et re-
sultat af en bevidst og sakralt funderet handling, hvis udtryk var en ødelæggelse af karret forud for el-
ler under kremeringen, hvorefter kun dele heraf blev smidt på ligbålet. En bevidst ødelæggelse af lerkar,
der har indgået i rituelle sammenhænge, og som derfor betragtes som “forurenede”, kendes fra mange
sammenhænge, kulturer og kulturhistoriske perioder (f.eks. Meyer-Orlac 1982:57f; 317; Pearson
1993:204; Downes 1999:24, Noy 2000b:43; Henriksen 2003:7;19ff).201 I en konkret samling af skår er
det dog vanskeligt at give en entydig forklaring på årsagen til ildpåvirkningens uensartethed.

200 Det er forfatterens indtryk, at dette fænomen i det fynske materiale især er knyttet til grave fra C1. Det er spørgsmålet, om
nogle af de intakte kar i virkeligheden er blevet sekundært ildpåvirket på mindre bål, der har været afbrændt på gravpladsen.
201 Når hanken på det ellers ubeskadigede kar EM 1a manglede ved gravlæggelsen, kan det være vanskeligt at afgøre, om dette
er en almindelig brugsskade, eller om hanken blev fjernet som en bevidst handling forud for deponeringen i graven. Tilsva-
rende kan et hul i bunden af det nu bortkomne kar AD 1a også være resultatet af en symbolsk ødelæggelse, som det bl.a. er på-
vist i forbindelse med især jyske urnegrave fra førromersk jernalder (Becker 1961:222).

Fig. 234. Lerkarret AD 1b

har været udsat for så kraftig

ildpåvirkning, at lermassen er

begyndt at sintre.

Foto: Jørgen Nielsen.
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ler under kremeringen, hvorefter kun dele heraf blev smidt på ligbålet. En bevidst ødelæggelse af lerkar,
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200 Det er forfatterens indtryk, at dette fænomen i det fynske materiale især er knyttet til grave fra C1. Det er spørgsmålet, om
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Fig. 234. Lerkarret AD 1b

har været udsat for så kraftig

ildpåvirkning, at lermassen er

begyndt at sintre.

Foto: Jørgen Nielsen.
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Skårmaterialets generelt store fragmenteringsgrad viser, at karrene har været udsat for forskellige
fysiske påvirkninger. Det kan være svært at dokumentere, at der er foregået en ødelæggelse af lerkar-
rene før kremeringen. Derimod er det klart, at karrene for en dels vedkommende kan være ødelagt i
forbindelse med ligbålets kollaps (jf. afsnit 5.16 fig. 264) og under det efterfølgende ophold i jorden.
Ved at foretage en helt overordnet sammenligning med det omfattende keramikmateriale fra romer-
tidsbopladsen Seden Syd (bilag 14; Gotfredsen et al. 2009) kan det iagttages, at størrelsen på brand-
gravenes skår svarer til skårene fra bopladsens kulturlag. Disse er kun i få tilfælde over håndstørrelse,
derimod omfatter det keramiske materiale fra bopladsens gruber og brønde større partier af lerkar.
Denne forskel er antagelig et resultat af, at de dele af et kar, der endte i nedgravninger, hurtigt blev for-
seglet og dermed beskyttet, mens de dele, der endte i kulturlaget, blev udsat for fysisk påvirkning i form
af menneskers og dyrs gående og gravende aktiviteter.

I et forsøg på at klarlægge, om skårenes fragmenteringsgrad kan være et udtryk for, at der er fore-
gået en destruktiv håndtering under og efter ligbrændingsprocessen, er der gennemført en systematisk
registrering af tværmålet på det største skår fra brandgravenes enkelte lerkar (fig. 235).202 Samtidig er
vægten af de enkelte skårsamlinger registreret (fig. 237).

De største tværmål på skårflager kan iagttages i brandpletgravene, hvor der er påvist skår på op til 20
cm størrelse (X 1a, DY 1a) mens det tilsvarende mål på skår fra urnegravenes og urnebrandgrubernes bi-
kar kun sjældent overstiger 10 cm. Især i urnegravene er bikarret/bikarrene i de fleste tilfælde repræsen-
teret med skår med et tværmål under 5 cm, men også i brandpletgravene indgår der samlinger af tilsvarende
små skår (fig. 236); f.eks. var der blandt de ca. 40 skår i grav KO ikke et eneste, der målte mere end 4 cm.

Bikar1,

Bikar2,

Bikar3,

Bikar4,

Fig. 235. Største tværmål i

millimeter på skår fra bikar i

de tre brandgravsformer.

Bundkar fra “brandpletgrave

med bundkar” er kun med-

regnet, hvis de er sekundært

brændt.

Fig. 236. Eksempler på sam-

linger af små skår fra brand-

pletgrav (DD 1c) og urne-

grav (O 1c).

Foto: Jørgen Nielsen.

202 Denne registrering omfatter ikke skår af urner, lågkar og ikke ildpåvirkede bundkar, jf. afsnit 4.2.3.

Brudager 1. total 3. kor OK 14.08.09 :Layout 1 14/08/09  13:13  Side 247



248

Kapitel 5.
Gravenes indhold

I alle tre gravformer kan det iagttages, at den gennemsnitlige størrelse på skårene bliver mindre i
løbet af gravpladsens brugstid, og dette skal antagelig ses i sammenhæng med, at det enkelte kar som
en funktion af tid blev repræsenteret af en stadig mindre skårmængde. Generelt kan det altså konsta-
teres, at jo større skårmængde en grav indeholder, jo større tværmål har de største skår.

Undersøgelsen er behæftet med en del usikkerheder og tilfældigheder, bl.a. fordi der kun er regi-
streret tværmål på ét skår fra hvert bikar, ligesom skårmængden ikke er sammenholdt med det enkelte
gravanlægs bevaringsgrad, datering eller skårenes robusthed. Materialet er dog så stort og fordelt på
så mange anlæg, at der næppe kan være tvivl om, at der er en klar sammenhæng mellem gravformen
på den ene side og vægt samt tværmål af det største skår fra hvert bikar på den anden. I urnegravene,
som er den gravform, der rummer det laveste gennemsnitlige antal bikar, findes også de laveste vær-
dier for gennemsnitsstørrelsen såvel som gennemsnitsvægten af de enkelte bikar (fig. 237). Omvendt
findes de største værdier i brandpletgravene, og uafhængigt af om man vurderer vægt eller skårenes tvær-
mål, indtager urnebrandgruberne en mellemposition.

De dokumenterede sammenhænge mellem gravform, antal af bikar samt skårmængde og skårstør-
relse er så tydelige, at de må betragtes som et resultat af kulturelle processer, der har omfattet bevidst
og i et vist omfang systematisk fragmentering af lerkarrene. Om denne fragmentering er sket ved at ka-
ste kar eller skår mod jorden, ved at trampe på skårene eller under medvirken af redskaber, kan dog
ikke afgøres.203

I kapitel 3 er det dokumenteret, at urnebrandgruberne og til dels brandpletgravene overvejende skal
dateres til den tidlige del af gravpladsens brugstid, mens urnegravene primært stammer fra den sidste
del. Derfor afspejler resultaterne af ovenstående undersøgelse, at der i løbet af tiden fra tidlig B2 til over-
gangen C3/D skete en indskrænkning i antallet af bikar, samtidig med at det enkelte kar i gennemsnit
blev repræsenteret med mindre mængder skår med stadig mindre tværmål. Dette må tolkes som et ud-
tryk for, at formsproget omkring håndteringen af keramikken i brandgrave i tiltagende grad blev præ-
get af pars pro toto-princippet.

Ved gennemgangen af keramikken fra de enkelte kar er det også noteret, om karakteristiske kar-
elementer (rand, ornamenterede partier, hanke, bundskår) var til stede eller fraværende. På trods af at
registreringen ikke havde karakter af en detaljeret optælling af de enkelte karelementer, kunne det kon-
stateres, at rand- og hankeskår i de fleste tilfælde er bedre repræsenteret end bundskår. Selv i de tilfælde,
hvor et kar kun er repræsenteret af et enkelt eller få skår, indgår der ofte et randskår. Det giver et ind-
tryk af, at man ikke blot udvalgte en tilfældig skårsamling til deponering i graven; ved sorteringen af
ligbålet har man tilsyneladende identificeret de enkelte kartyper ved hjælp af karakteristiske skår og
så foretaget udvælgelse med udgangspunkt i disse.

203 Flere benhobe på Bregentved-gravpladsen rummer udelukkende lerkarskår med et tværmål på ca. 2 cm – eller herunder.
I disse tilfælde er det nærliggende at tro, at fragmenteringen er et resultat af en bevidst handling i form af knusning med f.eks.
en sten.

Fig. 237. Største, mind-

ste og gennemsnitlige

vægt på skår fra bikar i

de tre brandgravsfor-

mer. Bundkar fra

“brandpletgrave med

bundkar” er kun med-

regnet, hvis de er sekun-

dært brændt.
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hvor et kar kun er repræsenteret af et enkelt eller få skår, indgår der ofte et randskår. Det giver et ind-
tryk af, at man ikke blot udvalgte en tilfældig skårsamling til deponering i graven; ved sorteringen af
ligbålet har man tilsyneladende identificeret de enkelte kartyper ved hjælp af karakteristiske skår og
så foretaget udvælgelse med udgangspunkt i disse.

203 Flere benhobe på Bregentved-gravpladsen rummer udelukkende lerkarskår med et tværmål på ca. 2 cm – eller herunder.
I disse tilfælde er det nærliggende at tro, at fragmenteringen er et resultat af en bevidst handling i form af knusning med f.eks.
en sten.
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5.10.4. EN KERAMIKTEKNOLOGISK UNDERSØGELSE AF KAR OG SKÅR

FRA BRUDAGER-GRAVPLADSEN

Ole Stilborg

Keramikken i jernalderens grave i Sydskandinavien er mere end tilfældigt valgte beholdere, der blev
anvendt som urner for de brændte ben. I visse perioder har de keramiske genstande indgået som en vig-
tig del af begravelsesritualet, ofte i forbindelse med pars pro toto-princippet (Stilborg 1997:202f). Den idé,
at en del af en genstand kan være en fuldværdig repræsentant for hele genstanden, er også blevet anvendt
på andre grupper af genstande, for eksempel i Brudager-pladsens grave (Henriksen 1998a). I de ca. 250
år fra slutningen af ældre romerske jernalder til slutningen af den efterfølgende yngre romerske jernal-
der skete der tilsyneladende en gradvis ændring i de traditioner, som styrede keramikkens rolle i gravene,
hvilket kan være med til at give os et indblik i jernaldermenneskets opfattelse af døden.

Variationen i sammensætningen af det keramiske inventar i gravene samt i karrenes former og gods-
sammensætning i forhold til gravenes placering på pladsen kan være et vigtigt bidrag til forståelsen af
gravpladsens struktur. Eftersom keramikken også er den eneste af gravudstyrets genstande, som fore-
kommer i rigelig mængde på bopladserne, er den det bedste kildemateriale til at undersøge relationen
mellem gravpladser og bopladser. Sammenligninger med andre gravpladsers keramikfund gør det end-
videre muligt at sætte den enkelte gravplads ind i en større regional kontekst og derefter i interregio-
nale sammenhænge.

De muligheder, som ligger i gravenes keramikfund, er grundlaget for de spørgsmål, som skal vej-
lede dette studie af Brudager-gravpladsens keramikfund. Fremlæggelsen er baseret på registrering og
analyser af keramikmaterialet, som blev udført 1994-1996 som en del af arbejdet med ph.d.-afhand-
lingen “Shards of Iron Age Communications” (Stilborg 1997). Målet med denne afhandling var først
og fremmest at studere regionale strukturer mellem de vigtigste bopladser og gravpladser samt han-
delspladsen ved Lundeborg, som indgik i Gudme-Lundeborg-projektet (Stilborg 1997:43). Den regi-
strerede keramik fra Brudager-gravpladsen udgør derfor et udvalg med hovedvægt på veldaterede grave
fra tidsrummet mellem overgangen B2/C1 og C3. I alt blev der undersøgt keramik fra 79 grave. Der
er dog intet som tyder på, at den mængde keramik, som ikke indgår i undersøgelserne, skulle have med-
ført andre resultater, hvis den var blevet inkluderet.

Til den foreliggende publikation har jeg samlet og omredigeret de tidligere publicerede resultater
fra afhandlingsarbejdet med Brudager-gravpladsens keramik. De læsere af denne tekst, som også har
læst afhandlingen, vil opdage visse mindre ændringer, hvor jeg har valgt at forenkle resultater og præ-
sentationen af dem, først og fremmest af pædagogiske årsager. I præsentationen udvides perspektivet
gradvist fra gravpladsens interne variation over den lokale relation til bopladsen ved Brudager og der-
fra videre til den regionale kontekst. Grundlaget for den regionale sammenligning er resultaterne af an-
dre keramikteknologiske studier, som udførtes i forbindelse med afhandlingsarbejdet i 1992-1997.

5.10.4.1. METODER

Registreringen af materialet er baseret på den metode, som er blevet udviklet af Birgitta Hulthén (Hul-
thén 1974). Alle makroskopisk observerbare tekniske variabler såsom magringsmiddel, -mængde og -
kornstørrelse samt overfladebehandling, farve på overflade og kerne samt form og ornamentik stude-
res i relation til skårtykkelse og vægt. Resultaterne kan bearbejdes statistisk med skårtykkelse, antal
og vægt som matematisk sammenligningsgrundlag. Denne metode er udviklet til keramikmaterialer,
der foreligger i skår. Ved arbejde med gravmaterialer, hvor en større eller mindre del af keramikken fo-
religger som hele kar, kan metoden modificeres. Således er den registrering, der her præsenteres, ba-
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seret på opmåling af største og mindste skårtykkelse for alle hele og næsten hele kar, hvor det har væ-
ret muligt at foretage en sådan. En mere detaljeret argumentation for, hvorfor det er muligt at anvende
disse skårtykkelsesintervaller i stedet for et stort antal enkelte målinger, er tidligere fremlagt (Stilborg
1997:98f).

Et mindre udvalg af prøver (25 skår) fra forskellige kar, som er repræsenteret i Brudager-gravene, er
blevet analyseret ved hjælp af mikroskopering af tyndslib. Tyndslib er 0,03 mm tynde skiver af det ke-
ramiske materiale, som bliver præpareret på objektglas. Disse skiver kan mikroskoperes i et polarisa-
tionsmikroskop (20-600X forstørrelse), som gør det muligt at bestemme den naturlige grovfraktions sam-
mensætning (silt og sand) og bestemme arten og eventuelt mineralogien af tilsat magring (Lindahl
2002:45f). Derudover kan mængden og kornstørrelsen af tilsat magring beregnes. Endvidere kan lerets
eventuelle kalkholdighed samt dets glimmer- og jernoxidrigdom bedømmes. Eventuelle forekomster af
kalk- eller siliciumfossiler (bl.a. diatoméer) kan studeres ved forstørrelser på 600X. Strukturer i godset
– f.eks. revner og hulrum – kan give oplysninger om opbygningsteknikken (Lindahl 2002:47).

5.10.4.2. KERAMIK SOM GRAVGODS PÅ BRUDAGER-GRAVPLADSEN

Lerkar forekommer i urnegrave og urnebrandgruber, men også i de fleste brandpletgrave og jordfæ-
stegrave på Brudager-gravpladsen. Disse grave fordeler sig hovedsagelig i to kronologiske grupper, nem-
lig en som omfatter den senere del af ældre romersk jernalder og første del af yngre romersk jernalder
(C1) samt en anden med hovedvægt på slutningen af yngre romersk jernalder (C3). Variationen i fo-
rekomsten af keramik i forhold til gravtyperne er for en stor del påvirket af den kronologiske udvik-
ling, hvor urnegraven i C3 er blevet en dominerende gravform. Dette medfører også en vis rumlig op-
deling, eftersom de fleste C3-grave ligger i gravpladsens periferi (jf. afsnit 1.6 fig. 5b).

Urnegraven er også den gravform, hvor det er mest almindeligt, at der bare findes et kar – selve ur-
nen – som beholder for de brændte ben. I kun seks af de 27 periodedaterede grave, som indgik i den
keramikteknologiske analyse, forekommer der mere end et kar (fig. 238). Blandt brandpletgravene, som
er en betydeligt mere almindelig gravform i den første del af gravpladsens anvendelsestid, forekom-
mer mere end et kar i 17 af 24 grave. En brandpletgrav (grav KP fra C1) kan have indeholdt fire hele
eller næsten hele kar. Seks af syv urnebrandgruber indeholder mere end et kar. Dette gælder også næ-
sten alle jordfæstegrave, som kan indeholde op til tre kar. De øvre dele af karrene er ofte skadede på
grund af pløjning eller andre langt senere aktiviteter i området.

I flere tilfælde er der fundet en del af et kar, der har været anvendt som låg over urnen. Dette låg-
kar er altid repræsenteret ved skår fra karrets øvre del, således at det kan ses, at låget oprindeligt har
været et helt kar, placeret på hovedet, og ikke f.eks. en stor skårflage, som det kendes fra andre fund,
ikke mindst fra yngre bronzealder. Herudover er der i knap halvdelen af gravene i registreringen ble-
vet konstateret skår fra yderligere et til tre andre kar uden nogen tydelig sammenhæng med forekomsten
af mere end et “helt” kar i graven. Hyppigheden af ekstra skår i graven er større i B/C1 end i C2/C3,
men forskellen er ikke lige så stor, som når det gælder forekomsten af et ekstra kar i graven.

De kar, som blev deponeret i gravene, repræsenterer et udvalg af kar, som i langt de fleste tilfælde
oprindelig har været anvendt i husholdningen. Det ses dels af, at de samme godstyper og lignende or-
namentik findes på samtidige bopladser ved Brudager og Gudme (Stilborg 1997 fig. 27 & 29) og dels
af de brugsspor i form af madskorper, som forekommer på flere kar i det registrerede materiale (grav
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seret på opmåling af største og mindste skårtykkelse for alle hele og næsten hele kar, hvor det har væ-
ret muligt at foretage en sådan. En mere detaljeret argumentation for, hvorfor det er muligt at anvende
disse skårtykkelsesintervaller i stedet for et stort antal enkelte målinger, er tidligere fremlagt (Stilborg
1997:98f).

Et mindre udvalg af prøver (25 skår) fra forskellige kar, som er repræsenteret i Brudager-gravene, er
blevet analyseret ved hjælp af mikroskopering af tyndslib. Tyndslib er 0,03 mm tynde skiver af det ke-
ramiske materiale, som bliver præpareret på objektglas. Disse skiver kan mikroskoperes i et polarisa-
tionsmikroskop (20-600X forstørrelse), som gør det muligt at bestemme den naturlige grovfraktions sam-
mensætning (silt og sand) og bestemme arten og eventuelt mineralogien af tilsat magring (Lindahl
2002:45f). Derudover kan mængden og kornstørrelsen af tilsat magring beregnes. Endvidere kan lerets
eventuelle kalkholdighed samt dets glimmer- og jernoxidrigdom bedømmes. Eventuelle forekomster af
kalk- eller siliciumfossiler (bl.a. diatoméer) kan studeres ved forstørrelser på 600X. Strukturer i godset
– f.eks. revner og hulrum – kan give oplysninger om opbygningsteknikken (Lindahl 2002:47).

5.10.4.2. KERAMIK SOM GRAVGODS PÅ BRUDAGER-GRAVPLADSEN

Lerkar forekommer i urnegrave og urnebrandgruber, men også i de fleste brandpletgrave og jordfæ-
stegrave på Brudager-gravpladsen. Disse grave fordeler sig hovedsagelig i to kronologiske grupper, nem-
lig en som omfatter den senere del af ældre romersk jernalder og første del af yngre romersk jernalder
(C1) samt en anden med hovedvægt på slutningen af yngre romersk jernalder (C3). Variationen i fo-
rekomsten af keramik i forhold til gravtyperne er for en stor del påvirket af den kronologiske udvik-
ling, hvor urnegraven i C3 er blevet en dominerende gravform. Dette medfører også en vis rumlig op-
deling, eftersom de fleste C3-grave ligger i gravpladsens periferi (jf. afsnit 1.6 fig. 5b).

Urnegraven er også den gravform, hvor det er mest almindeligt, at der bare findes et kar – selve ur-
nen – som beholder for de brændte ben. I kun seks af de 27 periodedaterede grave, som indgik i den
keramikteknologiske analyse, forekommer der mere end et kar (fig. 238). Blandt brandpletgravene, som
er en betydeligt mere almindelig gravform i den første del af gravpladsens anvendelsestid, forekom-
mer mere end et kar i 17 af 24 grave. En brandpletgrav (grav KP fra C1) kan have indeholdt fire hele
eller næsten hele kar. Seks af syv urnebrandgruber indeholder mere end et kar. Dette gælder også næ-
sten alle jordfæstegrave, som kan indeholde op til tre kar. De øvre dele af karrene er ofte skadede på
grund af pløjning eller andre langt senere aktiviteter i området.

I flere tilfælde er der fundet en del af et kar, der har været anvendt som låg over urnen. Dette låg-
kar er altid repræsenteret ved skår fra karrets øvre del, således at det kan ses, at låget oprindeligt har
været et helt kar, placeret på hovedet, og ikke f.eks. en stor skårflage, som det kendes fra andre fund,
ikke mindst fra yngre bronzealder. Herudover er der i knap halvdelen af gravene i registreringen ble-
vet konstateret skår fra yderligere et til tre andre kar uden nogen tydelig sammenhæng med forekomsten
af mere end et “helt” kar i graven. Hyppigheden af ekstra skår i graven er større i B/C1 end i C2/C3,
men forskellen er ikke lige så stor, som når det gælder forekomsten af et ekstra kar i graven.

De kar, som blev deponeret i gravene, repræsenterer et udvalg af kar, som i langt de fleste tilfælde
oprindelig har været anvendt i husholdningen. Det ses dels af, at de samme godstyper og lignende or-
namentik findes på samtidige bopladser ved Brudager og Gudme (Stilborg 1997 fig. 27 & 29) og dels
af de brugsspor i form af madskorper, som forekommer på flere kar i det registrerede materiale (grav
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AK, ÆRJ og BA, B2/C1). Som Anders Kaliff har påpeget, kan madskorpen måske også ses som sym-
bol på mad, som følger med den døde (Kaliff 1992a:115f).

Et specielt eksempel på brugsspor forekommer på urnen AD 1a med et 7 x 9 cm stort hul i bun-
den. Dette fandtes tilsyneladende allerede, da karret blev deponeret i graven. Det kan dreje sig om en
skade, men der findes også en række lignende samtidige fund fra offerkontekster (Arbman 1945) og
bopladser (Becker 1961:222; Stilborg 2006a), som tyder på, at karrene med et hul i bunden havde en
speciel funktion. Hverken på denne gravplads eller andre, som er studeret i forbindelse med afhand-
lingsarbejdet, har det været muligt at udskille kar, som med sikkerhed kan betegnes som specialfrem-
stillede til brug i forbindelse med gravlæggelsen.

De en-, to- eller treleddede kar, fodbægre og enkle bægre med en eller flere hanke er næsten alle små
(8-16 cm i randdiameter) eller mellemstore (17-21 cm i randdiameter), med enkelte store kar (23-29 cm
i randdiameter) imellem (fig. 239). Der er ikke nogen større forskel på variationen i karstørrelsen fra be-
gyndelsen til slutningen af yngre romersk jernalder, men i forekomsten af forskellige godsgrupper kan
der ses en udvikling mod en større andel af fingodskar i gravene. Fingodskar defineres her som kar, der
er fremstillet af naturligt magret ler204 eller med en finknust magring af bjergart. Fingodskarrene har til-
lige tynde vægge i forhold til karrets størrelse, og ofte er de poleret og ornamenteret på ydersiden samt
brændt i en reducerende atmosfære, der giver dem en sort eller grå farve. På figur 240 ses det, at ande-
len af naturligt magret og fintmagret gods øges fra ca. 66 % i C1 til næsten 90 % i C3. Dette hænger
dog også sammen med, at mængden af løse skår i groftmagret gods går ned, hvilket skyldes ændringer
i gravskikken, som skal præsenteres senere. Den stigende præference for at vælge fingodskar til grav-
udstyret ses også ved, at dominansen af reduceret brændte kar bliver endnu mere markant i C3, end den
var i C1 (Stilborg 1997:191). En lignende og desuden endnu tydeligere udvikling kan ses i gravkera-
mikken på Møllegårdsmarken (Stilborg 1997:198f).

204 De lertyper, som oftest er valgt til gods, som ikke tilsættes yderligere magring, indeholder en del silt og finsand samt enkelte
sandkorn med en maksimal kornstørrelse på indtil 1-2 mm. Fordelen ved at vælge denne type af ler er sandsynligvis først og
fremmest, at det gør det lettere at ornamentere og polere ydersiden på karret. De fåtallige og rundede sandkorn, som forekom-
mer, hindrer ikke ornamentpinden, som trækkes hen over overfladen, på samme måde som skarpkantede magringskorn af knust
bjergart ville gøre. Det samme gælder den efterfølgende polering. Gods bestående af naturligt magret ler fungerer derimod dårli-
gere til en række praktiske funktioner, som keramik kan have, deriblandt som kogekar, end gods magret med knust granit.
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Karrene ser i de fleste tilfælde ud til at være blevet anvendt i gravritualet, som de var, men i enkelte
grave (CN og EX) er karrenes inderside rødbrændt i det ellers reduceret brændte gods, hvilket kan være
et resultat af rengøring ved hjælp af sekundær brænding (Stilborg 1997:202) (fig. 241).

Keramikken til gravudstyret vælges altså i den senere del af ældre romersk og tidlig yngre romersk
jernalder fra et bredt udsnit af husholdningens grovere og finere kar med en overvægt af sidstnævnte,
som af samme årsag ikke er så hyppigt forekommende på bopladserne. I den sene del af yngre romersk
jernalder er fingodskarrene blevet dominerende, først og fremmest i brandgravene. Sideløbende med
denne udvikling bliver det mindre almindeligt at inkludere andre kar eller dele af andre kar end urnen.

Det keramiske inventar i den ældre del af gravpladsens brugstid følger tilsyneladende mere kom-
plekse rituelle regler, hvor ideen om pars-pro-toto ser ud til at spille en væsentlig rolle (Henriksen 1998a,
jf. afsnit 4.2.3). Udover et helt kar, som i en del tilfælde anvendes som beholder for de brændte ben,
nedlægges i en stor del af gravene yderligere et helt, ofte mindre, kar eller en større del af et sådant kar
(bilag 15 tabel 1). Derudover forekommer enkelte skår fra op til tre andre kar. I de fleste grave findes
dermed både fintmagret og groftmagret keramik. Der synes at være ganske frit valg mellem, hvilke dele
af keramikinventaret som skulle være af hvilket gods, selv om fingodset dominerer.

I en del af gravene forekommer kar eller skår, som er blevet udsat for så høje temperaturer, at god-
set er sintret eller til og med er begyndt at smelte, dvs. mere end 1000º C. Så høje temperaturer fore-
kommer normalt bare i forbindelse med metalhåndværk og ligbål, hvor det brændende fedt og mæng-
den af brændsel kan presse temperaturen op over 1000º C. Sandsynligvis har disse kar således været
placeret på eller ved ligbålet, hvorefter de sintrede kar – eller et eller flere skår af dem – er blevet pla-
ceret i graven. I grav EK er det det større hele kar (EK 1a), som er sintret, og i en anden grav (EO) er
begge kar tydeligt påvirkede af ligbålet. Ellers er det mest almindeligt, at det er det andet, mindre kar
eller et af de løse skår, der repræsenterer keramikken, som har været med på ligbålet.
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Karrene ser i de fleste tilfælde ud til at være blevet anvendt i gravritualet, som de var, men i enkelte
grave (CN og EX) er karrenes inderside rødbrændt i det ellers reduceret brændte gods, hvilket kan være
et resultat af rengøring ved hjælp af sekundær brænding (Stilborg 1997:202) (fig. 241).

Keramikken til gravudstyret vælges altså i den senere del af ældre romersk og tidlig yngre romersk
jernalder fra et bredt udsnit af husholdningens grovere og finere kar med en overvægt af sidstnævnte,
som af samme årsag ikke er så hyppigt forekommende på bopladserne. I den sene del af yngre romersk
jernalder er fingodskarrene blevet dominerende, først og fremmest i brandgravene. Sideløbende med
denne udvikling bliver det mindre almindeligt at inkludere andre kar eller dele af andre kar end urnen.

Det keramiske inventar i den ældre del af gravpladsens brugstid følger tilsyneladende mere kom-
plekse rituelle regler, hvor ideen om pars-pro-toto ser ud til at spille en væsentlig rolle (Henriksen 1998a,
jf. afsnit 4.2.3). Udover et helt kar, som i en del tilfælde anvendes som beholder for de brændte ben,
nedlægges i en stor del af gravene yderligere et helt, ofte mindre, kar eller en større del af et sådant kar
(bilag 15 tabel 1). Derudover forekommer enkelte skår fra op til tre andre kar. I de fleste grave findes
dermed både fintmagret og groftmagret keramik. Der synes at være ganske frit valg mellem, hvilke dele
af keramikinventaret som skulle være af hvilket gods, selv om fingodset dominerer.

I en del af gravene forekommer kar eller skår, som er blevet udsat for så høje temperaturer, at god-
set er sintret eller til og med er begyndt at smelte, dvs. mere end 1000º C. Så høje temperaturer fore-
kommer normalt bare i forbindelse med metalhåndværk og ligbål, hvor det brændende fedt og mæng-
den af brændsel kan presse temperaturen op over 1000º C. Sandsynligvis har disse kar således været
placeret på eller ved ligbålet, hvorefter de sintrede kar – eller et eller flere skår af dem – er blevet pla-
ceret i graven. I grav EK er det det større hele kar (EK 1a), som er sintret, og i en anden grav (EO) er
begge kar tydeligt påvirkede af ligbålet. Ellers er det mest almindeligt, at det er det andet, mindre kar
eller et af de løse skår, der repræsenterer keramikken, som har været med på ligbålet.
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I grav X forekommer en speciel variant, hvor det bare er et par randskår og en hank fra det mindre
kar (X1b), som har været med på ligbålet. Bedømt ud fra farvevariationer kan en del af den øvrige ke-
ramik ligeledes være sekundært brændt, men eftersom farvevariationen også kan skyldes variationer i
den oprindelige brænding eller sekundær brænding i forbindelse med karrets tidligere verdslige funk-
tion, er det bedst at begrænse diskussionen til den klart sintrede keramik.

Lignende observationer i fundmaterialet fra det langt større antal grave på Møllegårdsmarken (Stilborg
1997:202f) giver baggrund for at tolke det samlede billede som etablerede normer for keramikkens rolle i
begravelsesritualet. Ud over at fungere som beholder for brændte ben repræsenterede keramikken i
B2/C1-graven – ofte med udnyttelse af pars-pro-toto-princippet – et funktionelt udvalg af husholdningens
kar. Den døde har altså fået det mest nødvendige husgeråd med sig på rejsen til det hinsides. At et af de
repræsenterede kar også har været med på ligbålet, kan betyde, at netop dette kar blev regnet som mere
personligt end de andre, eller at det udfyldte en funktion i forbindelse med selve ligbrændingen.

I den senere del af yngre romersk jernalder blev det mere almindeligt, at urnen med de brændte ben
var det eneste keramiske gravgods, og groftmagret, uornamenteret husholdningsgods var nu blevet sjæl-
dent i gravene. Der er dog stadig grave som E, Å, BM og DD, der ser ud til at følge de gamle regler
(bilag 15 tabel 1). Traditionen med et kar eller skår på bålet er endnu mere sejlivet og forekommer næ-
sten lige så hyppigt i C3-gravene, hvilket måske også tyder på, at den har en selvstændig eksistens uaf-
hængigt af idéen om, at den døde skulle have et funktionelt karinventar med sig. Denne udvikling i ke-
ramikkens rolle – fra at have været et aktivt symbolsk element i gravritualet til at være en praktisk og
æstetisk tiltalende beholder for brændte ben – ses endnu tydeligere i Møllegårdsmarkens brandgrave
(Stilborg 1997:203f). Normerne, som har reguleret praksis, ser her ud til at have været strammere, så
kun de rigt ornamenterede fingodskar blev accepteret som urner.

Jordfæstegravenes keramiske inventar omfatter af naturlige årsager ikke sintrede kar eller skår, men
derimod virker det som om, opfattelsen af gravkeramikken som et funktionelt sæt til en vis grad fort-
sætter her – f.eks. udtrykt i grav EW fra C3/D.

5.10.4.3. KERAMIKKENS UDSAGN OM GRAVPLADSENS STRUKTUR

Keramik forekommer, som nævnt, i de fleste af gravene på Brudager-gravpladsen og er derfor et in-
teressant kildemateriale til at belyse spørgsmål om gravpladsens interne struktur. De ofte rigt orna-
menterede kar med kompleks formgivning er, på trods af deres mange detaljer, ikke det bedste grund-
lag for sammenligninger, eftersom variationen er alt for stor. De specielle detaljer, som skulle kunne
kendetegne kar fra samme produktion, forekommer oftest bare på et enkelt kar, eller også kan den nær-
meste parallel findes i en grav på Møllegårdsmarken. Det er tilfældet med de tværriflede hanke på fod-
bægeret i grav EP 1a, der genfindes på et hankekar i grav 1578 på Møllegårdsmarken (Albrectsen 1971b
T. 56f). Det virker som om, der har eksisteret en almen pulje af ornamentikdetaljer, som udnyttedes
af større dele af Sydskandinavien, samtidigt med at den gradvis forandrede indhold gennem yngre ro-
mersk jernalder (Stilborg 2003:121).

Når det gælder sammensætningen af keramikudstyret i gravene, er variationen, som tidligere på-
peget, også først og fremmest relateret til den kronologiske udvikling, mens de forskelle, som findes
mellem grave fra samme periode, er mere utydelige og sværere at tolke. Hvis vi for eksempel ser på de
to C1-brandpletgrave EP og EZ, som ligger med ca. 1,5 m’s afstand i den nordlige del af gravpladsen,
så findes der tydelige forskelle. Grav EZ er udstyret med et groftmagret, uornamenteret kar samt et
skår af et ornamenteret fingodskar, mens nabograven EP med våbenudstyr indeholder det tidligere
nævnte, rigt ornamenterede fodbæger samt et andet, større og ligeledes fint ornamenteret fingodskar
(EP 2b). B2/C1-urnebrandgruben GH, som også rummer våbenudstyr, har imidlertid bare et groft-
magret husholdningskar som urne samt et skår af et fingodskar, altså det samme keramikinventar som
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den fattigere udstyrede grav EZ. Der findes således ingen klar sammenhæng mellem antal, kvalitet el-
ler type af karrene i graven og det øvrige gravudstyrs kompleksitet eller mellem gravenes placering på
gravpladsen og dennes indhold af keramik. En undtagelse fra denne generelle regel er de to dobbelt-
koniske kar med greblap (GN 1a og HF 1a; Albrectsen 1968 type 47-48), som er blevet nedlagt i hver
sin C3-jordfæstegrav i det nordøstlige hjørne af gravpladsen.

Den mere detaljerede godsanalyse ved hjælp af mikroskopering af tyndslib giver – på trods af at den
er udført på et mindre udvalg af kar ( = 24) – også en mulighed for at se strukturer på gravpladsen (bilag
15 tabel 2). En stor urne i ÆRJ-urnegraven AN i den centrale del af gravpladsen og et af de mindre fin-
godskar i ÆRJ-brandpletgraven AK er begge fremstillet af glimmerrigt ler med kiselskelet efter spon-
gier og diatoméer (fig. 242). I tilfældet AN 1a er leret noget grovere, og ingen anden magring er blevet
tilsat, mens det finere ler i karret AK 1b er magret med 14 % (volumen) fint knust granit. Gravene er
samtidige og ligger i samme klynge på gravpladsen, men karrene har ingen lighed med hinanden i form
eller ornamentik.

Det andet par af gods, som forenes af et ensartet lervalg, består af et åbent kar med hank fra C1-brand-
pletgraven GÆ 1a og den ornamenterede urne EX 1 fra C3. Begge kar er fremstillet af fint kalkfossil-
holdigt ler og magret med knust granit i samme kvalitet (1,7 mm maksimal kornstørrelse, 18 % respektive
2,2 mm maksimal kornstørrelse, 16 %, (fig. 243). Udover at være ganske forskellige i størrelse befinder
de to kar sig i hver sin klynge grave og i hver sin ende af yngre romertid.

De to kar fra gravene EZ og EQ, som er magret med chamotte respektive en blanding af chamotte
og granit i samme magringskvalitet (fig. 244), er derimod begge groftmagrede husholdningskar, og gra-
vene er næsten samtidige samt ligger inden for samme klynge.

Fig. 242. Mikroskopbillede af

tyndslib på godset i urnen gr.

AN (a) og hankekarret gr AK

(b) (XPL). Det tredje billede

(c) viser eksempel på diato-

méerne i leret i større forstør-

relse (PPL).

Fig. 243. Mikroskopbillede af

tyndslib på godset i det åbne

kar med hank fra grav GÆ

(a) og den ornamenterede

urne fra grav EX (b) (XPL).

Det tredje billede (c) viser ek-

sempel på kalkfossilerne (hul-

rum i centrum af billedet) i

leret i større forstørrelse

(PPL).
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den fattigere udstyrede grav EZ. Der findes således ingen klar sammenhæng mellem antal, kvalitet el-
ler type af karrene i graven og det øvrige gravudstyrs kompleksitet eller mellem gravenes placering på
gravpladsen og dennes indhold af keramik. En undtagelse fra denne generelle regel er de to dobbelt-
koniske kar med greblap (GN 1a og HF 1a; Albrectsen 1968 type 47-48), som er blevet nedlagt i hver
sin C3-jordfæstegrav i det nordøstlige hjørne af gravpladsen.

Den mere detaljerede godsanalyse ved hjælp af mikroskopering af tyndslib giver – på trods af at den
er udført på et mindre udvalg af kar ( = 24) – også en mulighed for at se strukturer på gravpladsen (bilag
15 tabel 2). En stor urne i ÆRJ-urnegraven AN i den centrale del af gravpladsen og et af de mindre fin-
godskar i ÆRJ-brandpletgraven AK er begge fremstillet af glimmerrigt ler med kiselskelet efter spon-
gier og diatoméer (fig. 242). I tilfældet AN 1a er leret noget grovere, og ingen anden magring er blevet
tilsat, mens det finere ler i karret AK 1b er magret med 14 % (volumen) fint knust granit. Gravene er
samtidige og ligger i samme klynge på gravpladsen, men karrene har ingen lighed med hinanden i form
eller ornamentik.

Det andet par af gods, som forenes af et ensartet lervalg, består af et åbent kar med hank fra C1-brand-
pletgraven GÆ 1a og den ornamenterede urne EX 1 fra C3. Begge kar er fremstillet af fint kalkfossil-
holdigt ler og magret med knust granit i samme kvalitet (1,7 mm maksimal kornstørrelse, 18 % respektive
2,2 mm maksimal kornstørrelse, 16 %, (fig. 243). Udover at være ganske forskellige i størrelse befinder
de to kar sig i hver sin klynge grave og i hver sin ende af yngre romertid.

De to kar fra gravene EZ og EQ, som er magret med chamotte respektive en blanding af chamotte
og granit i samme magringskvalitet (fig. 244), er derimod begge groftmagrede husholdningskar, og gra-
vene er næsten samtidige samt ligger inden for samme klynge.
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De to gods, der indeholder ben som magring (fig. 244), hører begge til mindre fingodskar, men er
i øvrigt deponerede i en C1-brandpletgrav (EK 1a) og en C3-jordfæstegrav (GN 1c) i to forskellige
klynger (fig. 245).

De øvrige analyserede gods har, med en enkelt undtagelse205, sammensætninger, der ikke udmær-
ker sig i forhold til den normale godsvariation på Østfyn i den senere del af ældre jernalder, og de kan
derfor ikke bidrage videre til forståelsen af gravpladsens struktur. De ovennævnte keramiske indika-
tioner på denne struktur tyder på en høj grad af samhørighed. Vidt forskellige kar fra forskellige dele
af pladsen kan være lavet af samme specielle gods, og karrene af kalkfossilholdigt ler viser, at særlige
keramiske traditioner også kan spænde over mere end hundrede år. Keramikvariationen giver altså ikke
nogen støtte til tanken om, at gravpladsen er delt i tre eller flere klynger. Alle dele af gravpladsen ser
ud til at være blevet anvendt af folk med samme keramiske traditioner.

5.10.4.4. GRAVKERAMIKKEN OG BOPLADSENS KERAMIK

Ved prøvegravninger på den til Brudager-gravpladsen hørende boplads, beliggende ca. 250 meter her-
fra, er der fundet et stort keramisk materiale fra romersk jernalder (jf. bilag 14). Omkring 15 kg af ke-
ramikken fra yngre romertid blev registreret, og der er blandt andet udført tyndslibsanalyser på et an-
tal udvalgte skår (Stilborg 1997:80; 173f; 273f). Data fra disse tyndslib er samlet i bilag 15, tabel 3.

Finkeramikkens formsprog under romersk jernalder på Fyn er, som tidligere nævnt, både meget va-
rieret og homogent, eftersom de forskellige variationer i grunden respekterer de samme regler, som des-
uden viser en tendens til at blive strammere i løbet af yngre romersk jernalder. Mulighederne for at
kunne finde specielle træk i form eller ornamentik, der kan tolkes som tegn på, at karrene er lavet på
samme sted, er derfor små.

Sammenligningen mellem gravpladsens og bopladsens keramik bør derfor i stedet hvile på den tek-
nologiske variation. Den klare forskel i hyppigheden af naturligt magret, fint magret, medium og groft
magret gods er som ventet, eftersom bopladsens affald omfatter de større og grovere magrede koge-
og forrådskar, som ikke eller i meget begrænset udstrækning blev anvendt på gravpladsen (Stilborg 1997

205 Bilag 15, tabel 2, tyndslib 390 fra karret CD 1.

Fig. 244. Mikroskopbillede af

tyndslib på godset i krukkerne

i grav EZ (a) og EQ (b), som

er magrede med chamotte re-

spektive en blanding af cha-

motte og granit i samme ma-

gringskvalitet (XPL).

Fig. 245. Mikroskopbillede af

tyndslib på det benmagrede

gods i to fingodskar fra grav

EK(a) og grav GN(b). De

mørke korn er ben (XPL).
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fig. 29; jf. fig. 240). Det er heller ikke overraskende, at netop fingodskeramikken er dårligere repræ-
senteret på bopladsen, hvis det var herfra, at de polerede og dekorerede kar til gravene blev taget. Det
er derimod vigtigt, at fingods i samme kvalitet (ned til 4-5 mm’s karvægstykkelse, finmagret eller na-
turligt magret) og med nogle eksempler på rig ornamentik findes på bopladsen (Stilborg 1997:175; fig.
31). Med andre ord er der ikke noget i resultaterne af den keramikteknologiske registrering, som ta-
ler imod, at boplads og gravplads kan høre sammen.

Resultatet af tyndslibsanalyser af skår fra 30 forskellige kar af magret gods fundet på bopladsen og
dateret til yngre romersk jernalder sammenlignet med lignende resultat af analyser af gravkeramikken
viser, at der findes en meget god overensstemmelse i variationen blandt magringskvaliteter (fig. 246).
Dette tyder på, at det var de samme håndværksregler for mængde og kornstørrelse på magringen, som
lå bag de forskellige godsgrupper (fin, medium og groftmagret) på begge pladser.

Denne generelle overensstemmelse bekræftes på det specifikke plan gennem de allerede nævnte spe-
cialgods. 11 af totalt 35 analyserede gods fra bopladsen er fremstillet af kalkfossilholdigt ler (Stilborg
1997:224). Hyppigheden sammenholdt med en ganske bred variation i lerernes kvalitet er et tungt ar-
gument for, at det drejer sig om en lokal produktion, som også kan omfatte de to kar GÆ 1a fra C1og
EX 1 fra C3-graven. Et af de analyserede fossilholdige gods udmærker sig ved at bestå af en blanding
af et kalkfossilholdigt ler og et ler, som indeholder diatoméer og spongier (Stilborg 1997 pl. 2).206 Blan-
ding af forskellige slags ler er et sjældent observeret og formodentlig også sjældent forekommende fæ-
nomen i skandinavisk forhistorisk keramik. I dette tilfælde viser det os, at diatoméleret også anvend-
tes til keramik på bopladsen ligesom til karrene i gravene AN og AK. En specialanalyse af
diatoméarterne styrkede samhørigheden mellem de tre gods, idet alle udelukkende indeholdt salt-
vandslevende arter, om end med en del variationer (Håkansson 1997:242).

De ben- og chamottemagrede gods i gravene EK og GN respektive EQ og EZ har også deres pa-
ralleller blandt de analyserede gods fra bopladsen. Et gods207 er magret med en mindre mængde cha-
motte, mens syv andre gods208 er magret med en blanding af knust granit og chamotte i forskellige kva-
liteter (mængde/kornstørrelse) svarende til magringen i karret fra grav EQ (Stilborg 1997:264). To af
disse gods er fremstillet af kalkfossilholdigt ler209, og to indeholder desuden også en mindre mængde
fragmenter af ben.210 Både det benmagrede og det chamottemagrede gods optræder i grave med andre
kar af andre godstyper, og den større mængde af prøver fra bopladsmaterialet giver heller ingen indi-

206 Jf. bilag 15, tabel 3 tyndslib 360.
207 Jf. bilag 15, tabel 3 tyndslib 350.
208 Jf. bilag 15, tabel 3 tyndslib 351, 353, 364, 371, 372, 373 og 400.
209 Jf. bilag 15, tabel 3 tyndslib 364 og 372.
210 Jf. bilag 15, tabel 3 tyndslib 364 og 400.

Fig. 246. Diagram over va-

riationen i magringskvalitet

(mængde og maksimal korn-

størrelse for tilsat magring)

for analyserede gods fra

Brudager-gravpladsen og

Brudager-bopladsen.
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fig. 29; jf. fig. 240). Det er heller ikke overraskende, at netop fingodskeramikken er dårligere repræ-
senteret på bopladsen, hvis det var herfra, at de polerede og dekorerede kar til gravene blev taget. Det
er derimod vigtigt, at fingods i samme kvalitet (ned til 4-5 mm’s karvægstykkelse, finmagret eller na-
turligt magret) og med nogle eksempler på rig ornamentik findes på bopladsen (Stilborg 1997:175; fig.
31). Med andre ord er der ikke noget i resultaterne af den keramikteknologiske registrering, som ta-
ler imod, at boplads og gravplads kan høre sammen.
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dateret til yngre romersk jernalder sammenlignet med lignende resultat af analyser af gravkeramikken
viser, at der findes en meget god overensstemmelse i variationen blandt magringskvaliteter (fig. 246).
Dette tyder på, at det var de samme håndværksregler for mængde og kornstørrelse på magringen, som
lå bag de forskellige godsgrupper (fin, medium og groftmagret) på begge pladser.
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EX 1 fra C3-graven. Et af de analyserede fossilholdige gods udmærker sig ved at bestå af en blanding
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tes til keramik på bopladsen ligesom til karrene i gravene AN og AK. En specialanalyse af
diatoméarterne styrkede samhørigheden mellem de tre gods, idet alle udelukkende indeholdt salt-
vandslevende arter, om end med en del variationer (Håkansson 1997:242).

De ben- og chamottemagrede gods i gravene EK og GN respektive EQ og EZ har også deres pa-
ralleller blandt de analyserede gods fra bopladsen. Et gods207 er magret med en mindre mængde cha-
motte, mens syv andre gods208 er magret med en blanding af knust granit og chamotte i forskellige kva-
liteter (mængde/kornstørrelse) svarende til magringen i karret fra grav EQ (Stilborg 1997:264). To af
disse gods er fremstillet af kalkfossilholdigt ler209, og to indeholder desuden også en mindre mængde
fragmenter af ben.210 Både det benmagrede og det chamottemagrede gods optræder i grave med andre
kar af andre godstyper, og den større mængde af prøver fra bopladsmaterialet giver heller ingen indi-
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kationer på, at disse forskellige magringspræferencer skulle karakterisere forskellige produktioner. Bru-
gen af chamotte eller ben som magring har, trods materialernes gode egenskaber som magringsmid-
del, andre årsager. Fundet på Lundeborg-pladsen (Stilborg 1997:262f) af et benmagret skår, der er om-
formet til et hængesmykke, antyder, at denne magring gav keramikken en speciel betydning. Tilsvarende
skånske fund af benmagret fingodskeramik fra samme periode er kontekstuelt knyttet til metalhånd-
værksmiljøer og har åbenbart en anden betydning her end på Fyn, men indtil videre desværre med en
lige så uklar årsag (Stilborg 2001; 2003:126f).

Når det gælder chamottemagringen, findes der etnografiske belæg for traditioner, ifølge hvilke bru-
gen af skår fra et gammelt kar som magring i det nye betyder, at det gamle kars egenskaber bliver over-
ført til det nye kar.211 De små fragmenter af et sandrigt, sintret gods, som blev observeret i karret AH
1a, og som kan komme fra en digel, vidner måske om en lignende tanke, nemlig at det hårde, sintrede
gods skulle gøre det nye kar stærkere – eller udgøre en symbolsk tilknytning af karret til ejerens ar-
bejde med metalhåndværk (Stilborg 1997:268). Det kan også være forklaringen på den granatglim-
merskifer, der er blevet anvendt som magring i karret CD 1 (fig. 247). Drejekværne af granatglim-
merskifer dukker op i Sverige i yngre romersk jernalder212, og man kan tænke sig, at resterne af en sådan
muligvis importeret nyhed kunne give et nyt kar ekstra styrke eller eksklusivitet (Stilborg 1997:265).213

På den anden side viser analyser af lerprøver fra Brudager-området, at der på flere steder findes ler med
korn af et isotropt mineral, som kan være granat, samt en del større glimmerkorn (Stilborg 1997:125).
Dette er de to vigtigste mineraler i granatglimmerskiferen, og det kan derfor ikke udelukkes, at mo-
rænen også kan have indeholdt større stykker af bjergarten, der kunne anvendes som magring. I så fald
peger brugen af granatglimmerskifer først og fremmest på godsets lokale herkomst, dog uden nogen
forklaring på hvorfor man har anvendt denne bjergart i stedet for den normalt forekommende granit.
At ler med enkelte små granater er blevet anvendt til godset i et kar fra grav BV fra C3, taler for den
lokale tilknytning.

Samtlige specielle godstyper blandt gravkeramikken på Brudager-gravpladsen modsvares af gods
på den samtidige boplads, og samhørigheden mellem de to virker således oplagt. For en ordens skyld
må det dog nævnes, at både kalkfossilholdig ler og chamottemagring også optræder i det keramiske ma-
teriale fra bopladsen ved Gryagervej214 ca. 3 km nord for gravpladsen (Stilborg 1997:226; 232).

211 Personlig meddelelse, A. Lindahl, Keramiska Forskningslaboratoriet, Lund.
212 De typiske sølvglinsende glimmerskiferkværnstene hører vikingetiden til; her er der tale om en betydeligt mindre opsigts-
vækkende variant.
213 Personlig meddelelse, antikvarie Titti Fendin, Östergötlands Länsmuseum, Linköping.
214 090104-146 (AUD 1992 nr. 135).

Fig. 247. Mikroskopbillede af

tyndslib på det granatglim-

merskifermagrede gods i ur-

nen CD 1.

Brudager 1. total 3. kor OK 14.08.09 :Layout 1 14/08/09  13:15  Side 257



258

Kapitel 5.
Gravenes indhold

5.10.4.5. REGIONALE OG INTERREGIONALE RELATIONER

Selv om de forskellige specielle lertyper, som omtales i det foregående kapitel, også findes på andre plad-
ser, er der dog gode argumenter for, at der findes en klar samhørighed mellem Brudager-gravpladsen
og den nærliggende boplads.

De peger også på en del af de øvrige kontaktmønstre på Østfyn. Kalkfossilholdigt ler blev under ler-
karteringen fundet i nærheden af handelspladsen ved Lundeborg, og selv om det ikke kan udelukkes, at
lignende ler kan findes andre steder i området, så antyder fundet dog, at det er ude ved kysten, at der er
størst mulighed for at støde på det. Dette stemmer også overens med, at en hel del af den med største sand-
synlighed lokalt fremstillede keramik på handelspladsen er lavet af dette ler (Stilborg 1997:125; 221).

Diatoméerne i leret i tre kar fra Brudager-gravpladsen og bopladsen var alle af marine typer, og det
ler bør således komme fra et aflejringsmiljø nærmere kysten, hvilket støtter formodningen om, at folk
fra Brudager har hentet ler nærmere kysten, selv om de også har anvendt lokalt ler (Stilborg 1997:249).
I et tilfælde215 har de til og med blandet de to forskellige slags ler. Der findes også antydninger om sam-
menhæng mellem kar lavet af de to lertyper på Møllegårdsmarken (Stilborg 1997:239f). Herfra er der
seks grave ud af det analyserede materiale, som indeholdt kar lavet af diatoméholdigt ler; af disse lå de
tre (gravene 599, 1046 og 1176) ved siden af to grave med kar lavet af kalkfossilholdigt ler (gravene 586
og 1048) i to små grupper (Stilborg 1997 fig. 46). Samtlige grave på Møllegårdsmarken med disse gods-
typer er dateret til C1. Dette kunne tyde på, at folk, som anvendte begge lertyper i keramikproduk-
tionen, begravede deres døde på Møllegårdsmarken.

At Brudager-boerne er mulige kandidater, styrkes af den meget nære overensstemmelse mellem god-
set i husholdningskarret EZ 1a på Brudager-gravpladsen og i pars-pro-toto-skåret fra grav 1461 på Møl-
legårdsmarken. Ikke bare er begge magret udelukkende med chamotte og i samme magringskvalitet (ca.
15 %, 2,7 respektive 2 mm maksimal kornstørrelse), men begge indeholdt også en større mængde orga-
nisk materiale, som ser ud til at have været små frø (Stilborg 1997:264). Ingen andre gods blandt de mere
end 400 tyndslibsanalyserede skår har et lignende gods, og der er derfor, trods forskelle i lerets kvalitet,
god grund til at tro, at de to kar kan være kommet fra samme pottemagers hånd. Det er selvfølgelig ikke
muligt at udelukke, at et af disse kar kan have skiftet ejer tidligere som beholder for en gave eller handelsvare,
men sammenholdt med de ovennævnte grupper af grave med kar af kalkfossilholdigt og diatoméholdigt
ler er det også muligt, at folk fra Brudager udførte begravelser på Møllegårdsmarken. Det er desuden mu-
ligt, at folk blev begravet både på den lokale og den store centrale gravplads Møllegårdsmarken. Docent
Eva Bergström, som har studeret jernaldergravpladser i Västergötland, gjorde mig opmærksom på, at res-
terne efter en kremeret afdød begraves mere end ét sted (jf. afsnit 4.3). Det endegyldige bevis for dette, som
formodentlig må baseres på DNA-analyser og en meget stor portion held, har vi ikke, men det er velkendt,
at mængderne af brændte ben i brandgravene ofte er langt mindre end det, som bliver tilbage efter en kre-
mering (Henriksen 1998a:108). En forklaring på dette kan være, at en del endte i en anden grav.

Netop gravskikkenes regler for anvendelse af keramikken i gravene er et aspekt af de interregio-
nale dimensioner. Skikken, at graven skal indeholde både grovgods- og fingodskar, finder vi også i
Nordtyskland (Saggau 1981, f.eks. gravene 16 og 62) og sporadisk i Sverige – f.eks. på Torarps-og Äl-
mekulle-gravpladserne i det nordlige Småland (Lindahl & Stilborg 2004:21f). Rester af sintrede kar, som
har været med på ligbålet, er for nylig blevet fundet i en ældre romertidsgrav fra Kuddby så langt nordpå
i Sverige som det nordlige Östergötland (Stilborg 2006b) og findes også på Bordesholm-gravpladsen
i Nordtyskland (Saggau 1986:70). Kuddby udgør formodentlig nordgrænsen for udbredelsen af denne
brug af keramik i gravritualet, mens det er sværere at sige, hvor sydgrænsen går.

Keramikken i gravene på Brudager-gravpladsen repræsenterer et højtstående, lokalt håndværk af
nøje udvalgte råmaterialer, som kan have symbolske betydninger. Formgivningen udnyttede det rige

215 Jf. bilag 15, tabel 3 tyndslib 360.
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215 Jf. bilag 15, tabel 3 tyndslib 360.
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regionale designunivers, som fulgte samme æstetisk og etisk baserede udvikling i hele den østlige del
af Sydskandinavien. Udviklingen i keramikkens rolle i gravene var en del af internationale tendenser,
men synes at have været mere markant her end andre steder i Skandinavien.

5.10.5. BRUDAGER-GRAVPLADSENS LERKAR I PERSPEKTIV

Mogens Bo Henriksen

Gennemgangen af kartyperne såvel som de teknologiske analyser viser, at lerkarudstyret i Brudager-
gravene kan betragtes som en slags sæt. Det kan iagttages, at disse sæt har været sammensat efter no-
genlunde ensartede principper gennem hele gravpladsens brugstid og uafhængigt af gravskik og grav-
form. I de grave, som rummer flere lerkar, indgår der oftest groftmagrede såvel som fintmagrede kar,
ligesom der typisk er flere størrelser af kar i den enkelte grav. Særligt tydeligt træder dette frem i jord-
fæstegravene fra sidste halvdel af yngre romertid; i disse er groftmagrede kar med madskorpe og sod-
spor typisk kombineret med mellemstore, treleddede fingodskar og evt. mindre hankekar eller fodbægre.
Antageligt er det et tilsvarende billede, der afspejles i brandgravenes mere eller mindre fragmenterede
materiale.

Mange lerkar har brugsspor i form af madskorper216 og sodede partier, slidmærker på bundfladen
eller – som i tilfældet HG 1b – ligefrem spor af reparation. En helt tilsvarende situation kan iagttages
på andre fynske romertidsgravpladser, hvor der endog er eksempler på, at et revnet kar er limet sam-
men (fig. 248), eller et afslået randparti er erstattet af pånittet bronzeblik (fig. 249). Der er således in-
tet, der tyder på, at keramikken er fremstillet udelukkende med henblik på at blive anvendt i forbin-
delse med begravelsesceremonierne. Dette underbygges også af, at de lerkartyper, der er repræsenteret
på Brudager-gravpladsen såvel som i øvrige fynske romertidsgrave, svarer til de former, der kendes fra
samtidige bopladser. Hvis man sammenholder gravkeramikken med det formforråd, der kendes fra re-
gionens samtidige bopladser, er det dog klart, at man ikke blot har anvendt tilfældige forhåndenværende
og evt. udtjente kar fra husholdningen. Det var et bestemt udsnit af samtidens funktionsduelige ler-
kartyper, der blev udvalgt til brug ved begravelserne. Andre former, f.eks. store forrådskar, fade, sikar,
skeer eller for den sags skyld ildbukke, fandt derimod aldrig anvendelse i gravsammenhæng.

Fig. 248. Groftmagret koge-

kar fra Hvenekilde grav G

(jf. bilag 1 080809-6).

En revne er lappet med

et limstof, evt. beg.

Foto: Jørgen Nielsen.

216 Anders Kaliff (1992a:107f; 115ff; 1997:101f) afviser, at madskorperne på nogle lerkar blot er et resultat af, at man har an-
vendt urengjorte kogekar. I stedet tillægger han skorperne et symbolsk indhold på linje med madgaver. Jeg mener, at det er en
overfortolkning, som materialet ikke kan bære.
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Fig. 249. Hankekar fra Bre-

gentved grav GY (Henriksen

1995e). Et afslået stykke af

randen er erstattet med på-

nittet bronzeblik.

Foto: Jørgen Nielsen.
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Fig. 249. Hankekar fra Bre-

gentved grav GY (Henriksen

1995e). Et afslået stykke af

randen er erstattet med på-

nittet bronzeblik.

Foto: Jørgen Nielsen.
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De generelle regler for sammensætning af gods- og lerkartyper må tolkes som et udtryk for, at ler-
karrene repræsenterer og symboliserer et bestemt spektrum af funktioner, antagelig tilberedning, op-
bevaring og indtagelse af mad- og drikkevarer. Lerkarrenes funktioner og symbolik kan evt. have væ-
ret suppleret af beholdere af organisk materiale, der dog kun kan påvises i det arkæologiske materiale,
hvis særlige bevaringsforhold er til stede.217 Det er nærliggende at se lerkarrenes funktioner i sam-
menhæng med gravenes indhold af dyreknogler (jf. afsnit 5.15) og evt. makrofossiler (jf. afsnit 5.14),
der i hvert fald i et vist omfang kan repræsentere madgaver.218 Hvorvidt tilberedning, indtagelse og evt.
ofring af mad- og drikkevarer var en integreret del af begravelsesritualerne for de efterladte, eller om
lerkarrene udgør afdødes personlige udstyr til brug i graven eller i det hinsides, kan imidlertid ikke af-
gøres.

På samme måde som lerkarrenes magring og håndtering kan rumme symbolske elementer, er det
også tilfældet med bestemte lerkarformer. Således kan nogle fodbægre være lokale efterligninger af ro-
merske sølvpokaler (fig. 250), mens vesteuropæiske såvel som sydøsteuropæiske glasbægre fra 4. årh.
utvivlsomt udgør forbilledet for lerkar af Albrectsens (1968:282f) type 49-50 (fig. 251). I Brudager-
materialet er sidstnævnte type repræsenteret med bægeret FH 1a samt skårene AH 1c og AK 1c.

Lerkarmaterialet fra Brudager rummer også eksempler på, at det ikke kun er formen som helhed,
men også detaljer, man har kopieret fra importerede beholdere. En standring, som især ses på fingodskar
fra ældre romertid, kan således betragtes som et træk, der efterligner elementer på romerske kar af terra
sigillata, glas og metal. De “indslebne” ovaler og furer samt pålagte lister på gravpladsens fingodskar
fra sidste del af yngre romertid kan også betragtes som træk, der er inspireret af mønstrene på især glas-
bægre. Sammenligner man med materialet fra andre fynske romertidsgravpladser, er der også eksem-
pler på efterligninger af æggestavsborter (Michaelsen 1991) og zoomorfe friser fra terra sigillata-kar samt
af bæreringe på bronzekedler (fig. 252, jf. Albrectsen 1971b tavle 136d & 142).

217 Det gælder f.eks. de bødkrede træspande, hvis metalbeslag kendes fra flere østfynske grave fra yngre romertid (Hansen,
U.L. 1995:233ff; hertil 090107-123 Egelygård grav A 130 fra C1, jf. bilag 9). Endvidere er der i Møllegårdsmarken grav A2183,
en jordfæstegrav fra C1, fundet strimler af beg, der tolkes som tætningsmateriale fra et sammensat trækar.
218 Terje Oestigaard (2000:47) har foreslået, at afdøde repræsenterer både maden og offergaven, og at lerkarrene således bare er
en rekvisit. Denne udlægning er vanskelig at underbygge på baggrund af et konkret arkæologisk materiale!

Fig. 250. Fodbæger fra Bre-

gentved-gravpladsens grav

KL fra C1 (bilag 1, 090108-

11). Ligheden med sølvbægre,

som de bl.a. kendes i de sam-

tidige sjællandske grave fra

Himlingøje, Nordrup og Val-

løby (jf. Jørgensen &Petersen

1998 fig. 113), er stor.

Foto: Jens Gregers Aagaard.
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Fig. 251. Sydøsteuropæisk

glasbæger – omsat i fynsk ler.

Fra Alenbækhuse grav 27-28

(Albrectsen 1968 nr. 19).

Foto: Jørgen Nielsen.

Fig. 252. Lerkar med stiliseret

fuglefrise fra Møllegårdsmar-

ken grav 208 (Albrectsen

1968:106).

Foto: Jørgen Nielsen.
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Fig. 251. Sydøsteuropæisk

glasbæger – omsat i fynsk ler.

Fra Alenbækhuse grav 27-28

(Albrectsen 1968 nr. 19).

Foto: Jørgen Nielsen.

Fig. 252. Lerkar med stiliseret

fuglefrise fra Møllegårdsmar-

ken grav 208 (Albrectsen

1968:106).

Foto: Jørgen Nielsen.
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Morten Hegewisch har dokumenteret, at form- og dekorationselementer fra romerske beholdere
er kopieret over store dele af Barbaricum gennem hele romersk jernalder; dette gælder således også for
det danske materiale (jf. Müller, S. 1900a). Omfanget af optagelsen af de fremmede elementer i det lo-
kale formsprog kan konstateres at være tiltaget som en funktion af tid (Hegewisch 2005:302ff), og denne
iagttagelse kan også gøres i materialet på de fynske romertidsgravpladser. Det kan således konstateres,
at samtidig med at “ægte” romerske beholdere af metal, glas og terra sigillata blev stadig sjældnere i
gravmaterialet, tiltog mængden af efterligninger af samme. Således indikerer dette materiale, at romerske
og sydøsteuropæiske beholdere har været i cirkulation i sidste del af yngre romertid, på trods af at det
ikke afspejler sig direkte i form af importgenstande i gravene (jf. afsnit 5.9.5).

Som det fremgår af de foregående afsnit, rummer det keramiske materiale fra Brudager-gravplad-
sen en mængde informationer af funktionel, rituel, teknologisk, kronologisk og social karakter. Det står
samtidig klart, at kun en del af keramikkens potentiale er udnyttet, bl.a. fordi gennemførelsen af mange
detailstudier forudsætter opbygningen af en ny lerkartypologi og -kronologi, ikke mindst for ældre
romertids vedkommende. Endvidere vil det i mange sammenhænge være nødvendigt at inddrage ma-
teriale fra langt flere gravpladser, end det har været muligt i forbindelse med denne publikation.

Som helt oplagte arbejdsområder kan der peges på funktionsanalyser, der f.eks. kan tage udgangs-
punkt i bestemte kar- og godstypers placering og kombination i jordfæstegravene. Endvidere kan ana-
lyser af fylden i jordfæstegravenes kar muligvis påvise makrofossiler eller pollen fra det oprindelige ind-
hold, ligesom analyser af madskorpernes sammensætning kan antages at kunne give et vist indblik i
hvert fald i kogekarrenes anvendelse.

5.11. ORGANISK MATERIALE

Det oprindelige omfang af organiske materiale i gravene kan ikke vurderes som følge af forrådnelsens
og ligbålets indflydelse. Det er således naturligt at forestille sig, at der har været genstande af skind/læ-
der og træ i form af f.eks. skafter, skeder og kar, som ikke har overlevet forrådnelsesbakterier og flam-
mer. I modsætning hertil står de grupper af organiske gravgaver, der udelukkende er bevaret som følge
af ildens påvirkning, nemlig trækul, makrofossiler og knoglemateriale.

Mængden af organisk materiale fra jordfæstegravene begrænser sig til skaftrester på kniven KM 7,
træfibre på jernkammen HG 6 samt på det mulige nålefragment HC 7 og kramperne HF 8a-8d. I in-
gen af disse tilfælde er der foretaget vedbestemmelser.

I de følgende afsnit behandles forskellige grupper af organisk materiale separat.

5.12. TEKSTIL

I forbindelse med korrosionsprodukter fra metalgenstande er der i enkelte grave fundet tekstilaftryk,
og disse er beskrevet på Bevaringsafdelingen ved Odense Bys Museer under anvendelse af stereomi-
kroskop. Desværre er fragmenterne som regel så små, at informationsværdien er meget ubetydelig, så-
ledes som det er tilfældet på fiblerne EW 2c og HD 2 fra C3. Her må det blot konstateres, at de rum-
mer aftryk af ubestemt tekstil. Lidt bedre står det til med tekstilfragmenter på remspændet HG 5 fra
en C2-grav. Disse fund afspejler utvivlsomt små og ret tilfældige udsnit af den gravlagtes dragt.

Gravpladsens største tekstilfund stammer fra urnebrandgruben AS fra B2. På skjoldhåndtagsbeslag
AS 2b såvel som på spydspidsen AS 3 sidder indtil 3 x 4,5 cm store tekstilflager og -aftryk i flere lag.
Stofstykkerne kan ikke have været med på ligbålet, så de må være tilført efter kremeringen; antagelig
har de været viklet omkring spydspids og skjoldhåndtagsbeslag, før disse to genstande blev anbragt
øverst i gravens urne.
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5.13. TRÆKUL FRA BRANDGRAVENE – INDLEDNING

Brandgravene indeholdt en stærkt varierende mængde trækul; under 1 gram småstumper kunne pilles
ud mellem de brændte ben i nogle urnegrave, mens over 4 kilo kunne floteres ud af den kulsorte fyld
i den velbevarede brandpletgrav JÆ. Mængden af trækul fra den enkelte grav var dog i høj grad afhængig
af anlæggets bevaringstilstand og den fremgangsmåde, der blev anvendt ved undersøgelsen. Det kan
også konstateres, at brandplet- og urnebrandgruber indeholdt mest trækul, mens urnegrave rummede
den mindste mængde. Efter afslutningen af udgravningen blev det ret omfattende materiale magasineret,
uden at der forinden var foretaget så meget som en kursorisk gennemgang heraf. Det kunne dog vur-
deres, at det forkullede materiale på flere områder kunne rumme et potentiale, som burde undersøges
nærmere, og det er så sket i forbindelse med forberedelserne til denne publikation.

Desværre repræsenterer håndteringen af Brudager-gravenes indhold af forkullet materiale en typisk
situation, for der er næsten ingen tradition for at ofre opmærksomhed på trækul fra danske brandgrave,
selv om der ellers er stigende fokus på forkullede makrofossiler fra andre arkæologiske kontekster. På
landsplan er der således blot foretaget bestemmelser af trækul fra brandgrave fra en halv snes lokali-
teter gennem de sidste ca. 130 år. Denne disciplin er derimod mere udbredt i det sydgermanske og pro-
vinsialromerske område, hvorfra der foreligger et større antal publicerede analyser (Wahl 1982;
1988:114ff; Zoll-Adamikowa 1982:95; Feindt & Fischer 1994; McKinley 1994c:82; Blänkle et al.
1995:119ff; Kreuz 2000; Noy 2000b:37; Hahuła & Wołągiewicz 2001; Jaskanis 2005:113f; Bitner-
Wróblewska 2007:152ff; Czarnecka 2007:106f; Williams 2008:259).

Pudsigt nok blev de første danske undersøgelser foretaget på materiale fra netop Gudme-området.
Det skete i 1870’erne, da lærer ved Skårup Seminarium, senere docent og professor ved Den konge-
lige Veterinær- og Landbohøjskole Emil Rostrup (1831-1907) (Maule & Christensen 1982:409f) på for-
anledning af N.F.B. Sehested bestemte trækul fra Langå grav 1 (Sehested 1878:173). Det er meget tæn-
keligt, at det var Sehesteds forstmæssige baggrund, der nærede hans interesse for at søge oplysninger
om anvendelsen af træ i forhistorien. I hvert fald fulgte flere undersøgelser fra bopladser såvel som grav-
pladser; i denne sammenhæng skal blot peges på analyser af et udvalg af romertidsgravene fra Mølle-
gårdsmarken og fra yngre bronzealdergrave, der var undersøgt på Sydøstfyn samt omkring Sehesteds
besiddelser ved Addit i Midtjylland (Sehested 1884:44ff; 65ff; 119). Undersøgelserne var baseret på en-
keltstykker af trækul, antagelig fordi særligt store stykker mere eller mindre tilfældigt var hjembragt
fra gravanlæggene. Der blev da heller ikke publiceret nogen egentlig konklusion på Rostrups bestem-
melsesarbejde.

I de sidste årtier er der foretaget spredte analyser af trækul, der er fremdraget fra Den jyske Halvø
samt fra Fyn. Kronologisk spreder materialet sig fra en enkelt grav fra Maglemosekulturen til vikinge-
tid, men hovedparten dækker tiden mellem yngre bronzealder og ældre germansk jernalder (Thrane
1984b:104; Tauber 1990:237; Johansen 1992:54; Nielsen, V. 1993:129ff; Olsen & Bech 1996; Olsen et al.
2008 Table 1). Karakteristisk for flere af disse vedbestemmelser er, at de er gennemført for at udvælge
stykker til C-14-datering, og bortset fra materialet fra lokaliteterne Hellegård (Hornstrup et al.
2005:113ff), Damsgård (Olsen & Bech 1996) og Brudager er det fælles for disse undersøgelser, at der
mangler en egentlig vurdering af karakteren af det træ, der har været anvendt som brændsel på ligbålet.

Det kunne formodes, at ikke bare valget af træsort til ligbålet, men også karakteren af det anvendte
træ (f.eks. grene vs. stammer, friskt vs. lagret eller genbrugt træ), kan have spillet en rolle i forbindelse
med ligbrændingsprocessens forløb samt de ritualer, der har udspundet sig ved kremeringen. Det store
trækulmateriale fra Brudager blev derfor gennemgået med henblik på at udskille prøver, der kunne be-
lyse disse problemstillinger. Resultaterne af disse undersøgelser fremlægges i de følgende afsnit 5.13.1-
5.13.3, som er skrevet af ph.d. Peter Hambro Mikkelsen og cand.scient. Thomas Bartholin, mens re-
sultaterne perspektiveres af Mogens Bo Henriksen i afsnit 5.13.4.

Brudager 1. total 3. kor OK 14.08.09 :Layout 1 14/08/09  13:15  Side 264



264

Kapitel 5.
Gravenes indhold
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5.13.1. VEDBESTEMMELSER AF TRÆKUL FRA BRUDAGER-GRAVPLADSEN

Peter Hambro Mikkelsen & Thomas Bartholin

Der kan være flere årsager til, at man finder forskellige træsorter i brandgravene. Først og fremmest
er der selve træet til ligbålet. Her kan der være tale om bevidst udvalgt træ, sådan som Tacitus beskri-
ver (Bruun & Lund 1974:61). I så fald gælder det om at sammenkæde grave, der ud fra det arkæologi-
ske materiale har høj status og undersøge, om der er tale om de samme træsorter i brandgravene. Sam-
tidig bør de grave, som virker undselige og med lav status, adskille sig fra de rige grave.

Hvad angår begrebet “bestemte træsorter”, kan det være vanskeligt at finde belæg for anvendelsen af
bestemte træsorter i dansk sammenhæng. En forbindelse mellem status og træsorter fordrer, at træsor-
ten skiller sig ud. Det kan enten være, fordi træet er aromatisk, som f.eks. sandeltræ (Santalum), der har
været anvendt ved ligbrænding i Indien, eller fordi det er omkostningsfuldt eller sjældent. På disse bred-
degrader kan omkostningsfuldt træ f.eks. være eg fra regulært tømmer. Egen er forholdsvis langsomt-
voksende, den er velegnet til bygningsanvendelse og dermed værdifuld, og det kræver en stor arbejds-
indsats at spejlkløve en egestamme. Her vil en anslået årringsdiameter kunne indikere, om der er tale om
trækul fra tømmer, eller om der er tale om et træ af mindre dimension, som f.eks. 10-15-årigt stævningstræ.
Sjældne træsorter vil give sig udslag i arter, som ikke normalt forekommer i de arkæologiske fund.

Der kan også være trækul i brandgraven, der ikke kommer fra brændet, men som skal henføres til
gravgaverne. Fra andre fundgrupper kan man få et indblik i, hvilke genstande det kan dreje sig om. For
våbengravenes vedkommende kan man f.eks. drage paralleller til krigsbytteofferfundet fra Illerup. Her
fremgår det, at man har anvendt ask (Fraxinus excelsior) til spyd- og lansestager, og at skjolde er frem-
stillet af eg (Quercus), el (Alnus) og poppel (Populus) (Ilkjær 2001a:376f.). Bevaringsforholdene i
jordfæstegravene er som regel så dårlige, at organisk materiale som træ ikke er bevaret. Dog kan me-
tal virke bevarende, således vil man også her kunne undersøge f.eks. træ siddende i døllen fra spyd og
lanser. I forbindelse med ligbålet, hvor der medgives gaver, vil sådanne træsorter kunne “blande” sig
med det egentlige brænde og give et skævt billede, der ikke afspejler det omgivende miljø. Hvis der så-
ledes forekommer et enkelt fragment eller to af asketræ, som ser ud til at have en større diameter, så
kan der meget vel være tale om træ fra en spyd- eller lansestage.

5.13.2. FORDELINGEN AF TRÆSORTER

I forbindelse med den arkæobotaniske gennemgang af det forkullede materiale fra Brudager var det ty-
deligt, at der var forskelle på, hvilke træsorter der var i gravene. Det blev derfor besluttet at foretage
en grundig analyse af materialet fra 20 grave, og udvælgelsen er foretaget med henblik på at dække de
forskellige statusgrupper, udskilt ved varierende AOT-værdier, primært inden for brandpletgravene.
For hver af gravenes vedkommende blev der identificeret 100 trækulsstykker. Fordelingen af arterne
fremgår af fig. 253 og fig. 254.

Det ses tydeligt, at hassel og bøg er de dominerende træsorter i brandgravene, hvor de tilsammen
udgør 1739 stykker ud af 2000, og begge arter optræder i 14 af 20 analyserede grave. Hassel udgør i
seks tilfælde mere end 95 %, og for bøgens vedkommende er dette tilfældet i fem grave. Der er to
forekomster af navr/løn, men i begge tilfælde er der kun få stykker trækul. Dette kan være rester af
knivhåndtag, men ingen af de pågældende grave rummer imidlertid knive. I grav DD ses den eneste
forekomst af eg, og interessant nok er dette anlæg og GS de to grave, der har det største antal for-
skellige træsorter repræsenteret. I otte af gravene forekommer lindetræ, som i Illerup-fundet har vist
sig at have været anvendt til sværdskeder. Det er dog kun i grav DY, at denne træsort er kombineret
med et enægget sværd samt beslag, der viser, at den tilhørende skede har været med på ligbålet.
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I fig. 256 er AOT-værdien sammenstillet med antallet af forskellige træsorter, der er fundet i brand-
graven. Man kunne formode, at en høj AOT-værdi ville modsvares af flere forskellige trækulsarter, men
dette er ikke tilfældet.

Fig. 253. Oversigt over forde-

lingen af træsorter i gravene

fra Brudager. I grav CS var

der kun 40 stk. trækul og i

grav KN 30; i begge tilfælde

er tallene omregnet, som om

der var 100.

Fig. 254. Det samlede antal

trækulsstykker fordelt

på træarter.

Fig. 255. Antal forekomster

af de enkelte træsorter

i gravene.

Fig. 256. Forholdet

mellem AOT-værdi og

antal forskellige

træarter i gravene.
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5.13.3. TRÆRESSOURCEN

Brudager-gravpladsen og den tilhørende bebyggelse er beliggende i et forholdsvis afvekslende terræn,
og på kortet figur 257 ses det, hvorledes der er kort afstand til både åer, sø og mose. Her imellem må
den dyrkede mark have befundet sig. Dele af landskabet har været bedre egnet til skovvækst end til land-
brug eller kvæghold. De fugtige områder ved mosedragene og langs med sø og åer har været gode om-
råder for vækst af el, og det bør forventes, at der har stået bevoksninger med træer og buske hist og her
i landskabet. Markerne – det åbne landskab – har ikke kun været indrammet af vådområder og flerårig
bevoksning, der har også været skel mellem marker, levende hegn, bebyggelse og aktivitetsområder.

Analyserne af trækullet viste klart, at der har været en meget koncentreret anvendelse af hassel og
bøg i forbindelse med ligbrændingen. Dette tyder på, at der højst sandsynligt har været forskellige skov-
typer til disposition for jernalderbønderne i Brudager. Der har været adgang til en stævningsskov med
en regelmæssig hugst af hasselkæppe til fletværk og andre formål, altså en skov som kun leverer træ i
små dimensioner. Dette står i modsætning til løvengen eller skovbrynet, hvor de større hasselbuske vok-
ser; disse plejes for at fremme nøddeproduktionen, der har været et vigtigt fødetilskud. Fra denne skov-
type kommer hasseltræ med større dimensioner. Endelig er der træ fra højskoven, der tilsyneladende
kun har leveret bøg, enkelte lind og nu og da elletræ fra de fugtigste dele. Vurderet ud fra kortet fig.
257 har der været forholdsvis kort afstand til fugtige områder, hvor der kan vokse elletræ, som er i stand
til at opnå en anselig dimension. Alligevel ser det ikke ud til, at elletræet har været specielt foretruk-
ket i forhold til hasseltræet, og det anvendte elletræ er heller ikke fra træ med større dimensioner.

Fig. 257. Beliggenheden af

Brudager-gravpladsen og den

tilhørende gravplads i forhold

til vådområder og overflade-

topografien. Data vedr. høj-

dekurver og vådområder fra

målebordsblad. ©Kort- og

Matrikelstyrelsen, Rentemes-

tervej 8, 2400 København

NV. Tegning: Allan Larsen.
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Hovedparten af det benyttede træ har haft en lille diameter, og interessant nok er der i flere tilfælde
observeret insektangreb og halvrådne grene. I stævningsskovens hasselbuske finder man næsten altid
døde grene, som kan brækkes af, og ligeledes er der ofte døde træer og grene i den tætte, unge bøge-
skov. Dette står i modsætning til den lyse egeskov, som sjældent leverer egnet materiale, og eg fore-
kommer da også kun en enkelt gang i gravene.

Blandt det undersøgte træ forekom også vinterfældet træ. Et træstykke bliver kun accepteret som
vinterfældet, hvis yderste årring under barken er bred. Dette står i modsætning til selvdøde grene el-
ler stammer, der altid har mindst én meget smal årring under barken. Vinterfældning betyder sand-
synligvis, at brændet er hentet fra et tørt brændelager.

Bålbrændet kan således være hentet fra et eksisterende brændelager, måske når det har været for vådt
til at indsamle brændet i form af udgået træ direkte i naturen. Disse brændelagre kan tænkes at være
fremkommet, ved at der enten i forskellige år er hentet brænde fra lavskovens hasselbuske, der må ple-
jes, så hasselkæppene ikke bliver for store, fra pleje af nøddeproducerende hasselbuske eller fra den
fremvoksende bøgeunderskov. Det er sjældent, at der forekommer kul fra større stammer og aldrig fra
den langsomt brændende eg.

Ligbålet har været opbygget udelukkende af mindre og større grene, der må have brændt temme-
lig hurtigt. Det virker ikke, som om man har skubbet de sidste gløder sammen, når der findes trækul
i de mængder, som ofte ses her i Brudager-gravene.

Med tanke på en spontan indsamling af bålbrænde er det nok så interessant at konstatere, hvilke træ-
arter der ikke forekommer i brandgravene, som at se, hvilke der er anvendt. Eg er, som tidligere omtalt,
kun fundet i en enkelt prøve i grav DD, og her udelukkende fra små grene, måske fra en og samme gren.
Eg har dog vokset i området, men var måske allerede så fortrængt af bøgen fra højskoven, at der var langt
mellem døde grene. Måske var de tilbageværende træer for store til at kunne fældes, og det samme kan
have været tilfældet med de ege, som stadig dominerer i skovbrynene. Egen er antagelig også bevidst dyr-
ket i lavskoven/stævningsskoven for at få de rette dimensioner til gavntræ og altså ikke til brænde.

Ask og elm hører hjemme i det recente, sydfynske trælandskab, men findes mærkelig nok ikke blandt
de mange trækulsstykker. En forklaring kan være, at disse arter blev stynet for at give løvfoder, og der-
for ikke leverede brænde.

Hvis man har benyttet sig af risgærder, er gammel gærdsel tilsyneladende ikke anvendt; herpå ty-
der den manglende forekomst af tjørn og andre træarter, der normalt anvendes i gærder.

Lind forekommer i påfaldende mange af prøverne. Normalt plejer man at sige, at så må der også være
naturskov i nærheden, hvor linden endnu ikke er udryddet, eftertragtet som den er på grund af de unge
træers bast, der anvendtes til reb. Dette kan selvfølgelig også være tilfældet i Brudager-området. I givet fald
har lindebevoksningen ligget så tæt på ligbrændingsstederne, at det har kunnet betale sig at slæbe det godt
nok lette træ til bålet på trods af dets ringe brændværdi. At der i nærheden skulle have ligget en urørt na-
turskov, hvor linden til og med kunne forynge sig, idet der kun er fundet kul fra unge stammer, i samek-
sistens med en ekspanderende bøgeskove, en stævningsskov og en løveng er nok ikke et realistisk billede.

At linden kan være hentet til pladsen langvejs fra af kultiske årsager, kan måske formodes. Snarere
skal man nok forestille sig linden som et plejet element i kulturlandskabet, fordi den er nødvendig på
grund af dens bast og eventuelt også dens løv. Til bålene har man så naturligt brugt de afbarkede og
derved hurtigtørrende unge lindestammer, når man nu havde dem på linje med at man har kunnet hente
det andet bålbrænde fra sin brændestak.

Undersøgelsen af trækulsstykkerne fra Brudagerpladsen viser tydeligt, at man har foretrukket to
bestemte træsorter til ligbålet, nemlig hassel og bøg. Som nævnt indledningsvis, anfører Tacitus, at be-
rømte mænd brændes under anvendelse af bestemte træsorter. Om der er en sammenhæng mellem has-
sel, bøg og berømte mænd, er vanskeligt at afgøre med bestemthed, men der er klare tendenser i ma-
terialet, som betyder, at hvis der skal opnås større klarhed over anvendelsen af træ på forhistoriske ligbål,
bør der udføres tilsvarende undersøgelser på andre brandgravsfelter.
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Bålbrændet kan således være hentet fra et eksisterende brændelager, måske når det har været for vådt
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5.13.4. TRÆKULANALYSERNE I PERSPEKTIV

Af Mogens Bo Henriksen

Ved at sammenholde de få, spredte analyser af trækul fra danske brandgrave med de observationer, som
bl.a. forfatteren har gjort i forbindelse med ligbrændingsforsøg, er det muligt at foretage nogle gene-
relle konklusioner om brugen af træ ved kremeringer i oldtiden.

Vedbestemmelser af brandgravenes trækul skal tolkes med en kildekritisk tilgang, der tager hensyn
til gravenes bevaringsgrad og især til den anvendte udgravningsmetode. Her er flotering af helt afgø-
rende betydning for mængden såvel som karakteren af det forkullede materiale, ligesom den generelle
håndtering af brandgravsfylden under og efter udgravningen har indflydelse på de enkelte trækuls-
stykkers størrelse og dermed på muligheden for bestemmelse (jf. Becker et al. 2006:160ff). Det er klart,
at den forhistoriske ligbrændingsproces og ikke mindst den eventuelle efterfølgende slukning og sor-
tering af ligbålet også har påvirket fundbilledet (jf. afsnit 2.1.1). Generelt kan man forvente, at et stort
bål producerer store trækulsmængder og et lille det modsatte, men flere forhold spiller ind, f.eks. ved-
dets karakter og ikke mindst dets relative fugtighed samt vejrforholdene under kremeringen. Flere for-
søg med ligbrænding har dog vist, at den omhu, hvormed ligbålet har været konstrueret og plejet un-
der kremeringsprocessen, har meget stor betydning på lige præcis dette punkt (Henriksen 1990b; 1991a;
1993a; Becker et al. 2006). Hvis bålet således får lov at passe sig selv, vil en del af veddet tidligt i pro-
cessen have tendens til at skride ud og dermed ende som ufuldstændigt brændt, evt. i større stykker.
Omvendt kan et velpasset bål, hvor man hele tiden skraber udskredet materiale ind i bålets midte, med-
virke til, at mængden af trækul såvel som størrelsen på de enkelte trækulsstykker reduceres betydeligt
(fig. 258). Hvis bålet konstrueres over en grube, vil mængden af trækul, ikke mindst i form af store styk-
ker, også være større, da der er reduceret ilttilgang nede i gruben under brændingen (fig. 259; jf. Hen-
riksen 1993a:103f).

Fig. 258. Nedbrændt ligbål,

der var anlagt direkte på

markoverfladen (jf. Henrik-

sen 1991a). Bemærk den ringe

mængde trækulsstykker i mid-

ten af ligbrændingsstedet.

Foto: Mogens Bo Henriksen.
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Gennem de sidste årtier er der gennemført ligbrændingsforsøg flere steder i Europa, og disse giver
et indtryk af, at kremeringsprocessen i forhistorisk tid må have strakt sig over adskillige timer, og re-
alistisk set har et ligbål nok været aktivt gennem det meste af et døgn. I et sådant forløb kunne man
forvente, at det ved og de evt. trægenstande, som lagdes på bålet ved optændingen, ville brænde helt
til aske, mens det trækul, der lå tilbage ved slukningen eller udbrændingen, primært repræsenterer ma-
teriale, som er tilført undervejs eller mod slutningen af processen. Især har de meget veldokumente-
rede forsøg, som er gennemført af tyske arkæologer og naturvidenskabsfolk i et forbilledligt tværvi-
denskabeligt projekt, imidlertid vist, at selv mindre trægenstande kan udskilles i kulmaterialet efter
mange timers påvirkning fra et stort bål (Becker et al. 2006:133; 154). Det gør, at en totalanalyse af træ-
kul fra et ligbål i et eller andet omfang kan antages at vise et forholdsmæssigt korrekt billede af sam-
mensætningen af træ på ligbålet. Som det skal beskrives senere, forholder det sig derimod mere pro-
blematisk med hensyn til identifikationen af plantemateriale. Det åbne spørgsmål må imidlertid være,
om man umiddelbart kan overføre iagttagelserne fra forsøgsbålene til resultaterne af analyser af ma-
teriale fra brandgravene, hvis indhold jo har gennemgået en eller flere sorteringsprocesser efter af-
slutningen af kremeringsprocessen? (jf. afsnit 2.1.1 fig. 17).

Hvis man sammenholder resultaterne af vedanalyserne og det arkæologiske fundstof fra de enkelte
anlæg på Brudager-gravpladsen, kan der ikke ses klare tendenser i retning af, at særlige vedtyper eller
specielle “udskæringer” af træet blev anvendt i bestemte faser af gravpladsens brugstid. Heller ikke når
man sammenligner vedbestemmelserne med gravgodsets kompleksitet eller karakter, synes det muligt
at drage entydige konklusioner. Ligeledes kan der ikke peges på anlæg, hvor dele af trækullet entydigt
kan tolkes som rester af gravgods, og det er således ikke på disse områder, at undersøgelsen af Brud-
ager-materialet har givet ny viden. Trækullets primære udsagnsværdi er derfor snarere, at det giver et
indtryk af vegetationen i gravpladsens nære omegn, samt at det giver oplysninger om den humane ud-
nyttelse af samme.

Det var forventet, at veddet til kremeringen primært havde bestået af større stammestykker fra træ
med høj brændværdi, og det kan derfor betegnes som overraskende, at det tværtimod er spinkle has-

Fig. 259. Nedbrændt ligbål,

der var anlagt over dyb

grube (jf. Henriksen 1993a).

Grubens nederste del er fyldt

med indtil ca. 30 cm store

trækulsstykker.

Foto: Mogens Bo Henriksen.
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selkæppe, der er hyppigst repræsenteret i de fleste analyserede trækulssamlinger. Den udbredte an-
vendelse af småbrændsel på Brudager-gravpladsen er ikke uden paralleller. Ved analyser af trækul fra
jyske grave fra yngre bronze- og tidlig jernalder er der påvist grene af 5-10 cm’s tykkelse i Damsgård-
ligbålet (Olsen & Bech 1996:190) og lyng samt ved fra dværgbuske på Hellegård-gravpladsen (Horn-
strup et al. 2005:114). Også trækullet i jernalderbrandgrave fra Halland (Artelius 2000:213) og fra flere
gravpladser i den nordlige del af Polen har vist sig at være domineret af stykker med en diameter på
under 10 cm (Hahuła & Wołągiewicz 2001:61; Krąpiec & Pasternak 2001:79ff). Hvis fremtidige ana-
lyser af trækul fra brandgrave viser, at anvendelsen af småbrændsel har været udbredt, giver det an-
ledning til at sætte spørgsmålstegn ved de vurderinger af træforbrug og kremeringsprocessens længde,
som er fremsat efter flere forsøg med ligbrænding (f.eks. Piontek 1976; Henriksen 1993a; Sigvallius 1994;
Lambot 1994; Becker et al. 2006; Jonuks & Konsa 2007). I alle disse tilfælde er der først og fremmest
anvendt større træstykker til kremeringsforsøgene.

Hasselbrændslets hyppige tilstedeværelse i brandgravenes trækulsamlinger stemmer ikke overens
med træsortens brændværdi. Hasselens dominans må derfor tilskrives, at den enten har været til stede
i rigelige mængder i gravpladsens nære opland, eller at den har været forbundet med særlige egenska-
ber. Den første mulighed kan ikke efterprøves, da der ikke foreligger pollendiagrammer eller andet, som
belyser vegetationsbilledet i Brudager-området i romersk jernalder.219 Som det vil fremgå af det følgende,
viser det arkæologiske fundstof såvel som etnologiske optegnelser, at hasselplanten og de hertil knyt-
tede frugter har været tillagt en særlig betydning i historisk tid og tilsyneladende også i den sene del
af oldtiden.

I flere nordeuropæiske gravfund – herunder danske – fra sen vikingetid og tidlig middelalder er der
fundet hasselgrene og kviste, der tolkes som et symbol på genfødsel (fig. 260) og genopstandelse (Krogh
1965:14; Brøndegaard 1978: 258ff; Voss 1991:194; Kieffer-Olsen 1993:165). Selv om der naturligvis ikke
ukritisk kan drages paralleller et årtusinde tilbage i tiden, er det nærliggende at fremdrage en 80 cm lang,
uafbarket hasselkæp, som lå langs højre side af liget i den vestjyske Lønne-grav fra 1. årh. e.Kr. (Nord-
quist & Ørsnæs 1971:11). Der kendes ikke tilsvarende fund fra andre danske romertidsgrave, men det
kan måske tilskrives bevaringsmæssige forhold. Til gengæld rummede Lønne-graven genstande, der
kan antyde, at den afdøde kvinde havde en særlig betydning eller funktion. Udover traditionelt, men
forholdsvis rigt gravgods i form af bl.a. lerkar og smykker af bronze og sølv, indeholdt graven et for-
stenet søpindsvin, en raslesten og en kastanjelignende frugt eller nød, som var omviklet med snor.220

Disse genstande samt en stor ravperle, der lå lidt herfra og omviklet på tilsvarende vis, fandtes i bæl-
teregionen, hvor de måske har været skjult i dragtens folder (Munksgaard 1971:195f; Nordquist & Ørs-
næs 1971:113ff). Genstandene fra Lønne Hede-kvindens bælte har paralleller i de samlinger af fossi-
ler samt botaniske og zoologiske effekter, der indgår i en række nordeuropæiske gravfund, som i tid
strækker sig fra ældre bronzealder (Jensen, J. 2002:301ff) til vikingetid (Skaarup 1976:91ff). I den for-
bindelse må især fremhæves den med Lønne-graven omtrent jævngamle fynske Blidegn-grav, som rum-
mede en stor ravperle, fossiler og eksotiske plantedele, neolitiske oldsager samt et bundt afbarkede pinde
af piletræ (Salix). Disse var omvundet med garn, og blandt andet med henvisning til Tacitus’ kapitel
10 (Bruun & Lund 1974:45) har udgraveren peget på, at genstandene – udover at have en funktion som
amuletter – kan have været anvendt ved rituelle handlinger (Mikkelsen, P.H. 1938:20ff; 27; 36ff).

Haslen er – i form af nøddeskaller – repræsenteret i et stort antal nordeuropæiske grave, der tids-
mæssigt strækker sig fra bronzealderen til 11. årh. men med klar dominans i ældre jernalder
(Niewęgłowski 1988:170ff; Rösch 1999:33f). De danske gravfund fra ældre jernalder er i den forbin-

219 En pollensøjle er udtaget fra bunden af Gudme sø, men denne er endnu ikke færdiganalyseret eller publiceret (se dog Ras-
mussen & Olsen in print).
220 Museumsinspektør Susanne Klingenberg, Nationalmuseet, har venligst oplyst, at den kastanjelignende genstand ikke er be-
stemt (maj 2009).

Fig. 260. Hasselrakler er

blandt de allerførste vårbebu-

dere i skoven i de sene vinter-

måneder. Det kan være dette,

der har forbundet planten

med genfødselssymbolik.

Foto: Mogens Bo Henriksen.
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delse ingen undtagelse, og nøddeskaller er da også fundet i Brudager-gravene GY og KD (jf. afsnit
5.14.2). På en af Wielbark-kulturens gravpladser på lokaliteten Jartypory i den østlige del af Polen er
der fundet en jordfæstegrav med et indhold, der har ligheder med de ovennævnte samlinger af fossi-
ler m.v. Den allerede i romertiden plyndrede grav dateres til C1b/C2, og af særlig interesse i denne sam-
menhæng er indholdet i en emaljeindlagt bronzeskål med tilhørende låg. Denne rummede en samling
forkullede hasselnødder og de giftige frugter fra planten almindelig kvalkved (Viburnum opulus). Ud-
graveren foreslår, at afdøde kan have haft særlige funktioner som medicinkyndig, sandsierske eller spå-
kvinde, og at frugterne kan have været anvendt i den sammenhæng (Andrzejowski in print).221

Hasselnødder og -grene indgår også i flere nordeuropæiske offerfund fra ældre jernalder (Nie-
wągłowski 1988:153ff; 1993:54), og det er således en tynd hasselgren, som man har anvendt til at stran-
gulere det mandlige moselig fra Windeby (Schlabow 1958:185).

I store dele af Nordeuropa findes der optegnelser om, at haslen i folketroen har været tillagt for-
skellige egenskaber, f.eks. at den beskyttede mod giftige slanger, lynnedslag samt mod hekse og hek-
seri. Endvidere antoges haslen at hjælpe afdøde til genfødsel eller udødelighed. I græsk og keltisk my-
tologi er træet endvidere knyttet til ildkult, frugtbarhed og menneskelig reproduktion (Brøndegaard
1978:258ff; Niewęgłowski 1988:160;171;176; 1993:54; Schneider 1999:35ff).

Fra forskellige arkæologiske kontekster foreligger der således mere eller mindre veldokumenterede
eksempler på, at haslen kan have været forbundet med en rituel symbolik i jernalderen. Det vil dog være
for dristigt ukritisk at anvende træartens betydning i mytologien og i nyere tids etnologiske optegnelser
til at forklare træsortens dominerende rolle i Brudager-gravenes brændsel som et udtryk for, at flam-
merne fra dette ved skulle sikre afdødes genfødsel og måske evigt liv. De mange løse ender og vidtløftige
forslag i denne diskussion viser imidlertid, hvor væsentligt det vil være at få foretaget systematiske ana-
lyser af trækul fra andre sydskandinaviske romertidsgravpladser.

Mens bestemte træsorters evt. religiøse symbolik i forhistorisk tid kan være vanskelig at klarlægge,
kan en social betydning, som beskrevet af Tacitus, måske dokumenteres, hvis trækullet omfatter på-
faldende store mængder af træ, der karakteriseres ved sjældenhed eller ved at afgive særlig lugt eller røg
under afbrænding. Et eksempel på dette kunne være ene (Juniperus communis), men hverken denne el-
ler andre særligt duft- eller røgafgivende træsorter er påvist. En lignende effekt ville i øvrigt kunne op-
nås gennem tilførsel af urter, som imidlertid kun vanskeligt lader sig påvise i det forkullede materiale
(jf. afsnit 5.14.2).

Hovedkonklusionen i de foregående afsnit er, at Brudager-gravenes trækul repræsenterer en ind-
samlingsstrategi, som primært har været baseret på forhåndenværende materiale, der alligevel ikke
kunne anvendes som gavntræ. Muligvis har haslen tillige været tilskrevet en symbolsk betydning i grav-
kulten. Det ser ud til, at indsamling af dødt ved har været den gængse måde at fremskaffe brændsel til
bopladsernes ildsteder i oldtiden (Hornstrup et al. 2005:117), og tilsyneladende har en lignende stra-
tegi ligget til grund for indsamlingen af ved til ligbålet. Affaldstræ, f.eks. i form af kasseret bygnings-, skibs-
eller vogntømmer, der evt. kunne vise sig i form af beslag eller nagler, er ikke påvist i Brudager-mate-
rialet.

Når bestemmelserne viser, at hovedparten af brændslet stammer fra få trætyper – i dette tilfælde bøg,
hassel og lind – kan det antages at afspejle et mere eller mindre kulturelt påvirket vegetationsbillede i
lokalområdet. I hvert fald tilstedeværelsen af lind og hassel kan være eksempler på anvendelse af træ-
sorter, som man alligevel bragte hjem til bopladsen for at anvende til andre formål, og hvis rest- eller
affaldsprodukter man derfor lige så godt kunne udnytte til ligbålet. Man har således ikke gået bevidst
efter de træsorter, der havde den største brændværdi, selv om der utvivlsomt har været en viden om
sådanne forhold i jernaldersamfundet. Tilgangen til fremskaffelse af brændsel til ligbålet kan således

221 Professor Jacek Andrzejowski, Państwowe Muzeum Archeologiczne, Warszawa, takkes for oplysninger om fundet og ad-
gang til det upublicerede manuskript om Jartypory grav 269.
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delse ingen undtagelse, og nøddeskaller er da også fundet i Brudager-gravene GY og KD (jf. afsnit
5.14.2). På en af Wielbark-kulturens gravpladser på lokaliteten Jartypory i den østlige del af Polen er
der fundet en jordfæstegrav med et indhold, der har ligheder med de ovennævnte samlinger af fossi-
ler m.v. Den allerede i romertiden plyndrede grav dateres til C1b/C2, og af særlig interesse i denne sam-
menhæng er indholdet i en emaljeindlagt bronzeskål med tilhørende låg. Denne rummede en samling
forkullede hasselnødder og de giftige frugter fra planten almindelig kvalkved (Viburnum opulus). Ud-
graveren foreslår, at afdøde kan have haft særlige funktioner som medicinkyndig, sandsierske eller spå-
kvinde, og at frugterne kan have været anvendt i den sammenhæng (Andrzejowski in print).221

Hasselnødder og -grene indgår også i flere nordeuropæiske offerfund fra ældre jernalder (Nie-
wągłowski 1988:153ff; 1993:54), og det er således en tynd hasselgren, som man har anvendt til at stran-
gulere det mandlige moselig fra Windeby (Schlabow 1958:185).

I store dele af Nordeuropa findes der optegnelser om, at haslen i folketroen har været tillagt for-
skellige egenskaber, f.eks. at den beskyttede mod giftige slanger, lynnedslag samt mod hekse og hek-
seri. Endvidere antoges haslen at hjælpe afdøde til genfødsel eller udødelighed. I græsk og keltisk my-
tologi er træet endvidere knyttet til ildkult, frugtbarhed og menneskelig reproduktion (Brøndegaard
1978:258ff; Niewęgłowski 1988:160;171;176; 1993:54; Schneider 1999:35ff).

Fra forskellige arkæologiske kontekster foreligger der således mere eller mindre veldokumenterede
eksempler på, at haslen kan have været forbundet med en rituel symbolik i jernalderen. Det vil dog være
for dristigt ukritisk at anvende træartens betydning i mytologien og i nyere tids etnologiske optegnelser
til at forklare træsortens dominerende rolle i Brudager-gravenes brændsel som et udtryk for, at flam-
merne fra dette ved skulle sikre afdødes genfødsel og måske evigt liv. De mange løse ender og vidtløftige
forslag i denne diskussion viser imidlertid, hvor væsentligt det vil være at få foretaget systematiske ana-
lyser af trækul fra andre sydskandinaviske romertidsgravpladser.

Mens bestemte træsorters evt. religiøse symbolik i forhistorisk tid kan være vanskelig at klarlægge,
kan en social betydning, som beskrevet af Tacitus, måske dokumenteres, hvis trækullet omfatter på-
faldende store mængder af træ, der karakteriseres ved sjældenhed eller ved at afgive særlig lugt eller røg
under afbrænding. Et eksempel på dette kunne være ene (Juniperus communis), men hverken denne el-
ler andre særligt duft- eller røgafgivende træsorter er påvist. En lignende effekt ville i øvrigt kunne op-
nås gennem tilførsel af urter, som imidlertid kun vanskeligt lader sig påvise i det forkullede materiale
(jf. afsnit 5.14.2).

Hovedkonklusionen i de foregående afsnit er, at Brudager-gravenes trækul repræsenterer en ind-
samlingsstrategi, som primært har været baseret på forhåndenværende materiale, der alligevel ikke
kunne anvendes som gavntræ. Muligvis har haslen tillige været tilskrevet en symbolsk betydning i grav-
kulten. Det ser ud til, at indsamling af dødt ved har været den gængse måde at fremskaffe brændsel til
bopladsernes ildsteder i oldtiden (Hornstrup et al. 2005:117), og tilsyneladende har en lignende stra-
tegi ligget til grund for indsamlingen af ved til ligbålet. Affaldstræ, f.eks. i form af kasseret bygnings-, skibs-
eller vogntømmer, der evt. kunne vise sig i form af beslag eller nagler, er ikke påvist i Brudager-mate-
rialet.

Når bestemmelserne viser, at hovedparten af brændslet stammer fra få trætyper – i dette tilfælde bøg,
hassel og lind – kan det antages at afspejle et mere eller mindre kulturelt påvirket vegetationsbillede i
lokalområdet. I hvert fald tilstedeværelsen af lind og hassel kan være eksempler på anvendelse af træ-
sorter, som man alligevel bragte hjem til bopladsen for at anvende til andre formål, og hvis rest- eller
affaldsprodukter man derfor lige så godt kunne udnytte til ligbålet. Man har således ikke gået bevidst
efter de træsorter, der havde den største brændværdi, selv om der utvivlsomt har været en viden om
sådanne forhold i jernaldersamfundet. Tilgangen til fremskaffelse af brændsel til ligbålet kan således

221 Professor Jacek Andrzejowski, Państwowe Muzeum Archeologiczne, Warszawa, takkes for oplysninger om fundet og ad-
gang til det upublicerede manuskript om Jartypory grav 269.
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karakteriseres som rationel og pragmatisk, og en tilsvarende konklusion kan man drage på baggrund
af analyser af trækul fra andre lokaliteter. På den nordjyske Hellegård-gravplads fra sen bronzealder
og tidlig førromersk jernalder er det således hedens vegetation, der afspejles i det indsamlede brænd-
selsmateriale (Hornstrup et al. 2005:113ff). Analyser af indholdet i den thylandske Damsgård-lig-
brændingsgrube fra bronzealderens periode III viser, at man her ligefrem har tyet til hedemosetørv for
at skaffe tilstrækkeligt med brændsel til kremeringsprocessen (Olsen & Bech 1996:191f). Bestemmel-
serne af Brudager-materialet adskiller sig således ikke fra det indsamlingsmønster, der er påvist i an-
dre analyser.

En meget forenklet sammenstilling af publicerede vedbestemmelser af trækul fra danske brandgrave
fra Maglemosekultur til vikingetid viser da også, at et bredt udsnit af den træressource, der kan anta-
ges at have været tilgængelig i det pågældende område på tidspunktet for kremeringen, har været an-
vendt (fig. 261). Konklusionen må derfor være, at der generelt har været en pragmatisk tilgang til ind-
samlingen af bålved gennem hele den del af oldtiden, hvor ligbrænding blev praktiseret. Selv om fig.
261 skal læses med ganske kildekritiske øjne, synes eg at have været dominerende frem til førromersk
jernalder, hvorefter bøg og hassel tegner billedet. Der skal næppe lægges andet i dette, end at det af-
spejler den generelle ændring i vegetationsbilledet gennem oldtiden. Der mangler dog flere geografisk
og kronologisk spredte analyser i stil med dem, der er gennemført på Hellegård- og Brudager-mate-
rialet, før man kan drage yderligere konklusioner.

5.14. MAKROFOSSILER FRA BRANDGRAVENE – INDLEDNING

Allerede mens udgravningen pågik, kunne det konstateres, at den sorte fyld i nogle brandgrave rum-
mede makrofossiler, idet de lette og forkullede plantedele flød ovenpå vandet under soldnings- og flo-
teringsprocessen. I nogle tilfælde var makrofossilerne så tydelige, at de umiddelbart kunne frasorte-
res, således en skal af hasselnød i grav KD.222 Som helhed blev det forkullede materiale magasineret,
og det er først med forberedelserne til denne publikation, at det er gennemgået af Peter Hambro Mik-
kelsen og Thomas Bartholin, der har skrevet afsnit 5.14.1.

Fig. 261. Skematiseret sam-

menfatning af vedbestem-

melser af trækul fra danske

brandgrave fra tidsrummet

mellem mesolitikum og vi-

kingetid. Skemaet dækker alt

fra Rostrups bestemmelser af

enkeltstykker til det systema-

tisk analyserede materiale fra

Brudager og Hellegård.

22 Forkullede makrofossiler fra brandgravene BD, DZ, CZ, EX, HK og DA er indsendt til Nationalmuseets Naturvidenskabe-
lige Undersøgelser i 1993-1995; her er det imidlertid bortkommet, inden analyser blev udført!
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5.14.1. BESTEMMELSER AF MAKROFOSSILER FRA BRUDAGER-GRAVPLADSEN

Peter Hambro Mikkelsen & Thomas Bartholin

Som det fremgår af afsnit 5.13, er der meget stor forskel på, hvor meget trækul, der indgår i de forskellige
anlæg. I første omgang blev alt det forkullede materiale fra 89 grave gennemset i en stereolup for at ud-
skille frø og frugter fra det forkullede, organiske materiale, der varierer fra ganske få milliliter til flere
liter. Det viste sig, at der kun i begrænset omfang var plantedele til stede i form af frø og frugter. Af
dyrkede planter blev der kun fundet et enkelt korn af avnklædt byg (Hordeum vulgare vulgare) i grav
GM. Den avnklædte byg dominerer over nøgen byg (Hordeum vulgare nudum) fra tiden omkring be-
gyndelsen af romersk jernalder og er i sammenhæng med bopladsundersøgelser ikke noget usædvan-
ligt fund. Forekomsten af en enkelt kornkerne er vanskelig at vurdere; der kan være tale om en del af
gravudstyret såvel som en tilfældig indblanding.

I en del af gravene forekommer knopskud og dele af stængler, og det har ikke været muligt at iden-
tificere disse. I seks grave223 fra B2-C1 fandtes rester af den stivelsesholdige græsart knoldet draphavre
(Arrhenatherum elatius ssp. bulbosum), der tilhører draphavrefamilien Arrhenatherum P. Beauv (Fre-
deriksen et al. 2006). På den nederste del af plantens stængel udvikles små knolde med en størrelse på
4–9 mm; de er enten aflange eller flade, nærmest som små skiver, og de er spiselige (Pfitzenmeyer 1962)
(fig. 262). I den danske flora forekommer knoldet draphavre kun sporadisk i klitområder og overdrev,
mens den har sit udbredelsesområde syd for grænsen til Tyskland. Knoldet draphavre er konstateret
i brandgrave over et større geografisk område fra Holland til Sverige og Polen (Engelmark 1984; Vik-
lund 1998; Bakels & Kuijper 2006).224 I Skotland er der fundet knoldet draphavre i forbindelse med et
anlæg fra bronzealderen, hvor man har foretaget ligbrænding med efterfølgende gravlægning (Mercer
et al. 1997). Planten forekommer her i en af de ældste anlægsfaser og tolkes som græsmateriale fra en
forladt mark eller græsgang, som er brændt på bålet.

Rødder, rodknolde og andre plantedele kan enten have tjent som optænding, som offergave eller
være et resultat af tilfældig indblanding. Hvis der graves en grube som et led i konstruktionen af lig-
bålet, vil plantedele langs grubens side blive forkullet og dermed kunne blive indblandet i fundet. Des-
uden vil overlevelseschancerne for plantemateriale stige, når det befinder sig i en grube, idet der her
på grund af de iltreducerede omstændigheder vil være større chance for forkulning, end for at mate-
rialet forvandles til aske (Campbell & Robinson 2007:22ff).

Der kan således tænkes flere forskellige forkulningssituationer. Ligbålet kan være anlagt direkte på
en markoverflade – enten nypløjet, i stub, i græs eller eng – og forekomsten af draphavre skyldes en
tilfældighed. Den knoldede draphavre og andet markukrudt som lancetformet pileurt (Plantago lan-
ceolata) vil så blive forkullet som en del af ligbålet, men det er et spørgsmål, om så små plantedele vil
kunne overleve de høje temperaturer i et åbent bål med rigelig tilførsel af ilt.

Ved anvendelsen af tørt græs til optænding er der tale om en form for udvælgelse. Her er det et
spørgsmål, om den knoldede draphavre er med, fordi den er bevidst valgt ud, eller fordi den tilfældigt
befandt sig blandt det tørre, indsamlede græs. Igen er det tvivlsomt, om tørt optændingsmateriale vil
kunne overleve de høje temperaturer i ligbålet.

Man kan også have kastet plantematerialet på bålet, når det var ved at være brændt ud. Her er det
værd at lægge mærke til, at et gennemgående træk ved gravene med knoldet draphavre fra Brudager
er forekomsten af blomsterknopper og stængler, hvor knopperne viser tegn på, at de er svulmet op og
sprængt i forbindelse med afbrændingen. At knopperne svulmer op, tyder på, at der ikke er tale om
tørre grene. Dette kan indikere, at man har lagt friske stængler på bålet. Hvis der er tale om et døende

223 Gravene K, AC, BC, GM, GR og GÆ.
224 Hertil personlige oplysninger fra dr. Aldona Bieniek, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Krakow.

Brudager 1. total 3. kor OK 14.08.09 :Layout 1 14/08/09  13:15  Side 274



274

Kapitel 5.
Gravenes indhold

5.14.1. BESTEMMELSER AF MAKROFOSSILER FRA BRUDAGER-GRAVPLADSEN

Peter Hambro Mikkelsen & Thomas Bartholin

Som det fremgår af afsnit 5.13, er der meget stor forskel på, hvor meget trækul, der indgår i de forskellige
anlæg. I første omgang blev alt det forkullede materiale fra 89 grave gennemset i en stereolup for at ud-
skille frø og frugter fra det forkullede, organiske materiale, der varierer fra ganske få milliliter til flere
liter. Det viste sig, at der kun i begrænset omfang var plantedele til stede i form af frø og frugter. Af
dyrkede planter blev der kun fundet et enkelt korn af avnklædt byg (Hordeum vulgare vulgare) i grav
GM. Den avnklædte byg dominerer over nøgen byg (Hordeum vulgare nudum) fra tiden omkring be-
gyndelsen af romersk jernalder og er i sammenhæng med bopladsundersøgelser ikke noget usædvan-
ligt fund. Forekomsten af en enkelt kornkerne er vanskelig at vurdere; der kan være tale om en del af
gravudstyret såvel som en tilfældig indblanding.

I en del af gravene forekommer knopskud og dele af stængler, og det har ikke været muligt at iden-
tificere disse. I seks grave223 fra B2-C1 fandtes rester af den stivelsesholdige græsart knoldet draphavre
(Arrhenatherum elatius ssp. bulbosum), der tilhører draphavrefamilien Arrhenatherum P. Beauv (Fre-
deriksen et al. 2006). På den nederste del af plantens stængel udvikles små knolde med en størrelse på
4–9 mm; de er enten aflange eller flade, nærmest som små skiver, og de er spiselige (Pfitzenmeyer 1962)
(fig. 262). I den danske flora forekommer knoldet draphavre kun sporadisk i klitområder og overdrev,
mens den har sit udbredelsesområde syd for grænsen til Tyskland. Knoldet draphavre er konstateret
i brandgrave over et større geografisk område fra Holland til Sverige og Polen (Engelmark 1984; Vik-
lund 1998; Bakels & Kuijper 2006).224 I Skotland er der fundet knoldet draphavre i forbindelse med et
anlæg fra bronzealderen, hvor man har foretaget ligbrænding med efterfølgende gravlægning (Mercer
et al. 1997). Planten forekommer her i en af de ældste anlægsfaser og tolkes som græsmateriale fra en
forladt mark eller græsgang, som er brændt på bålet.

Rødder, rodknolde og andre plantedele kan enten have tjent som optænding, som offergave eller
være et resultat af tilfældig indblanding. Hvis der graves en grube som et led i konstruktionen af lig-
bålet, vil plantedele langs grubens side blive forkullet og dermed kunne blive indblandet i fundet. Des-
uden vil overlevelseschancerne for plantemateriale stige, når det befinder sig i en grube, idet der her
på grund af de iltreducerede omstændigheder vil være større chance for forkulning, end for at mate-
rialet forvandles til aske (Campbell & Robinson 2007:22ff).

Der kan således tænkes flere forskellige forkulningssituationer. Ligbålet kan være anlagt direkte på
en markoverflade – enten nypløjet, i stub, i græs eller eng – og forekomsten af draphavre skyldes en
tilfældighed. Den knoldede draphavre og andet markukrudt som lancetformet pileurt (Plantago lan-
ceolata) vil så blive forkullet som en del af ligbålet, men det er et spørgsmål, om så små plantedele vil
kunne overleve de høje temperaturer i et åbent bål med rigelig tilførsel af ilt.

Ved anvendelsen af tørt græs til optænding er der tale om en form for udvælgelse. Her er det et
spørgsmål, om den knoldede draphavre er med, fordi den er bevidst valgt ud, eller fordi den tilfældigt
befandt sig blandt det tørre, indsamlede græs. Igen er det tvivlsomt, om tørt optændingsmateriale vil
kunne overleve de høje temperaturer i ligbålet.

Man kan også have kastet plantematerialet på bålet, når det var ved at være brændt ud. Her er det
værd at lægge mærke til, at et gennemgående træk ved gravene med knoldet draphavre fra Brudager
er forekomsten af blomsterknopper og stængler, hvor knopperne viser tegn på, at de er svulmet op og
sprængt i forbindelse med afbrændingen. At knopperne svulmer op, tyder på, at der ikke er tale om
tørre grene. Dette kan indikere, at man har lagt friske stængler på bålet. Hvis der er tale om et døende

223 Gravene K, AC, BC, GM, GR og GÆ.
224 Hertil personlige oplysninger fra dr. Aldona Bieniek, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Krakow.
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ligbål, som man har påført friskt plantemateriale – det kan være af dekorative eller rituelle årsager –
vil chancen, for at plantedelene overlever, være meget større, end hvis de befandt sig i bålet fra be-
gyndelsen af kremeringsprocessen. Endelig kan forekomsten af knoldet draphavre være en bevidst
handling, hvor knoldene er medgivet som regulær gravgave. Igen kan der være problemer med beva-
ringsgraden, med mindre plantedelene har været omfattet af f.eks. et lerkar, der i et vist omfang har ydet
beskyttelse mod flammerne.

Tore Artelius (1999; 2000:181ff) har lavet en gennemgang af de svenske fund af knoldet draphavre,
som er fremkommet i brandgrave fra vikingetiden, men også fra bopladser, hvoraf de ældste er date-
ret til bronzealderen. Her betragtes forekomsten af denne plante som et symbolsk udtryk for frugt-
barhed og regenerering.

I forbindelse med den store mængde kursoriske undersøgelser, som der i de seneste år er gennem-
ført på fynsk bopladsmateriale fra yngre bronzealder og ældre jernalder, har det vist sig, at draphavre
optræder med mellemrum. Hvis det antages, at draphavre har været anvendt til regulært fødeformål,
så kan den sjældne forekomst i materialet skyldes alternative tilberedelsesmetoder. Hvis draphavre pri-
mært bliver kogt, vil den kun sjældent blive forkullet. Dette står i modsætning til kornafgrøden, som
ofte vil komme i berøring med ild ved f.eks. tørring af kerner, eller tilfældigt komme i kontakt med ild-
stedet ved f.eks. sigtning eller kastning af kernerne. Her er det også en overvejelse værd, hvor sjældent
der findes egentlige beviser på f.eks. brød og grød. Selvom der ofte bliver fundet fastbrændt materiale
på lerkarskår, så er det sjældent muligt at identificere eventuelle plantedele makro- eller mikroskopisk.

Det ser således ud til, at der er en dårligt belyst fødekilde i omløb, en fødekilde som kan have væ-
ret udnyttet fra bronzealderen og frem til vikingetid – i det mindste i det svenske, men måske også i
det danske område. Forekomsten af draphavre i brandgrave og på bopladser er således ikke noget iso-
leret fænomen, hverken tids- eller udbredelsesmæssigt, og eftersøgningen af denne plante og dens be-
tydning er væsentlig for forståelsen af de indsamlede planters rolle i ernæringen.

5.14.2. MAKROFOSSILANALYSERNE I PERSPEKTIV

Mogens Bo Henriksen

Tilstedeværelsen af makrofossiler i danske brandgrave er omtrent lige så dårligt belyst som indholdet
af trækul. Også på dette punkt har N.F.B. Sehested været foregangsmand med bestemmelsen af seks
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Fig. 262. Stængel og

rodknolde fra knoldet drap-

havre. Efter Conert

2000:105.

225 Bilag 1, 090108-11 Bregentved (Henriksen 1992d:158), 080708-75 Kræmmerled (to grave, bestemmelse ved Peter Mose Jen-
sen, Moesgård Museum) og 090426-21 Hannemose.
226 Hertil et upubliceret fund fra Tjørring. Venligst meddelt af museumsinspektør Martin Winther Olesen, Herning Museum.
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ley 1994c:91), i en romertidsgrav fra Løken i Norge (Rygh 1885:7) samt i adskillige tilfælde på Prze-
worsk- og Wielbark-kulturernes gravpladser i Polen (Niewęgłowski 1988; 1993; Andrzejowski in
print).227 Da haslens mulige betydning i jernalderens gravkult allerede er berørt i afsnit 5.13.4, skal den
ikke omtales yderligere her.

Det ene korn af avnklædt byg fra Brudager grav GM har også paralleller i andre fynske romer-
tidsgravfund. Således er der et enkelt bygkorn fra den netop omtalte vestfynske Kræmmerled-gravplads
samt fra den nordfynske Særslev Nord-gravplads228, mens et hvedekorn (Triticum) er fundet i en brand-
grav fra ældre romertid i Lumby ved Odense.229 I alle disse tilfælde er mængden dog så begrænset, at
en entydig tolkning kan være vanskelig. Mindre tilfældigt virker det derimod, når der i en grav på den
midtjyske Vinding-gravplads er fundet fire rugkerner (Secale cereale, Robinson 1991:14; 1992:3) og i
den nordjyske Hellegård grav 43 fra sen bronzealder eller tidlig jernalder indgår op mod 30 kornker-
ner (Hornstrup et al. 2005:112f). Her kunne mængden antyde, at der er tale om forsætligt medgivet
materiale.

Det samme kan gælde knoldet draphavre, der efterhånden synes at være en fast bestanddel af de for-
kullede makrofossiler fra jernalderens brandgrave. På Fyn kendes planten, ud over fra mindst seks grave
på Brudager-gravpladsen, fra lokaliteterne Særslev Nord, Espe Nord II (Henriksen 1992c:155f) samt
Lumby.230 Disse pladser er kronologisk fordelt fra den tidlige del af førromersk jernalder til begyndelsen
af yngre romertid. Eftersom den knoldede draphavre er kendt fra et større antal geografisk såvel som
kronologisk spredte brandgrave (Engelmark 1984; Robinson 1991:14; 1992:3ff; Artelius 1999:
2000:181ff; Bakels & Kuijper 2006; Runge i tryk)231, er der næppe længere grund til at antage, at denne
plante bare udgør rester af optændingsmateriale. I hallandske brandgrave fra yngre jernalder er for-
kullede rodknolde såvel som stængler fra planten da også fundet i brandgrave under sådanne om-
stændigheder, at der må være tale om systematiske og bevidste deponeringer (Artelius 2000:184). Drap-
havre indgår ikke sjældent i bopladsernes affaldslag sammen med en mængde andre såkaldte
ukrudtsplanter, som gennem fund fra bl.a. Grauballe-mandens mave vides at have indgået i jernalde-
rens kost (Harild et al. 2007). Det kan derfor antages, at planten har været forsætligt indsamlet i jern-
alderen for at udnytte netop de stivelsesholdige rodknolde i maden.

De to mulige brandpletgrave FJ og GY, der ikke kan dateres nærmere end til ældre jernalder, rum-
mede forkullede plantedele fra lyng (Calluna). Denne plante er også identificeret i flere romertidsgrave
på de allerede omtalte fynske lokaliteter Særslev Nord og Kræmmerled samt på den nordjyske Hel-
legård-gravplads fra sen bronzealder (Hornstrup et al. 2005 tabel 6). Der er identificeret lyngpollen i
flere fynske brønde fra romersk og germansk jernalder, så der har utvivlsomt været lyngklædte om-
råder på lette og udpinte jordbundsarealer. Det er imidlertid vanskeligt at forestille sig, at der har væ-
ret så udbredt lyngvegetation på den sydøstfynske moræne, at lyng ved et tilfælde blev indsamlet til
optændingsmateriale. Det kan derfor være en mulighed, at lyngen kan have været anvendt som fyld-
stof i madrasser eller til riskoste, som det kendes fra nyere tid. At afdøde skulle være placeret på en ma-
dras på ligbålet, er vel ikke utænkeligt, ligesom en riskost kan have været anvendt til sammenfejning
af bålresterne. Hvis lyngris blev anvendt i sidstnævnte funktion, før bålet var helt udbrændt, er det ikke
vanskeligt at forestille sig, at der endte forkullede plantedele i ligbålsresterne.

Det kan konkluderes, at der kan være flere muligheder for en kulturel fortolkning af årsagen til de
forkullede makrofossilers tilstedeværelse i jernalderens brandgrave:

227 Professor Jacek Andrzejowski, Państwowe Muzeum Archeologiczne, Warszawa, takkes for oplysninger og litteraturhenvis-
ninger vedr. fund af hasselnødder i polske jernaldergrave.
228 080609-53, jf. bilag 1. Bestemmelserne er foretaget af Peter Mose Jensen, Moesgård Museum.
229 080303-63, jf. bilag 1.
230 Jf. foregående note.
231 Maciej Karczewski, Institute of History, University of Białystok, Polen, har i september 2008 oplyst, at knoldet draphavre
også er identificeret i polske brandgrave fra ældre jernalder.
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1. Optændingsmateriale
2. Røg-/lugteffekt
3. Dele af gravgods
4. Fødevarer
5. Symbolsk element

Optændingsmateriale i form af tørt plantemateriale og løv har utvivlsomt været anvendt ved be-
gyndelsen af ligbrændingsprocessen, men det er også tænkeligt, at dette først tilførte brændsel har væ-
ret mest udsat for flammernes nedbrydende påvirkning og derfor har haft ringe mulighed for at være
bevaret til i dag. Ved de flere gange omtalte tyske forsøg med ligbrænding har det således vist sig, at
det plantemateriale, som blev lagt på bålet, var vanskeligt at påvise ved de efterfølgende naturviden-
skabelige undersøgelser (Becker et al. 2006:154). Dette forhold er væsentligt at holde sig for øje, hvis
man bruger en ringe mængde forkullede makrofossiler fra en brandgrav som et argument for, at ma-
terialet ikke er forsætligt medgivet.

For at frembringe en særlig røg- eller lugteffekt under kremeringsprocessen kan man have tilført
bålet udvalgte planter. Ved nutidens kremeringer i Indien anvender man således røgelse for at opnå så-
danne effekter, og romerne har anvendt krydderier til samme formål (Noy 2000b:38). Ved analyser af
makrofossiler fra nordgermanske brandgrave synes der ikke at være identificeret makrofossiler, der en-
tydigt peger på denne anvendelse af plantedele, men det udelukker naturligvis ikke, at en eller anden
form for røgelse har indgået i jernalderens ligbål.

Det er vanskeligt med sikkerhed at bestemme makrofossiler som rester af gravgods, men som tid-
ligere nævnt kan lyngfragmenterne fra Brudager eventuelt tilhøre denne kategori. Mange af de analy-
serede samlinger af forkullet, organisk materiale rummede stængler af ubestemte planter, og selv om
det er helt umuligt at bevise, kan det ikke udelukkes, at nogle af disse kan være rester af gravgods i form
af beholdere, måtter eller for den sags skyld fodtøj. I nyere tid har disse genstandsgrupper ofte været
fremstillet af flettede kviste, siv eller halmstrå, og det er sandsynligt, at det også var tilfældet i jernal-
deren. Således er der fremkommet rester af en sivkurv i Blidegn-graven fra B2 (Mikkelsen, P.H.
1938:27).

Fødevarer udgør et væsentligt element i romertidens jordfæstegrave i form af dyreudskæringer og
indirekte i form af lerkarsæt, der symboliserer tilberedning, opbevaring og indtagelse af mad og
drikke. Væsentlige dele af dette symbolsæt går igen i brandgravene, og det er derfor nærliggende at tro,
at de forkullede dele af spiselige planter, der som følge af særlige bevaringsforhold er til stede i brand-
gravene, også kan knyttes hertil. Mest håndgribeligt kendes vegetabilske madofre i form af et formo-
det brød fra et vestjysk gravfund fra yngre romertid (Robinson & Siemen 1988). Det er tænkeligt, nogle
brandgraves indhold af korn og knoldet draphavre også kan tolkes som dele af madofre, selv om disse
vækster i den foreliggende form har krævet tilberedning før indtagelse. Dette er derimod ikke tilfæl-
det med de ret hyppigt forekommende hasselnødder, der kan indtages uden yderligere tilberedning.

Som et symbolsk element forstås i denne sammenhæng en plante(del), der har en iboende symbolsk
betydning. Et eksempel på dette er hør (Linum usitatissium), der kendes fra en række rituelle mose-
deponeringer fra ældre jernalder (f.eks. Karg 2003; Christensen & Fiedel 2003). Denne plante, der gan-
ske vist ikke er påvist i jernalderens brandgrave, kan knyttes til frugtbarhedskult gennem arkæologi-
ske fund såvel som skriftlige kilder (Lund 2002:183f). Ligeledes skal der peges på den i afsnit 5.13.4
omtalte symbolik, der måske kan knyttes til hasseltræ og -nødder i jernalderens grave. Tilsvarende er
det omtalt, at nedlægningen af knoldet draphavre i jernaldergravene også kan have haft et symbolsk
sigte. Alene som følge af plantens biologi er den ikke egnet til indsamling i kvanta, der står mål med
arbejdsindsatsen. Derfor er det ikke usandsynligt, at den har haft en nu ukendt symbolværdi, som gen-
nem en betydelig del af forhistorisk tid har været snævert knyttet til bl.a. kremeringsprocessen. Tore
Artelius har foreslået (1999:224ff; 2000:184ff), at den i hvert fald i yngre jernalder og vikingetid har væ-
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ret forbundet med forfædrekult og genfødsel. Eftersom der ikke foreligger efterretninger om drap-
havrens rolle i folketroen i nyere tid, kan man ikke – som det ovenfor er beskrevet for haslens ved-
kommende – foretage en retrospektiv tolkning af dens evt. rituelle funktion i forhistorisk tid. Den hyp-
pige tilstedeværelse i brandgrave over et langt tidsrum og over store afstande må dog tages til indtægt
for, at planten i gravkontekst har haft en betydning udover det funktionelle.

I et konkret tilfælde vil det ofte være meget vanskeligt at give en entydig tolkning af forkullede ma-
krofossiler i en brandgrav, og denne problematik kan illustreres med fund fra to jordfæstegrave på Sejl-
flod-gravpladsen (Malmros 1991:449). Gravene indeholdt bl.a. dele af den kraftigt lugtende og meget
c-vitaminrige plante ramsløg (Allium ursinum). Ramsløg skyder op i skovbunden i store og tætte ko-
lonier som en af de første forårsbebudere i marts, og i nutiden anvendes planten som krydderurt, der
giver en delikat smag af hvidløg (fig. 263). Denne kvalitet har utvivlsomt været kendt og udnyttet i jern-
alderen, men det kan ikke udelukkes, at planten tillige kan have haft en symbolsk betydning. Således
findes formelordet laukaR, der oversættes med “løg” eller “livsurt”, på en del sydskandinaviske
guldbrakteater fra ældre germansk jernalder (Krause, W. 1966:246ff; jf. Imer 2008a:184ff). Endvidere
nævnes løg i den norrøne litteratur i forskellige kontekster, hvor plantens funktion må opfattes som
lægende og beskyttende (Andrén 1991:251). Hverken brakteater eller sagatekster giver grundlag for at
tolke laukaR som ramsløg specifikt, men symbolikken kan have været knyttet til løgfamilien (Allium)
som helhed. Det kan derfor ikke udelukkes, at ramsløgene fra Sejlflod både kan være lagt i graven som
fødevarer og som et symbolsk element.

Som en slags nyere tids parallel til problemerne med en entydig tolkning af jernaldergravenes ind-
hold af makrofossiler kan man pege på de analyser, der er udført på planterester fra 16-1800-tallets kis-
tebegravelser i Helsingør Domkirke (Karg 2002). Her er – blandt meget andet – påvist knopper fra
humle (Humulus lupulus), der må antages både at have haft en praktisk funktion som fyld i ligets pude,
samtidig med at de opsugede væske fra liget og reducerede lugtgener. Tilstedeværelsen af andre plan-
ter, f.eks. laurbær (Laurus nobilis), merian (Origanum vulgare) og enebær (Juniperus communis), kan

Fig. 263. Blomstrende rams-

løg i forårsskovbund.

Foto: Mogens Bo Henriksen.
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derimod bedst forklares ved, at de blev medgivet, fordi de havde en særlig symbolsk betydning. An-
dre igen – f.eks. korn – kan derimod være endt i kisten ved et tilfælde, evt. med dyrs hjælp. Hvis man
holder denne undersøgelse op mod det forhistoriske materiale, der jo som følge af ligbålets indvirk-
ning er langt mere fragmenteret og sorteret, må man konkludere, at de forkullede makrofossiler fra jern-
alderens brandgrave i virkeligheden kan afspejle en lang række af funktioner og processer, som det på
det foreliggende grundlag kan være vanskeligt at adskille fra hinanden. Man kan derfor antage, at ma-
krofossilerne fra Brudager repræsenterer flere af de fem hovedpunkter, der er opridset i ovenstående.

Selv om det tidligere er gjort, må det nok en gang bemærkes, at som arkæobotanisk arbejdsmark er
brandgravenes fyld et utilstrækkeligt udforsket område. Det er således nødvendigt at gennemføre en række
detaljerede studier, før de nuværende spredte iagttagelser kan anvendes til vidtgående konklusioner. Først
herefter kan der opdyrkes nye felter, hvor makrofossilanalyserne kan belyse spørgsmål, der vedrører så
forskelligartede emner som optændingsmateriale, gravgaver, symbolik – for ikke at tale om fastsættelse
af den årstid, hvor ligbrændingen eller gravlæggelsen fandt sted (jf. Mechler & Czarnetzki 1993).

Det vil være af særlig interesse at få foretaget analyser af materiale, der stammer fra primære ligbål
og ikke fra materiale, der først efter forskellige sorteringsprocesser er deponeret i gravanlæggene. Des-
værre forhindrer gravform såvel som gravskik, at sådanne studier i væsentligt omfang vil kunne ud-
øves på materiale fra romersk jernalder. Man vil derfor primært være henvist til de ligbål, som kan for-
modes at være bevaret under høje fra yngre bronzealder eller yngre jernalder og vikingetid. Eftersom
mange elementer i ligbrændingsskikken, herunder disse med symbolsk indhold, synes at have været
stabile gennem århundreder og over ret store afstande, vil det dog ikke være uvæsentligt at kunne stu-
dere materialer også fra perioder før og efter romersk jernalder.

5.15. DYREKNOGLER

Ved analysen af de brændte knogler fra brandgravene kunne det konstateres, at 27 brandgrave udover
menneskeknogler tillige indeholdt brændte dyreknogler. Hertil kommer en enkelt og antagelig tilfæl-
digt indblandet, hvidbrændt dyreknogle fra jordfæstegrav DÅ. Der er desværre ikke foretaget frasor-
tering eller bestemmelse af dyreknoglerne, så en vurdering af deres omfang, karakter eller artstilhørs-
forhold kan ikke gives. En undtagelse udgøres af bjørnekløer, der er fundet i tre grave (jf. afsnit 5.9.1).

Ca. 17,5 % af Brudager-gravpladsens brandgrave rummer brændte dyreknogler, mens den tilsva-
rende hyppighed på Møllegårdsmarken er 26,6 % (Holck 1993:25; 1997:122). Om dette blot skyldes,
at især gravene fra de tidlige udgravningskampagner på Møllegårdsmarken generelt var bedre bevaret
og dermed havde større mulighed for at indeholde identificerbare dyreknogler, kan ikke udelukkes. I
det hele taget hindres sammenligninger af, at der kun er foretaget meget få detaljerede studier af dy-
reknogler i danske brandgrave. Det er beklageligt, eftersom dette materiale på én gang kan være med
til at belyse udnyttelsen af den animalske ressource, ceremonier omkring gravlæggelsen – og i heldige
tilfælde tillige give oplysninger om, på hvilken årstid kremeringen har fundet sted.

Dyreknogler forekommer i daterbare grave fra B2/C1 og fremefter, men klart tiltagende mod slut-
ningen af yngre romertid. Desværre er det ikke muligt at holde denne iagttagelse op mod andre dan-
ske undersøgelser, men i et mellemsvensk materiale er det påvist, at antallet af grave med dyreknogler
tiltager som en funktion af tid gennem jernalderen (Sigvallius 1994:106f). 25 af brandgravene med dy-
reknogler er urnegrave; herudover er de fundet i én brandpletgrav og én urnebrandgrube. Om disse
forhold skyldes, at dyr især indgik i gravgodset i den senere del af yngre romertid, hvor urnegraven
var den dominerende gravtype, eller om det nærmere er på grund af vanskeligheder med at udskille ani-
malske elementer i brandpletgravenes ringe benmængde, kan ikke afgøres.

Dyreknogler indgår i Brudager-materialet hyppigst i grave med yngre kvinder og aldrig i barnegrave.
Dette kan dog, det spinkle materiale taget i betragtning, være en tilfældighed, og i hvert fald optræder
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dyreknogler ligeligt fordelt mellem kønnene på Møllegårdsmarken (Holck 1993:25). Statusmæssigt kan
dyreknoglerne ikke knyttes til en bestemt gruppe; de forekommer dog ikke i helt fundtomme grave,
men hyppigst i grave med en AOT-værdi på 3-4 (jf. afsnit 7.4). I de udstyrsrige våbengrave findes de
slet ikke.

At en del af knoglematerialet i brandgrave kan have animalsk oprindelse, har længe været kendt
(Müller, S.1900b), men på trods heraf er antallet af systematiske artsbestemmelser endnu meget få. Fra
skandinaviske brandgrave kendes knogler fra et bredt spektrum af romertidens gårdbesætning: får/ged,
fjerkræ, okse, svin, hest, hund og kat; hertil kommer knogler af fugle, vildt og i enkelte tilfælde fisk
(f.eks. Müller, S. 1900b; Winge 1903:89; Jørgensen, E. 1969:61f; Iregren 1972:79ff; Jacobsen, J.L. 1972;
Møhl 1976; 1978; Kühl 1984:219; Holck 1993:25ff; 1997:122; Sigvallius 1994:61ff; Trolle-Lassen
1996:237; Ejstrud & Jensen 2000:35; Hardt 2003:73f). Det er sandsynligt, at Brudager-materialet også
viser et udsnit af det lokale dyrehold og evt. den lokale jagtfauna.

Per Holck har i forbindelse med den osteologiske analyse anført, at dele af dyreknoglematerialet
viser tegn på partering; det var altså kun “stege” og ikke hele dyr, der kom med i brandgravene.232 Dette
svarer til forholdene i romertidens jordfæstegrave såvel som i de få analyserede brandgrave (Müller, S.
1911:11f; Møhl 1978.:123f; Lorentzen 1984:38ff; Ethelberg 2000:32; 405ff). Undersøgelser af svenske
brandgrave har dog vist, at der snarere er tale om et både og, idet spørgsmålet om partering eller ej har
sammenhæng med den enkelte dyreart og dermed det, man ønskede at signalere (Sigvallius 1994:109ff).

Dyreknoglers tilstedeværelse i grave kan således være udtryk for flere ting:

1. Mad (f.eks. Ethelberg 2000:32).
2. Transportdyr eller jagtkammerat (Hansen, U.L. 1995:128).
3. Redskaber eller smykker, f.eks. perle, kam, nålehylster eller knivhåndtag.
4. Amulet (jf. afsnit 5.9.1).
5. Beklædning, f.eks. bjørneskind (jf. afsnit 5.9.1).

Selv om dyreknoglerne fra Brudager som anført ikke er artsbestemt, må det antages, at de repræ-
senterer eller symboliserer et måltid. Hvis kødet har været tiltænkt afdøde sammen med de mad- og
drikkevarer, der kan antages at have været i og evt. uden for gravenes lerkar, må dyreknoglerne afspejle
tanken om, at afdøde også efter begravelsesceremonierne havde behov for fødevarer (Kaliff 1997:101f).
Som en alternativ tolkning kunne man fremføre, at knoglerne repræsenterer rester af et måltid, som
er indtaget af deltagere i begravelsesceremonien, og at de afgnavede ben – måske som følge af tabui-
sering – efterfølgende blev kastet ind i ligbålet. Denne fremgangsmåde kendes i hvert fald fra etno-
grafiske iagttagelser (Jochelson 1908:111).

5.16. HUMANE KNOGLER OG TÆNDER

Den fremherskende brandgravskik og generelt dårlige bevaringsforhold for knoglemateriale er skyld
i, at man har et begrænset kendskab til de fynske romertidsmenneskers gennemsnitsalder og hel-
bredsforhold m.v. Konklusioner om ernærings- og sygdomsforhold, dødsalder m.v. har hidtil været ba-
seret på de få skeletter, der kendes fra jordfæstegrave (Sellevold et al. 1984). Da disse som regel kan an-
tages at repræsentere et udsnit af samfundets øvre sociale lag, som sikkert har haft bedre ernæringsforhold

232 Ph.d. Anne Birgitte Gotfredsen, Zoologisk Museum, København, har venligst oplyst, at dyreknoglerne i de sjællandske
jordfæstegrave fra yngre romertid både repræsenterer hele dyr, stege samt ikke kødbærende dele (f.eks. tåknogler) af dyr.
Sidstnævnte må have en rent symbolsk betydning (pars pro toto). Materialet er p.t. under bearbejdning og publicering.
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men hyppigst i grave med en AOT-værdi på 3-4 (jf. afsnit 7.4). I de udstyrsrige våbengrave findes de
slet ikke.

At en del af knoglematerialet i brandgrave kan have animalsk oprindelse, har længe været kendt
(Müller, S.1900b), men på trods heraf er antallet af systematiske artsbestemmelser endnu meget få. Fra
skandinaviske brandgrave kendes knogler fra et bredt spektrum af romertidens gårdbesætning: får/ged,
fjerkræ, okse, svin, hest, hund og kat; hertil kommer knogler af fugle, vildt og i enkelte tilfælde fisk
(f.eks. Müller, S. 1900b; Winge 1903:89; Jørgensen, E. 1969:61f; Iregren 1972:79ff; Jacobsen, J.L. 1972;
Møhl 1976; 1978; Kühl 1984:219; Holck 1993:25ff; 1997:122; Sigvallius 1994:61ff; Trolle-Lassen
1996:237; Ejstrud & Jensen 2000:35; Hardt 2003:73f). Det er sandsynligt, at Brudager-materialet også
viser et udsnit af det lokale dyrehold og evt. den lokale jagtfauna.

Per Holck har i forbindelse med den osteologiske analyse anført, at dele af dyreknoglematerialet
viser tegn på partering; det var altså kun “stege” og ikke hele dyr, der kom med i brandgravene.232 Dette
svarer til forholdene i romertidens jordfæstegrave såvel som i de få analyserede brandgrave (Müller, S.
1911:11f; Møhl 1978.:123f; Lorentzen 1984:38ff; Ethelberg 2000:32; 405ff). Undersøgelser af svenske
brandgrave har dog vist, at der snarere er tale om et både og, idet spørgsmålet om partering eller ej har
sammenhæng med den enkelte dyreart og dermed det, man ønskede at signalere (Sigvallius 1994:109ff).

Dyreknoglers tilstedeværelse i grave kan således være udtryk for flere ting:

1. Mad (f.eks. Ethelberg 2000:32).
2. Transportdyr eller jagtkammerat (Hansen, U.L. 1995:128).
3. Redskaber eller smykker, f.eks. perle, kam, nålehylster eller knivhåndtag.
4. Amulet (jf. afsnit 5.9.1).
5. Beklædning, f.eks. bjørneskind (jf. afsnit 5.9.1).

Selv om dyreknoglerne fra Brudager som anført ikke er artsbestemt, må det antages, at de repræ-
senterer eller symboliserer et måltid. Hvis kødet har været tiltænkt afdøde sammen med de mad- og
drikkevarer, der kan antages at have været i og evt. uden for gravenes lerkar, må dyreknoglerne afspejle
tanken om, at afdøde også efter begravelsesceremonierne havde behov for fødevarer (Kaliff 1997:101f).
Som en alternativ tolkning kunne man fremføre, at knoglerne repræsenterer rester af et måltid, som
er indtaget af deltagere i begravelsesceremonien, og at de afgnavede ben – måske som følge af tabui-
sering – efterfølgende blev kastet ind i ligbålet. Denne fremgangsmåde kendes i hvert fald fra etno-
grafiske iagttagelser (Jochelson 1908:111).

5.16. HUMANE KNOGLER OG TÆNDER

Den fremherskende brandgravskik og generelt dårlige bevaringsforhold for knoglemateriale er skyld
i, at man har et begrænset kendskab til de fynske romertidsmenneskers gennemsnitsalder og hel-
bredsforhold m.v. Konklusioner om ernærings- og sygdomsforhold, dødsalder m.v. har hidtil været ba-
seret på de få skeletter, der kendes fra jordfæstegrave (Sellevold et al. 1984). Da disse som regel kan an-
tages at repræsentere et udsnit af samfundets øvre sociale lag, som sikkert har haft bedre ernæringsforhold

232 Ph.d. Anne Birgitte Gotfredsen, Zoologisk Museum, København, har venligst oplyst, at dyreknoglerne i de sjællandske
jordfæstegrave fra yngre romertid både repræsenterer hele dyr, stege samt ikke kødbærende dele (f.eks. tåknogler) af dyr.
Sidstnævnte må have en rent symbolsk betydning (pars pro toto). Materialet er p.t. under bearbejdning og publicering.
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end gennemsnittet, giver deres skeletter næppe et pålideligt indtryk af romertidsmenneskets generelle
fremtoning og livsvilkår.

Materialet fra Brudager yder ikke megen hjælp i den sammenhæng, da kun tre jordfæstegrave in-
deholdt ligrester i form af lidt tandemalje fra jordfæstegravene KM og DÅ og muligvis hudflager fra
det individ, der bar sølvarmring KA 3.

Fra Danmarks nabolande foreligger der adskillige publicerede analyser af romertidsgraves indhold
af brændte ben, mens sådanne analyser kun sjældent er udført herhjemme. På Fyn er der lavet under-
søgelser af de humane knogler fra Lykkebjerg på Nordvestfyn, men resultaterne er ikke publiceret (Lo-
rentzen 1984). I forbindelse med Gudme-Lundeborg-projektet er knoglematerialet fra Brudager og
Møllegårdsmarken såvel som fra flere mindre brandgravpladser i Gudme-området gennemgået af pro-
fessor, dr. med Per Holck, Oslo.233 Analyserne er foretaget med henblik på at bestemme køn, alder, an-
tal individer etc. i den enkelte grav, men desværre har undersøgelsen været begrænset af, at der kun fand-
tes små mængder ligrester i de fleste grave. De brændte bens oplysninger om rituelle forhold i
forbindelse med brandgravskikken er berørt i afsnit 4.3. Derfor vil det følgende bestå af en sammen-
fatning af de konkrete resultater, der er fremkommet ved de osteologiske analyser af materialet fra 133
brandgrave og én jordfæstegrav.

De brændte ben er, som det generelt ses i forhistoriske brandgrave, hovedsageligt hvidbrændte, men
toner af sort- og blåfarvninger optræder ikke sjældent på benstumperne. Disse skyldes ufuldstændigt
brændte kulstofforbindelser i knoglemassen (Hermann 1972). Generelt er knoglerne kraftigt ildpå-
virkede og som følge deraf forvredne og gennemtrukket af sprækker efter den kraftige varmeudstrå-
ling fra ligbålet (Dokládal 1970; Iregren & Jonsson 1973; Shipman et al. 1984; Kühl 1986; Holck
1997:90ff; Fairgrieve 2008:47ff). Gravgodsets deformation viser, at temperaturen ofte har oversteget
smeltepunktet for glas og bronze (ca. 900-1000° C) og i enkelte tilfælde tillige for guld (ca. 1060° C).

Ud fra en samlet iagttagelse af materialet fra Brudager og Møllegårdsmarken har Per Holck vur-
deret, at en del lig har været placeret under og ikke på ligbålet. Wells (1960) og Kühl (1986) har tidli-
gere fremsat lignende tolkninger, og de tager udgangspunkt i iagttagelser af, at især knoglerne fra hvir-
velsøjlen udviser svage spor af ildpåvirkning. Spørgsmålet er imidlertid, om den ufuldstændige
forbrænding af det organiske materiale i hvirvelsøjlen ikke nærmere skyldes, at liget under kreme-
ringsprocessen er sunket lodret ned gennem bålet for at ende i et lag af aske og trækul, hvor tilgangen
af ilt var reduceret.

Den kraftige opvarmning af knoglerne har, i samspil med det kollapsende ligbål, resulteret i, at kun
få benstumper er mere end 5 cm i længden (jf. McKinley 1994b:339; 1994c:84). Varmepåvirkningen er
endvidere skyld i, at kronerne er sprængt af tænderne, der således foreligger uden dette element, der
kunne være væsentligt for vurdering af alders- og sundhedsforhold. Der er, som det allerede er påpe-
get i afsnit 4.3, intet, der indikerer, at knusning af det brændte skelet har været nødvendig.

Bensamlingernes bevaringsgrad og knoglernes fragmentering er skyld i, at det blot har været mu-
ligt at foretage bestemmelser af afdødes køn i 14 grave. Af disse er 10 med større eller mindre sikker-
hed bestemt som kvinder og fire som mænd, og i henholdsvis to og fire tilfælde kan den osteologiske
kønsbestemmelse understøttes af gravgodsets sammensætning. Det skal understreges, at der ikke i et
eneste tilfælde er modsætning mellem den osteologiske og den arkæologiske kønsbestemmelse. Bort-
set fra, at der kunne konstateres begyndende forkalkning i leddene på den ældre kvinde, der var grav-
lagt i anlæg JH, har det ikke været muligt at påvise sygdomsbetingede anomalier eller for den sags skyld

233 Per Holck, Antropologisk Sektion, Anatomisk Afdeling, Oslo Universitet, har desværre ikke haft mulighed for at omar-
bejde sin omfattende rapport fra analyser af brændte ben fra Gudme-områdets gravpladser til et manuskript i forbindelse med
udarbejdelsen af denne monografi. De antropologiske bestemmelser, der optræder i katalog 1, er direkte afskrevet fra Holcks
rapport fra 1993, mens nærværende afsnit er udarbejdet af forfatteren med brug af Holcks upublicerede arbejde.
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Fig. 264. Forsøgsbål 2 ca. 20½

time efter antændelsen (Hen-

riksen 1990b). Svinekadave-

ret er sunket lodret ned gen-

nem bålet, efterhånden som

træet er brændt bort, og det

hvidbrændte skelet ligger i

næsten anatomisk orden i et

tykt askelag.234 Bemærk, at

ribben såvel som bækken-

knoglerne i forgrunden er

knust af bålets påvirkning.

Foto: Mogens Bo Henriksen.

234 Samme iagttagelse er gjort i forbindelse med andre forsøg med ligbrænding (f.eks. Mckinley 1987:68, fig. 46).
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dødsårsag i noget tilfælde. Endelig er det ikke påvist, at man har været særligt bevidst om at medtage
eller fravælge knogler fra bestemte legemsdele ved udsortering af ligresterne fra ligbålet.

Det har været muligt at foretage en aldersgruppering af 83 bensamlinger fra 81 brandgrave og én
jordfæstegrav. Uoverensstemmelsen mellem antallet af grave og bestemte bensamlinger skyldes, at
brandpletgrav DC synes at være en dobbeltgrav med brændte ben fra et voksent individ og sandsyn-
ligvis et barn. Gravgodset, en jernkniv, understøtter ikke, at der er tale om en dobbeltgrav, og det kan
derfor ikke udelukkes, at benene fra to individer kan være blevet sammenblandet som et resultat af bru-
gen af samme brændingssted med kort mellemrum.235 Selv om dobbeltgrave ikke er noget ukendt fæ-
nomen i romertidsgrave (Sellevold et al. 1984; Storgaard 1990:24f; Sigvallius 1994:121ff; Holck
1997:115ff), antyder hverken analyser af de brændte ben eller af gravgodset, at der skulle skjule sig flere
anlæg af denne type i materialet.236

Aldersgrupperingerne af de 83 bensamlinger er vist i fig. 265, hvor de sammenstilles med be-
stemmelsen af 1240 bensamlinger fra Møllegårdsmarken. Generelt viser de to diagrammer samme ten-
denser, men der er dog udsving, som kan forklares med, at Brudager-materialet er langt mindre.
Blandt andet kan knap halvdelen af bensamlingerne fra Brudager blot henføres til voksengruppen ge-
nerelt, og det må tilskrives, at gravene og dermed indholdet af brændte ben herfra har været under plov
i to-tre årtier længere end materialet fra Møllegårdsmarken (jf. Henriksen 2001b).

I alt 73 % af bensamlingerne hidrører fra voksengrupperne adultus-senilis. Med 25,3 % er adul-
tus-gruppen (20-40 år) størst, mens grupperne infans og juvenis er helt ubetydelige i materialet. Det
er klart, at dette fordelingsbillede ikke kan vise et repræsentativt udsnit af en romertidig population;
hertil er aldersfordelingen alt for skæv, og ikke mindst kunne andelen af børn og helt unge forventes
at være meget større. Således burde en normalfordeling vise en andel af døde individer under 20 år på
ca. 45-60 % (Trolle-Lassen 1989:115; Wahl 1994:86). Resultaterne svarer imidlertid ganske til, hvad der
er iagttaget på materialet fra Møllegårdsmarken (jf. fig. 265) såvel som på andre nordeuropæiske jern-
aldergravpladser (f.eks. Sellevold et al. 1984 tabel 9-1-1; Sigvallius 1994:40ff; Holck 1997:61ff; fig. 12;
Beilke-Voigt 2004:273; Hedelin et al. 2008:401ff). Det betyder, som det så ofte er konkluderet i for-
bindelse med behandlingen af jernalderens gravfelter, at børn kun undtagelsesvis undergik de samme

235 En lignende tolkning er anført i forbindelse med tilstedeværelsen af knogler fra to individer i nogle af gravene på den angel-
saksiske Spong Hill-gravplads (McKinley 1994c:83).
236 Grav DE er bestemt som en mulig dobbeltgrav, idet knogler fra selve urnen og fra lågkarret skulle repræsentere to forskel-
lige individer. Da knoglerne i lågkarret antagelig er endt her som følge af dyreaktiviteter, virker tolkningen usandsynlig.

Fig. 265. Udskilte alders-

grupperinger på baggrund af

det osteologiske materiale

fra Brudager og Møllegårds-

marken.
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begravelsesritualer som de voksne, antagelig fordi de ikke var fuldt accepterede medlemmer af sam-
fundet.

Der er ikke ud fra Brudager-materialet kalkuleret en gennemsnitsalder for de afdøde, men Holck
har på baggrund af det langt større og generelt bedre bevarede materiale fra Møllegårdsmarken udregnet
en gennemsnitsalder for samtlige afdøde på 26,2 år; for voksne alene er dette tal 38,7 år (Holck
1993:14). Dette stemmer ganske godt overens med den kalkulerede gennemsnitlige levealder i romersk
jernalder (Sellevold et al. 1984 fig. 42).

Der er gjort mange forsøg på at forklare, hvad der er blevet af den manglende andel af børn på grav-
pladserne. Der har været fremsat forslag om, at børnelig med deres spinkle knogler er helt brændt op,
eller at de er overset ved udgravningerne (jf. Holck 1998). En anden mulighed kunne være, at børneli-
gene var stedt til hvile på særlige børnegravpladser; sådanne er ikke påvist i Danmark, men kendes dog
bl.a. fra Øland (Rasch 1994:195; Beilke-Voigt 2004:280ff). Andre bud går på, at børnene slet ikke er grav-
lagt i traditionel forstand, men at de derimod er gravet ned på bopladserne eller simpelthen lagt ud i na-
turen og her overladt til vilde dyr og elementernes påvirkning (Schwidetzky 1965:233; Trolle-Lassen
1989:116; Wahl 1994:98; Nielsen, J.N. 2000a:14; 236ff; Beilke-Voigt 2004:282ff; Carlie 2004:137ff).

Når børn trods alt er repræsenteret på Brudager-gravpladsen i brand- såvel som jordfæstegrave, skyl-
des manglen næppe, at skeletresterne er overset eller opløst i jorden. Tilstedeværelsen af knogler fra
børn såvel som voksne på nogle fynske bopladser fra ældre jernalder kan vise, at særbegravelser har
fundet sted i dette miljø (Jacobsen, J.A. 1994:56), men de trods alt få og spredte tilfælde kan ikke alene
forklare den store mangel på børnegrave. Derfor må man også for Brudager-gravpladsens vedkom-
mende konkludere, at et stort antal børnelig – og med dem utvivlsomt et ikke estimerbart antal vok-
senlig – har gennemgået begravelsesritualer, der ikke har efterladt sig fysiske spor. Alternativt kan li-
gene, som det er beskrevet i mange etnografiske eller klassiske kilder, simpelthen være deponeret i
naturen (f.eks. Jochelson 1908:104; Hiatt 1969:208ff; Polson & Marshall 1975:15ff; Barber 1988:166ff;
Kyle 1998:159ff; Kaliff & Østigård 2004; Jonuks & Konsa 2007:97ff). Hvad enten det er den ene, den
anden eller begge modeller, der er årsagen til de manglende begravelser, kan man sige, at på samme måde
som den enkelte brandgrav som regel repræsenterer individet pars pro toto, gør det samme sig gældende
med forholdet mellem gravpladsen og det levende samfund (Henriksen 1998a).

De osteologiske analyser har også givet en mulighed for at vurdere oldsagsmaterialet i forhold til
køn og alder. Dette er dog behandlet nærmere i kapitel 7.2.

5.17. DIVERSE UORGANISKE GENSTANDE

Iblandet brandgravenes fyld er i en del tilfælde fundet uorganiske genstande, som ikke med sikkerhed
kan knyttes til selve begravelsen, men som for en dels vedkommende må betragtes som tilfældigt ind-
blandet, enten ved sorteringen af ligbålet eller ved konstruktionen af graven.

5.17.1. ILDSKØRNET FLINT

Fra 18 anlæg, fordelt på 14 brandpletgrave eller ubestemmelige brandgrave, en urnegrav, en urne-
brandgrube samt to stolpehuller i et ligbålsstativ, fandtes en eller flere stumper ildskørnet flint. Ho-
vedparten af stykkerne er hvidbrændte og krakelerede (ildskørningsgrad 3), mens få stykker kun er let
ildpåvirkede (ildskørningsgrad 2; jf. Fischer et al. 1979:22ff). På nær et enkelt ildskørnet afslag fra lig-
bålsstativ JX må alle øvrige stykker betegnes som ildskørnet naturflint. Kronologisk dækker fundene
hele gravpladsens anvendelsestid, men som følge af den nære tilknytning til brandpletgravene er de fle-
ste fund fra B2-C1.
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begravelsesritualer som de voksne, antagelig fordi de ikke var fuldt accepterede medlemmer af sam-
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som den enkelte brandgrav som regel repræsenterer individet pars pro toto, gør det samme sig gældende
med forholdet mellem gravpladsen og det levende samfund (Henriksen 1998a).

De osteologiske analyser har også givet en mulighed for at vurdere oldsagsmaterialet i forhold til
køn og alder. Dette er dog behandlet nærmere i kapitel 7.2.
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kan knyttes til selve begravelsen, men som for en dels vedkommende må betragtes som tilfældigt ind-
blandet, enten ved sorteringen af ligbålet eller ved konstruktionen af graven.

5.17.1. ILDSKØRNET FLINT

Fra 18 anlæg, fordelt på 14 brandpletgrave eller ubestemmelige brandgrave, en urnegrav, en urne-
brandgrube samt to stolpehuller i et ligbålsstativ, fandtes en eller flere stumper ildskørnet flint. Ho-
vedparten af stykkerne er hvidbrændte og krakelerede (ildskørningsgrad 3), mens få stykker kun er let
ildpåvirkede (ildskørningsgrad 2; jf. Fischer et al. 1979:22ff). På nær et enkelt ildskørnet afslag fra lig-
bålsstativ JX må alle øvrige stykker betegnes som ildskørnet naturflint. Kronologisk dækker fundene
hele gravpladsens anvendelsestid, men som følge af den nære tilknytning til brandpletgravene er de fle-
ste fund fra B2-C1.
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Hovedparten af de 18 anlæg rummede mindre end fem stykker ildskørnet flint, og stykkerne var
overvejende mindre end 2 cm i længden og med en samlet vægt på under 5 gram. En markant undta-
gelse udgør materialet fra brandpletgraven BC og urnebrandgruben KC. Fra førstnævnte foreligger ca.
100 stykker indtil 3 cm store hvidbrændte flintstykker med en samlet vægt på 76 gram (fig. 266), og
fra sidstnævnte ca. 30 stykker med en vægt på 63 gram.

I de grave, hvor der blot forekommer et enkelt eller få stykker ildskørnet flint, kan tilstedeværel-
sen være tilfældig. Det kan således være vanskeligt at udelukke, at materialet er indblandet fra neoli-
tiske bopladsaktiviteter på stedet, eller at et lille stykke helt hvidbrændt flint kan være forvekslet med
et stykke brændt ben under sorteringen af det nedbrændte ligbål.

Disse tolkninger kan dog ikke bruges til at forklare den store mængde ildskørnet flint i gravene BC
og KC; i førstnævnte overstiger flintens vægt ligefrem vægten af brændte ben med knap 60 %! I dette
tilfælde må der enten være tale om en meget sjusket udført sortering af ligbålet, eller også er de hvide
og krakelerede flintstykker systematisk opsamlet, for derefter at være bevidst deponeret i gravgruben.
Noget lignende må gælde for KC, hvor man har frasorteret ret store mængder brændt ben og depo-
neret materialet i urnen, mens den i dette tilfælde overvejende let ildskørnede flint er spredt i gravgruben
omkring urnen.

Det er vanskeligt at pege på sammenligningsmateriale; i de fynske brandgrave, hvor ildskørnet flint
i øvrigt er påvist, synes det at være i samme begrænsede mængder og størrelser som beskrevet oven-
for, og lignende forhold er beskrevet fra den anglosaksiske brandgravplads Spong Hill (McKinley
1994c:86). Den nærmeste parallel skal nok søges på de midtfynske gravpladser Espe Nord II237 og Hor-
semosegård (Henriksen 1995d), hvor der er fundet flere og større stykker ildskørnet flint i førromer-
ske brandpletgrave. Imidlertid er ildskørnet flint ikke en fundgruppe, der nødvendigvis påkalder sig

Fig. 266. Ildskørnet flint fra

grav KC.

Foto: Jørgen Nielsen.

237 Jf. bilag 1, 090405-37 Espe Nord.
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arkæologens opmærksomhed ved undersøgelsen af brandgrave, fordi flinten typisk vil blive betragtet
som tilfældigt indblandet (Henriksen 1993a:104). Derfor er materialet antagelig ikke altid registreret
eller hjemtaget, og slet ikke ved ældre tiders undersøgelser.

Når ildskørnet flint således ikke tidligere er beskrevet i relation til jernalderens brandgrave, skal det
ikke nødvendigvis tages til indtægt for, at de to fænomener ikke kan være forbundet. Sten med formodet
symbolsk indhold er således ikke noget ukendt begreb i relation til jernalderens grave (jf. afsnit
5.17.3). I bl.a. Stengade-gravpladsens jordfæstegrave fra ældre romertid indgår således små samlinger
af ubrændte småsten (Skaarup 1976:155). Ubrændte er ligeledes de til dels bearbejdede kvartsstykker,
der antages at være bevidst deponeret i hallandske brandgrave fra yngre jernalder (Artelius 2000:174ff).
Stenene fra de sydvestsvenske brandgrave er karakteriseret ved at være hvide, som det jo også er til-
fældet med langt størsteparten af de ildskørnede flintstykker, og måske er det netop farven, der kan
være med til at belyse årsagen til flintstykkernes tilstedeværelse.

I forbindelse med flere af ældre jernalders frugtbarhedsofringer i vådområder er der påtruffet sam-
linger af hvide sten, og deres udvælgelse og deponering tolkes som en del af et fast mønster med ritu-
elt indhold (Carlie 1998:23f; Lund 2002:184; Hansen, J. 2006:136). Stykker af ildskørnet flint er også
en kendt ingrediens i nogle megalitgrave, hvor de udover praktiske funktioner kan have haft en sym-
bolsk betydning. Når ildskørnet flint således i enkelte grave fra ældre jernalder optræder i mængder,
der ikke synes at være et resultat af en tilfældig sortering af ligbålet, kan det måske være udtryk for en
symbolik, der modsvarer fundene fra de samtidige og lidt ældre moseofre. Det er meget vanskeligt at
afgøre, om de hvide flintstykker konkret skal tolkes som erstatning for andre materialer – f.eks.
brændte ben – eller som symbolske votiver, hvor det er den hvide farve, der har den væsentligste be-
tydning. Denne er i flere kulturer kendt som sorgens farve. Det må konkluderes, at en bedre belysning
og dokumentation af fundgruppens tidsmæssige og geografiske udbredelse er påkrævet, før der kan dra-
ges mere vidtrækkende konklusioner.

5.17.2. BEARBEJDET FLINT

I enkelte af Brudager-gravpladsens grave fandtes bearbejdet flint i form af afslag. Det synes overvejende
sandsynligt at forklare flintens tilstedeværelse her som et udtryk for tilfældig indblanding af affald fra
de neolitiske bebyggelser, der findes spor af på den omgivende mark. Imidlertid er klunsning af neo-
litiske oldsager i jernalderen ikke noget ukendt fænomen (Henriksen 1989b), og således er der også i
bl.a. Blidegn-graven fra ældre romertid fundet neolitiske redskaber, som kan antages at have haft en
amuletfunktion (Mikkelsen, P.H. 1938:20ff).

Grav KD indeholdt et tilhugget flintstykke, der muligvis skal tolkes som en ildslagningssten (jf. afsnit
5.6.6). I fylden fra brandgrav KP eller jordfæstegraven LE fandtes en slagsten, der dog antagelig er tilfæl-
digt indblandet fra de neolitiske bopladsaktiviteter i området. Den behandles derfor ikke yderligere her.

5.17.3. FOSSILER

Også fossiler har til tider fundet vej til brandgravenes fyld, således i grav DY. Fossilerne er af Søren
Floris, Geologisk Museum, Københavns Universitet, bestemt som henholdsvis et forkislet vættelys (Be-
lemnitrostrum) og en gravegangsudfyldning af bjergart. Begge stykker er udludede, antagelig som følge
af opholdet i den basiske bålaske. Førstnævnte stykke stammer fra det østdanske skrivekridt fra
kridttiden, medens sidstnævnte antagelig er fra skånske/bornholmske lag fra Jura/Ældre Kridt eller Yng-
re Kridt. Mest sandsynligt er det, at de er ført til Fyn af det ungbaltiske isfremstød engang efter ca.
13.880 BP (ukall.) (Aaris-Sørensen et al. 1999). Indblandingen i gravfylden fra den generelt stenhol-

Brudager 1. total 3. kor OK 14.08.09 :Layout 1 14/08/09  13:15  Side 286



286

Kapitel 5.
Gravenes indhold

arkæologens opmærksomhed ved undersøgelsen af brandgrave, fordi flinten typisk vil blive betragtet
som tilfældigt indblandet (Henriksen 1993a:104). Derfor er materialet antagelig ikke altid registreret
eller hjemtaget, og slet ikke ved ældre tiders undersøgelser.

Når ildskørnet flint således ikke tidligere er beskrevet i relation til jernalderens brandgrave, skal det
ikke nødvendigvis tages til indtægt for, at de to fænomener ikke kan være forbundet. Sten med formodet
symbolsk indhold er således ikke noget ukendt begreb i relation til jernalderens grave (jf. afsnit
5.17.3). I bl.a. Stengade-gravpladsens jordfæstegrave fra ældre romertid indgår således små samlinger
af ubrændte småsten (Skaarup 1976:155). Ubrændte er ligeledes de til dels bearbejdede kvartsstykker,
der antages at være bevidst deponeret i hallandske brandgrave fra yngre jernalder (Artelius 2000:174ff).
Stenene fra de sydvestsvenske brandgrave er karakteriseret ved at være hvide, som det jo også er til-
fældet med langt størsteparten af de ildskørnede flintstykker, og måske er det netop farven, der kan
være med til at belyse årsagen til flintstykkernes tilstedeværelse.

I forbindelse med flere af ældre jernalders frugtbarhedsofringer i vådområder er der påtruffet sam-
linger af hvide sten, og deres udvælgelse og deponering tolkes som en del af et fast mønster med ritu-
elt indhold (Carlie 1998:23f; Lund 2002:184; Hansen, J. 2006:136). Stykker af ildskørnet flint er også
en kendt ingrediens i nogle megalitgrave, hvor de udover praktiske funktioner kan have haft en sym-
bolsk betydning. Når ildskørnet flint således i enkelte grave fra ældre jernalder optræder i mængder,
der ikke synes at være et resultat af en tilfældig sortering af ligbålet, kan det måske være udtryk for en
symbolik, der modsvarer fundene fra de samtidige og lidt ældre moseofre. Det er meget vanskeligt at
afgøre, om de hvide flintstykker konkret skal tolkes som erstatning for andre materialer – f.eks.
brændte ben – eller som symbolske votiver, hvor det er den hvide farve, der har den væsentligste be-
tydning. Denne er i flere kulturer kendt som sorgens farve. Det må konkluderes, at en bedre belysning
og dokumentation af fundgruppens tidsmæssige og geografiske udbredelse er påkrævet, før der kan dra-
ges mere vidtrækkende konklusioner.

5.17.2. BEARBEJDET FLINT

I enkelte af Brudager-gravpladsens grave fandtes bearbejdet flint i form af afslag. Det synes overvejende
sandsynligt at forklare flintens tilstedeværelse her som et udtryk for tilfældig indblanding af affald fra
de neolitiske bebyggelser, der findes spor af på den omgivende mark. Imidlertid er klunsning af neo-
litiske oldsager i jernalderen ikke noget ukendt fænomen (Henriksen 1989b), og således er der også i
bl.a. Blidegn-graven fra ældre romertid fundet neolitiske redskaber, som kan antages at have haft en
amuletfunktion (Mikkelsen, P.H. 1938:20ff).

Grav KD indeholdt et tilhugget flintstykke, der muligvis skal tolkes som en ildslagningssten (jf. afsnit
5.6.6). I fylden fra brandgrav KP eller jordfæstegraven LE fandtes en slagsten, der dog antagelig er tilfæl-
digt indblandet fra de neolitiske bopladsaktiviteter i området. Den behandles derfor ikke yderligere her.

5.17.3. FOSSILER

Også fossiler har til tider fundet vej til brandgravenes fyld, således i grav DY. Fossilerne er af Søren
Floris, Geologisk Museum, Københavns Universitet, bestemt som henholdsvis et forkislet vættelys (Be-
lemnitrostrum) og en gravegangsudfyldning af bjergart. Begge stykker er udludede, antagelig som følge
af opholdet i den basiske bålaske. Førstnævnte stykke stammer fra det østdanske skrivekridt fra
kridttiden, medens sidstnævnte antagelig er fra skånske/bornholmske lag fra Jura/Ældre Kridt eller Yng-
re Kridt. Mest sandsynligt er det, at de er ført til Fyn af det ungbaltiske isfremstød engang efter ca.
13.880 BP (ukall.) (Aaris-Sørensen et al. 1999). Indblandingen i gravfylden fra den generelt stenhol-
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dige morænematrix, som undergrunden på gravpladsen består af, skyldes formodentlig en tilfældighed.
Når fundene alligevel nævnes her, skyldes det, at også fossiler i flere tilfælde er fundet under sådanne

omstændigheder i ældre jernalders grave, at de kun kan opfattes som forsætligt nedlagte (Sehested
1878:176; Mikkelsen, P.H. 1938:20f; Eggers 1953:101; Albrectsen 1956:164; Skaarup 1976:153; Hedeager
& Kristiansen 1982:108f; Ethelberg 1990:60f; Carlie 2004:155ff). Også i disse tilfælde synes en tolkning
som amulet mest nærliggende.

5.17.4. CLINKERS / SLAGGER

I enkelte brandgrave er der fundet små slaggeagtige stykker. Der er ikke tale om jernslagger, som de
kendes fra svenske gravfund (Burström 1990), men derimod om slagger med en let og opblæret struk-
tur. Sådanne er tidligere beskrevet i den arkæologiske litteratur som clinkers, og de har været antaget
at fremkomme ved nedsmeltning af hår eller uld under ligbrændingsprocessen (Wells 1960:36; Hen-
riksen 1991a:56). Andre har dog stillet kritiske spørgsmål hertil (Olsen & Bech 1996:191), og slaggerne
er da også påvist snarest at stamme fra sammensmeltning af forskellige organiske såvel som uorgani-
ske komponenter i ligbålet, herunder sand fra undergrunden (Henderson et al. 1987; Fairgrieve
2008:59f). Uanset slaggernes oprindelse kan de næppe regnes til det egentlig gravgods, men er blot til-
fældigt medslæbt i forbindelse med sortering af ligbålet.

5.17.5. MYREMALM?

I brandpletgrav KO fandtes to klumper formodet myremalm. Da der ikke i umiddelbar omegn af grav-
pladsen kendes primære aflejringer af myremalm, som stykket kan være tilfældigt indlejret fra, må det
betragtes som forsætligt medgivet i graven. Myremalm kendes også fra i hvert fald én anden fynsk ro-
mertidsgrav (Albrectsen 1956 nr. 65 grav 16). Man kan måske også trække en parallel til de slagger, der
kendes fra svenske grave, ganske vist fra en senere del af jernalderen (Burström 1990). Det kan ikke
afgøres, om der i medgivelsen af myremalm kan tænkes at være skjult en symbolik, f.eks. at afdøde var
beskæftiget med jernhåndtering. At en sådan funktion har været tilknyttet jernaldersamfundet i Bru-
dager, dokumenteres af fund af slagger på den nærliggende boplads.
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6.0. BRUDAGER-GRAVPLADSENS KRONOLOGISKE UDVIKLING

OG RUMLIGE STRUKTUR

I afsnit 3.1 blev gravpladsens udstrækning og overordnede struktur ridset op. I dette afsnit følges skit-
sen op af en detaljeret gennemgang af de enkelte klyngers størrelse, sammensætning og struktur i et
forsøg på at belyse gravpladsens fremvækst, horisontale udvikling, gravlægningsintensitet og sociale
struktur fra 1. til 4. årh. e.Kr. De enkelte gravklyngers fordeling af gravformer samt gravrelaterede an-
læg og konstruktioner er vist i fig. 269, mens fordelingen af statusbærende genstandstyper på de en-
kelte klynger er illustreret i fig. 270. Sidstnævnte figur omfatter også en beregning af den gennemsnitlige
kompleksitet af gravgodset (AOT-værdier, jf. afsnit 7.4) i de enkelte gravklynger.

Klynge 1 er den største af de fire gravklynger, og den omfatter 59 grave, hvoraf otte er jordfæstegrave.
Hertil kommer en enkelt udateret trækulsplet (EÆ). Blandt brandgravene er alle former repræsente-
ret, men brandpletgravene dominerer i antal over urnegravene. Brandpletgrave og urnegrave er kon-
centreret i den sydvestlige del af klyngen, hvor gravtætheden også er størst, mens jordfæstegravene lig-
ger i den østlige og nordlige del. Flere af jordfæstegravene ligger med nogen afstand til brandgravene,
og det kan evt. skyldes, at jordfæstegravene har været dækket af lidt større høje (jf. afsnit 3.3.1). En af
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Gravene i klynge 1 rummer et bredt spektrum af statusmarkerende udstyr, herunder våben, sølv,
guld, import og redskaber, der antages at symbolisere bestemte erhverv eller funktioner (jf. afsnit 7.3).
Statusmarkørerne fordeler sig gennem hele gravklyngens anvendelsestid, og gravenes gennemsnitlige
AOT-værdi kan beregnes til 2,95 mod 2,59 for gravpladsen som helhed.

Fig. 269. Fordelingen af grav-

former og hertil relaterede

anlæg og konstruktioner in-

den for de fire gravklynger.

Klynge 1

Fig. 270. Antallet af grave

med udvalgte fundtyper in-

den for de fire gravklynger.

Den gennemsnitlige AOT-

værdi er ikke angivet ved

klynge 4, idet den kun omfat-

ter én grav.

Fig. 271. Overordnet mønster

for den horisontale udvikling

i gravklynge 1.

Tegning: Allan Larsen.
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Klynge 2 omfatter 56 grave, hvoraf tre er jordfæstegrave. Blandt brandgravene er urnegrave og brand-
pletgrave næsten lige i antal, mens urnebrandgruberne er i undertal. Der kan også iagttages en form for
gruppering inden for denne klynge; således er brandpletgrave og urnebrandgruber fortrinsvis samlet
i den nordlige og østlige del, mens en stor del af urnegravene ligger i en klynge midt mellem disse. Også
i denne klynge havde jordfæstegravene en perifer placering, i dette tilfælde mod sydvest. Gravklyn-
gen omfatter endvidere de to udaterede kogegruber FÆ og HU samt ligbålskonstruktionerne K3 og
K6 og evt. K4.

Klynge 2 blev antagelig grundlagt efter klynge 1, idet den ikke kan påvises at rumme grave, der er
ældre end den sene del af B2. Klyngens kronologiske tyngde ligger i yngre romertid, og gravlæggel-
serne kan følges til periodens slutning. Muligvis er også denne del af gravpladsen startet som to selv-
stændige gravgrupper, der med tiden er vokset sammen. I hvert fald kan der, som det var tilfældet i
klynge 1, iagttages to – ganske vist lidt spredte – grupper af våbengrave. Den nordlige af disse omfat-
ter GH og GK fra B2 eller overgangen til C1 samt KC og KN fra C1. GL, EL og EN udgør den syd-
lige våbengravskoncentration, og de er alle fra C1, EL endda fra periodens sidste del.

Det er nærliggende at opfatte GH og GK som de ældste grave i klynge 2, og fra deres placering i
gravpladsens nordlige del er klyngen vokset mod syd, øst og vest i løbet af yngre romertid. Måske er
denne udvikling suppleret med, at der i C1 blev grundlagt en selvstændig klynge en halv snes meter
sydøst for de to tidlige våbengrave; efterfølgende er de to grupperinger vokset sammen.

Gravklynge 2 omfatter et bredt spektrum af de statussymboler, der på forskellige tidspunkter af
gravpladsens brugstid har været lagt i gravene. Den gennemsnitlige AOT-værdi kan beregnes til 2,68,
hvilket er mindre end gennemsnitsværdien for klynge 1, men stadig lidt over værdien for gravpladsen
som helhed (fig. 270).

Klynge 2
Fig. 272. Overordnet mønster

for den horisontale udvikling

i gravklynge 2.
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Klynge 3 omfatter 52 grave, heriblandt to jordfæstegrave. Blandt brandgravene dominerer urnegravene
markant over brandpletgravene, mens der ikke er afdækket urnebrandgruber på denne del af grav-
pladsen. Til klyngen hører endvidere lerkardeponering JZ, den udaterede trækulsplet KR samt lig-
bålsstativ K5.

Fig. 273. Eksempel på kon-

centration af urnegrave i den

vestlige del af gravklynge 3.

Foto: Mogens Bo Henriksen.

Klynge 3

Fig. 274. Overordnet mønster

for den horisontale udvikling

i gravklynge 3.
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Gravtætheden var størst i gravklyngens vestlige del, der domineredes af urnegrave (fig. 273), og
mindst i den østlige del, der prægedes af brandpletgrave. Jordfæstegravene har også i denne klynge en
perifer placering, nemlig mod sydvest og nordøst; i sidstnævnte område har jordfæstegrav LE forstyrret
den ældre brandgrav KP ved anlæggelsen. De ældste grave (JÅ, KQ) fandtes i den nordøstlige ende,
hvor gravklyngen må være opstået i sidste del af B2. Allerede i den tidlige del af yngre romertid blev
den centrale del af det sydvestlige område inddraget, og herfra voksede klyngen i alle retninger, idet
der opstod mindre undergrupper med ensartede gravformer. Klyngens kronologiske tyngde ligger i sid-
ste halvdel af yngre romertid, og helt mod sydvest lå jordfæstegrav EW, der kan repræsentere grav-
pladsens seneste begravelse.

Klynge 3 rummer ikke det samme brede spektrum af statusmarkører som klyngerne 1 og 2; såle-
des mangler våbengravene fra B2 og C1 fuldstændigt; det samme gælder de forskellige former for red-
skaber med symbolsk status. Bortset fra grave med få glasperler og en enkelt grav med bjørnekløer (BZ)
er der ingen grave med import i klynge 3238, ligesom guld og sølv kun optræder i en enkelt grav, nem-
lig brandpletgrav JÅ fra B2. Den gennemsnitlige AOT-værdi for de 52 grave er 1,98, og den ligger der-
med noget under gravpladsens samlede gennemsnit på 2,59.

Klynge 4 udgøres kun af den enkeltliggende jordfæstegrav GN fra C3 samt den formodentlig samti-
dige lerkardeponering GO. GN var placeret ca. 8 m nordøst for den nordøstligste grav i gravklynge
1, og der kan være to forklaringer på denne isolerede beliggenhed. Enten kan grav GN betragtes som
et “knopskud” fra klynge 1; i så fald førte denne gravlæggelse ikke til udviklingen af en selvstændig
gravklynge. Alternativt kan gravens noget særprægede udstyr, som anført i afsnit 5.6.3, indikere, at af-
døde har haft en særlig status, der har betinget en begravelse, der var lidt isoleret fra de øvrige grave.

Sammenfattende kan det konstateres, at gravpladsen opstod tidligt i B2, antagelig med udgangspunkt
i to selvstændige grupper af våbengrave i klynge 1. Senere i B2 opstod klynge 2 ligeledes med afsæt i
to grupper af våbengrave, og klyngerne 1-2 blev på omtrent samme tidspunkt suppleret af klynge 3,
der dog kun voksede ud fra et enkelt punkt. Fra sidst i B2 og frem til overgangen C3/D foregik grav-
læggelserne parallelt i de tre gravklynger, om end med lidt vekslende intensitet og under varierende brug
af gravformer såvel som gravudstyr (fig. 275).

Før baggrunden for den ovenfor skitserede udvikling skal søges afklaret, kan det konstateres, at
klyngeopdelt struktur også kan iagttages på Toruplund-gravpladsen (Hansen, J. 2009 fig. 4). På Bre-
gentved-gravpladsen ses tilsvarende seks-syv gravklynger, der fra B2 og frem til ældre germanertid vok-
sede ud fra foden af en gravhøj (Henriksen 1991b:11). Muligvis har Egelygård-gravpladsen haft en lig-
nende, men mere diffus struktur (Michaelsen 1989; Thomsen et al. 1993:55). Der er dog ikke tale om
et generelt mønster, for på andre fynske romertidsgravpladser kan der ikke iagttages en tydelig klyn-
geopdeling, men derimod ofte en gruppering af bestemte gravformer. Sådanne klynger af en bestemt
gravtype er antagelig blot et udtryk for en generel kronologisk udvikling, og denne situation kan f.eks.
iagttages på Møllegårdsmarken (Albrectsen 1971b tavle 1; Jensen, S. 1977:167ff) samt på Løkkebjerg-
gård-gravpladsen (Michaelsen 1990a fig. 3). Uden at denne problemstilling skal diskuteres nærmere her,
kan det konkluderes, at ikke alle fynske romertidsgravpladser blev organiseret efter et helt stringent
mønster, ligesom de tydeligvis ikke udviklede sig efter en på forhånd udstukket plan.

Fordelingen af statusbærende udstyr og variationerne i gravgodsets kompleksitet og karakter fra
klynge til klynge kan indikere, at det i et vist omfang er sociale forhold, der er baggrunden for opde-
lingen i tre klynger. Der kan dog ikke iagttages egentlige koncentrationer af særligt veludstyrede grave;
ligeledes er der ikke grupperinger af sparsomt udstyrede grave omkring en rigt udstyret grav, som det
kendes fra vikingetidens gravpladser (Lindblom 1993:158), men også fra romertidsgravpladser (f.eks.

238 Glasstumperne AQ 2 kan dog stamme fra et glasbæger.
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Iversen, R. 2008). Inden for den enkelte klynge afspejler fordelingen af grave med hhv. komplekst og
enkelt udstyr derfor snarest, at medgivelsen af gravgaver varierede over tid.

Baggrunden for gravpladsens klyngeopdeling skal heller ikke søges i kønsforhold. Selv om det kun
er en mindre del af gravene, der er kønsbestemt ud fra arkæologiske og/eller osteologiske metoder, er
det tydeligt, at begge køn er repræsenteret i alle tre klynger. Når mænd og kvinder således er begra-
vet side om side, som det også er iagttaget på andre danske jernaldergravpladser (f.eks. Trolle-Lassen
1989:124), kan det være et udtryk for, at de enkelte gravklynger repræsenterer en familie eller en hus-
holdning, hvis indbyrdes relationer bl.a. blev markeret gennem nærtliggende gravlæggelser. Antallet
af kønsbestemte og snævert daterede grave er dog ikke tilstrækkeligt stort til, at der kan gøres iagtta-
gelser om evt. slægtsrelationer og familiemønstre, således som Lars Jørgensen har været i stand til med
udgangspunkt i et samtidigt bornholmsk gravmateriale (Jørgensen, L. 1988:27ff; 38ff).

Hvis de næsten lige store klynger 1-3 repræsenterer et tilsvarende antal husholdninger/gårde eller
familier, kan sammensætningen af gravgodset i de enkelte klynger måske anvendes til at belyse deres
indbyrdes sociale forhold og betydning. I så fald har familierne bag klyngerne 1 og 2 omtrent fra grav-
pladsens grundlæggelse konkurreret indbyrdes gennem gravlæggelsen af personer – fortrinsvis mænd
– med våbenudstyr, redskaber og i et vist omfang import. Derimod har slægten bag gravklynge 3 kun
i begrænset omfang deltaget i denne sociale konkurrence på statussymboler. Gennem den sidste halv-
del af gravpladsens brugstid fortsatte den sociale konkurrence mellem klyngerne 1 og 2, men nu pri-
mært gennem gravlæggelserne af de to slægters kvinder. Til gengæld var de to slægtsgruppers marke-
ring af status næsten identisk. Dette kan eksemplificeres med indholdet af de to C2-grave HG og KM

Fig. 275. Brudager-gravplad-

sens udvikling fra tidlig B2 til

sen C3.
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fra hhv. klynge 1 og 2; de to kvinder må være blevet gravlagt på omtrent samme tidspunkt med et ret
ensartet udstyr, der bestod af lerkar, jernkam, perlekæder og sølvfingerringe. Mens fiblerne i KM var
af bronze, illustrerer en tung sølvfibula fra HG dog, hvilken af de to slægter der indtog den førende
position.

Hvis ovenstående antagelser er korrekte, kan det antages, at det var slægten bag klynge 1, der grund-
lagde gravpladsen, og at denne fastholdt sin dominerende position i forhold til slægterne bag klynge
2 og ikke mindst klynge 3 gennem hele gravpladsens brugstid. Materialet giver dog ikke grundlag for
en mere dybdegående analyse af det indbyrdes forhold mellem disse enkelte slægtsgrupper.

50 m

Klynge 1

Klynge 2

Klynge 4

Klynge 3

Redskaber

Brandgrav, uvis type

Gravtyper
Urnegrav   (76)
Brandpletgrav   (66)

Urnebrandgrube   (8)

Benhob   (2)
(2)

Jordfæstegrav   (14)

Lerkardeponering   (2)
Ligbålsstativ   (16)

Trækulsplet   (2)

Kogegrube   (2)

Fig. 276. Spredningen af ud-

valgte redskabsgrupper (knive,

sakse, rageknive og jern-

kamme). Tegning: Allan Larsen.
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fra hhv. klynge 1 og 2; de to kvinder må være blevet gravlagt på omtrent samme tidspunkt med et ret
ensartet udstyr, der bestod af lerkar, jernkam, perlekæder og sølvfingerringe. Mens fiblerne i KM var
af bronze, illustrerer en tung sølvfibula fra HG dog, hvilken af de to slægter der indtog den førende
position.

Hvis ovenstående antagelser er korrekte, kan det antages, at det var slægten bag klynge 1, der grund-
lagde gravpladsen, og at denne fastholdt sin dominerende position i forhold til slægterne bag klynge
2 og ikke mindst klynge 3 gennem hele gravpladsens brugstid. Materialet giver dog ikke grundlag for
en mere dybdegående analyse af det indbyrdes forhold mellem disse enkelte slægtsgrupper.
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Fig. 276. Spredningen af ud-

valgte redskabsgrupper (knive,

sakse, rageknive og jern-

kamme). Tegning: Allan Larsen.
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6.1. GRAVPLADSENS STØRRELSE OG FREKVENSEN AF GRAVLÆGGELSER

Brudager-gravpladsen er med sine mindst 168 grave blandt de 20 fynske gravpladser, der med sikker-
hed har rummet mere end 50 grave fra ældre jernalder (fig. 277). Ikke mindst efter de seneste undersø-
gelser på Møllegårdsmarken, Bregentved og Hvenekilde er det imidlertid blevet klart, at mange af loka-
liteterne fra Albrectsens kataloger kan have rummet betydeligt flere grave end de minimumstal, der er
angivet i nedenstående oversigt. Selv når der tages højde for dette forhold, er det tydeligt, at kun få grav-
pladser har bestået af mere end 100 grave. Blandt disse afviger Møllegårdsmarken markant fra det sam-
lede billede ved at rumme ca. 13 gange så mange grave som de tre næststørste gravpladser Hvenekilde,
Bregentved og Brudager. Springet fra denne gruppe og ned til den femtestørste gravplads Egelygård er
på ca. 50 grave, og antallet af grave på de øvrige 15 lokaliteter fordeler sig jævnt mellem 51 og 100.

.

Ser man på de fynske gravpladser, der rummer mindre end 50 grave, bliver billedet mere uklart, hvil-
ket primært skyldes, at kun et mindre antal af disse kan betragtes som totalundersøgte. Hvis gravplad-
serne opdeles i kronologiske blokke, er det dog alligevel muligt at få et indtryk af variationerne i deres
størrelse fra den tidlige del af førromersk jernalder og frem til begyndelsen af ældre germansk jernalder.

De førromerske gravpladser er generelt de mindste, og især ved de sidste årtiers intensive forun-
dersøgelser og større fladeafdækninger er der totalundersøgt mange klynger med mindre end 10 før-
romerske brandgrave. Enkeltliggende grave fra denne periode synes at være meget sjældne, ligesom der
kun kendes to lokaliteter med mere end 50 førromerske grave (Tuemosen og Skåstrup 1; jf. Al-
brectsen 1973a:66).239

Gravpladserne fra ældre romertid udviser større variation; således er der ganske mange enkeltlig-
gende grave fra denne periode. Disse omfatter såvel et antal importgrave som mere enkelt udstyrede
grave og da ofte jordfæstegrave (fig. 278). Mindre klynger med indtil 10 grave kendes også fra denne
periode, og de kan omfatte jordfæstegrave såvel som brandgrave. Kun to lokaliteter rummer mere end
50 grave fra ældre romertid. Den ene er Lykkebjerg med 68 grave, mens den anden er Møllegårds-
marken, hvor antallet på nuværende tidspunkt kan anslås til ca. 310.

I yngre romertid anlagdes der endnu enkelte enkeltliggende grave, men hovedparten af disse er en-
ten rigt udstyrede importgrave eller særbegravelser på bopladsområder. Små gravklynger er sjældne;

239 Antallet af førromerske grave på Møllegårdsmarken kan på nuværende tidspunkt kun skønsmæssigt opgøres til 40-50.
Tallet kan dog forøges lidt i forbindelse med bearbejdningen af materialet fra de seneste undersøgelser på gravpladsen.

Fig. 277. Brugstid og begra-

velsesfrekvens på fynske jern-

aldergravpladser med mere

end 50 grave.
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Fig. 278. Eksempel på enkelt-

liggende jordfæstegrav fra æl-

dre romertid. Graven, der

blot indeholdt to lerkar, lå på

toppen af en markant bakke

nord for Ringe sø (jf. bilag 1,

090108-157).

Tegning: Allan Larsen.

til gengæld var det i denne periode, at gravpladser med mere end 50 anlæg blev mere almindelige. Såle-
des dominerer grave fra 2. til 4. årh. på gravpladserne med mere end 50 grave (jf. fig. 277), og på Mølle-
gårdsmarken udgør anlæggene fra dette tidsrum da også langt over halvdelen af samtlige grave.

For at undersøge om gravpladserne med mere end 50 grave repræsenterer en særlig intensiv akti-
vitet i en kort periode, eller om de blot afspejler akkumulering af grave over et længere tidsrum, er an-
tallet af grave divideret med den estimerede brugstid. På de 20 fynske jernaldergravpladser med mere
end 50 grave varierer brugstiden fra ca. 150 til ca. 570 år med et gennemsnit på knap 330 år. Hoved-
parten af gravpladserne har haft en årlig begravelsesfrekvens på 0,2-0,4; enkelte – herunder Brudager
– har en frekvens på 0,5, mens Møllegårdsmarken afviger markant med en årlig begravelsesfrekvens på
4,5 (fig. 277). Selv om regnestykket består af flere elementer, der er behæftet med usikkerheder, kan der
iagttages en vis sammenhæng mellem et højt antal grave og en høj begravelsesfrekvens. Således er store
gravpladser ikke nødvendigvis et udtryk for, at gravene er akkumuleret over en lang årrække. Til gen-
gæld viser undersøgelsen, at den gennemsnitlige størrelse på de fynske gravpladser generelt steg som
en funktion af tid i løbet af ældre jernalder.

Det kan konkluderes, at de fynske romertidsgravpladser kan inddeles i flere grupper: Enkeltliggende
grave (herunder særbegravelser på bopladser), små gravpladser med indtil 50 grave, mellemstore grav-
pladser med 50-125 gravpladser samt store gravpladser med 150-200 grave. Møllegårdsmarken falder
med sine mere end 2200 romertidsgrave helt uden for dette mønster. Sammen med gravpladserne Møl-
legårdsmarken, Hvenekilde og Bregentved tilhører Brudager-gravpladsen en gruppe af store grav-
pladser, der især karakteriseres ved at have haft høj gravlægningsintensitet i yngre romersk jernalder.
At disse fire gravpladser ligger i landskaber, der også rummer koncentrationer af forskellige status-
symboler, herunder import og guldskatte fra yngre romersk og ældre germansk jernalder, er næppe no-
gen tilfældighed (jf. afsnit 7.7).
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Tegning: Allan Larsen.

til gengæld var det i denne periode, at gravpladser med mere end 50 anlæg blev mere almindelige. Såle-
des dominerer grave fra 2. til 4. årh. på gravpladserne med mere end 50 grave (jf. fig. 277), og på Mølle-
gårdsmarken udgør anlæggene fra dette tidsrum da også langt over halvdelen af samtlige grave.

For at undersøge om gravpladserne med mere end 50 grave repræsenterer en særlig intensiv akti-
vitet i en kort periode, eller om de blot afspejler akkumulering af grave over et længere tidsrum, er an-
tallet af grave divideret med den estimerede brugstid. På de 20 fynske jernaldergravpladser med mere
end 50 grave varierer brugstiden fra ca. 150 til ca. 570 år med et gennemsnit på knap 330 år. Hoved-
parten af gravpladserne har haft en årlig begravelsesfrekvens på 0,2-0,4; enkelte – herunder Brudager
– har en frekvens på 0,5, mens Møllegårdsmarken afviger markant med en årlig begravelsesfrekvens på
4,5 (fig. 277). Selv om regnestykket består af flere elementer, der er behæftet med usikkerheder, kan der
iagttages en vis sammenhæng mellem et højt antal grave og en høj begravelsesfrekvens. Således er store
gravpladser ikke nødvendigvis et udtryk for, at gravene er akkumuleret over en lang årrække. Til gen-
gæld viser undersøgelsen, at den gennemsnitlige størrelse på de fynske gravpladser generelt steg som
en funktion af tid i løbet af ældre jernalder.

Det kan konkluderes, at de fynske romertidsgravpladser kan inddeles i flere grupper: Enkeltliggende
grave (herunder særbegravelser på bopladser), små gravpladser med indtil 50 grave, mellemstore grav-
pladser med 50-125 gravpladser samt store gravpladser med 150-200 grave. Møllegårdsmarken falder
med sine mere end 2200 romertidsgrave helt uden for dette mønster. Sammen med gravpladserne Møl-
legårdsmarken, Hvenekilde og Bregentved tilhører Brudager-gravpladsen en gruppe af store grav-
pladser, der især karakteriseres ved at have haft høj gravlægningsintensitet i yngre romersk jernalder.
At disse fire gravpladser ligger i landskaber, der også rummer koncentrationer af forskellige status-
symboler, herunder import og guldskatte fra yngre romersk og ældre germansk jernalder, er næppe no-
gen tilfældighed (jf. afsnit 7.7).
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6.2. KONTINUITET OG BRUD PÅ DE FYNSKE JERNALDERGRAVPLADSER

Brudager-gravpladsen blev anlagt i begyndelsen af B2, og den var med tiltagende begravelsesfrekvens
i anvendelse frem til overgangen mellem yngre romersk og ældre germansk jernalder. For at afklare,
om denne brugstid er særlig for lige netop Brudager-gravpladsen, er anlæggelsestidspunkt, kontinui-
tet og ophørstidspunkt for en række antagelig totalundersøgte fynske gravpladser, der har været i brug
i mere end én periode, sammenstillet i fig. 279.

Antallet af fynske gravpladser fra den tidlige del af førromersk jernalder er få, men mange lokali-
teter er anlagt i Albrectsens periode II eller IIIa (Albrectsen 1954:53; 1973a:68).240 Flere gravpladser var
fortsat i brug ind i første halvdel af ældre romertid, men kun meget få rummer kontinuerlige grav-
læggelser fra førromersk jernalder og frem til yngre romersk jernalder. Blandt lokaliteterne med mere
end 50 grave drejer det sig således kun om Fraugde, Harnebjerg, Hvenekilde og Møllegårdsmarken.

Mens det kun er et mindre antal af de store gravpladser, der er anlagt i begyndelsen af ældre romertid,
er flere grundlagt i periodens midte, herunder altså Brudager-gravpladsen. Samtidig med at en del nye
gravpladser blev anlagt i B2, tiltog antallet af gravlæggelser på Møllegårdsmarken (Christoffersen 1987
fig.7). Denne udvikling fulgtes af en generel øgning af gravpladsernes størrelse i yngre romertid, og det
kan ikke udelukkes, at befolkningstilvækst kan være en del af baggrunden herfor. Når iagttagelsen sam-
menholdes med den i afsnit 6.1241 gennemførte undersøgelse, er det dog mere sandsynligt, at situatio-
nen afspejler en udvikling mod færre, men til gengæld større gravpladser i løbet af sidste halvdel af æl-
dre romersk jernalder. Gravpladsernes generelt øgede størrelse i løbet af romersk jernalder kan have
baggrund i ændringer i landskabsudnyttelsen og bebyggelsesstrukturen. Således kan de mange nyan-
lagte gravpladser fra B2 og den generelle øgning i mængden af grave i samme tidsrum afspejle sam-
menlægning af mindre bebyggelsesenheder samt vækst i de enkelte gårdsenheders størrelse (jf. f.eks.
Jensen, J. 2004:391ff). Problemstillingen vil imidlertid ikke blive berørt yderligere her, da det forud-
sætter en omfattende behandling af regionens bebyggelsesudvikling gennem romersk jernalder. Det kan
imidlertid påpeges, at Michael Parker Pearson har iagttaget en tilsvarende udvikling i det Syd- og Søn-
derjyske område omkring overgangen fra ældre til yngre romertid (Pearson 1993:213; fig. 4).

240 Det skal tilføjes, at der antagelig indgår en mængde tidligt førromerske grave i Albrectsens periode II-grave.
241 Jf. også afsnit 3.2.2.

Fig. 279. Kontinuitet og brud

på udvalgte, totaludgravede

fynske jernaldergravpladser.

Brudager 1. total 3. kor OK 14.08.09 :Layout 1 14/08/09  13:16  Side 299



300

Kapitel 6.
Gravpladsens struktur

Brudager-gravpladsen såvel som en stor del af de øvrige fynske gravpladser med gravlæggelser fra
yngre romertid gik tilsyneladende ud af brug ved overgangen C3/D eller senest i løbet af den tidlige
del af ældre germansk jernalder (jf. Albrectsen 1968 fig. 54; 1971a:254). Nyanlæggelser af gravpladser
efter dette tidspunkt har kun fundet sted i meget få tilfælde, og de pågældende lokaliteter rummer næs-
ten alle blot en enkelt jordfæstegrav fra ældre germanertid.242 Med udgangspunkt i denne problem-
stilling har Erling Albrectsen diskuteret forskellige forklaringer på det brud, der kan iagttages på mange
fynske gravpladser mod slutningen af 4. årh. samt manglen på grave fra de efterfølgende århundreder
(1971a:259; 1973a:90ff; 1973b; 1974:123ff). Albrectsens diskussioner vedrører tre overordnede pro-
blemstillinger:

1. Befolkningsudvandring.
2. Dateringsproblemer.
3. Ændringer i gravskik og gravform.

Det er nu knap 40 år siden, at Albrectsen bidrog til diskussionen om baggrunden for, at antallet af
germanertidsgrave på Fyn var meget lavt. I den mellemliggende periode er germanertidens fundstof som
helhed blevet øget i et sådant omfang, at der nu foreligger et mere bredspektret grundlag for at un-
dersøge problemstillingen igen.

I Albrectsens arbejde fra 1973 anføres det, at en udvandring af befolkningsgrupper fra Den fynske
Øgruppe kan være en del af baggrunden for bruddet på regionens gravpladser på overgangen mellem
yngre romersk og ældre germansk jernalder (Albrectsen 1973a). Samme synspunkt er fremsat fra en-
gelsk og tysk side af hhv. John Myres og Michael Gebühr. Alle tre tager udgangspunkt i den engelske
munk og forfatter Bedas (672-735) udsagn i Historia ecclesiastica gentis Anglorum (Det engelske folks
kirkehistorie) om anglernes, saksernes og jydernes udvandring til England i 4.-5. årh. Myres argu-
menterer for, at anglernes oprindelsesområde ikke blot har omfattet Angel, men også Fyn. Teorien un-
derbygges af betydelige ligheder mellem keramikken fra fynske C2-C3-grave og lerkar på gravplad-
ser i de østengelske landskaber Norfolk og Yorkshire (Myres 1971). Gebührs argumentation for en
udvandring tager udgangspunkt i, at der i landskaberne umiddelbart syd for den dansk-tyske grænse
såvel som på Fyn kan iagttages et markant fald i antallet af grave og gravpladser såvel som andre fund-
grupper fra 3./4. til 5./6. årh. (1984; 1998:80).

Arkæologiske levn i form af fibler, brakteater og lerkar243 dokumenterer, at der har været kontak-
ter mellem Fyn samt den sydlige del af Den jyske Halvø og det østengelske område i yngre romersk
og ældre germansk jernalder (f.eks. Bode 1998:171ff; Axboe 2007:90f). Det er muligt, at kontakterne
også har omfattet udvandring af befolkningsgrupper fra de fynske og slesvig-holstenske landskaber,
men at der skulle være tale om en decideret affolkning, er ikke sandsynligt. De senere års arkæologi-
ske undersøgelser i Angel og tilstødende landområder har da også vist, at området rent faktisk rum-
mer bebyggelsesspor fra germansk jernalder (f.eks. Dobat 2007a; 2007b). Tilsvarende er der ved de sid-
ste årtiers intensive udgravninger på Fyn fremkommet et stort og alsidigt fundmateriale fra hele
germansk jernalder. Derfor kan diskussioner om udvandringsteorien nu tage udgangspunkt i andet end
usikre skriftlige kilder og manglen på fund.

Allerede da Albrectsen diskuterede baggrunden for gravpladsernes ophør omkring år 400, var man
klar over, at en betydelig del af de mange guldfund fra Den fynske Øgruppe skulle dateres til ældre ger-

242 Marslev (Albrectsen 1968 nr. 35), 080106-35 Ørnfeldt, 080803-127 Østre Boulevard III, 090303-109 Kappelsbjerg og
090304-60 Kaagården (jf. bilag 1).
243 Ud over ligheder i form og ornamentik i den lokale keramik kan det nævnes, at et upubliceret lerkar fra undersøgelserne
ved Gudme-hallerne formodentlig er af angelsaksisk oprindelse. Karret er fremkommet i et anlæg, der antagelig skal dateres til
5.-6. årh. Mundtlig meddelelse fra udgraveren, museumsinspektør Palle Østergaard Sørensen, Museet Færgegården.
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udvandring tager udgangspunkt i, at der i landskaberne umiddelbart syd for den dansk-tyske grænse
såvel som på Fyn kan iagttages et markant fald i antallet af grave og gravpladser såvel som andre fund-
grupper fra 3./4. til 5./6. årh. (1984; 1998:80).

Arkæologiske levn i form af fibler, brakteater og lerkar243 dokumenterer, at der har været kontak-
ter mellem Fyn samt den sydlige del af Den jyske Halvø og det østengelske område i yngre romersk
og ældre germansk jernalder (f.eks. Bode 1998:171ff; Axboe 2007:90f). Det er muligt, at kontakterne
også har omfattet udvandring af befolkningsgrupper fra de fynske og slesvig-holstenske landskaber,
men at der skulle være tale om en decideret affolkning, er ikke sandsynligt. De senere års arkæologi-
ske undersøgelser i Angel og tilstødende landområder har da også vist, at området rent faktisk rum-
mer bebyggelsesspor fra germansk jernalder (f.eks. Dobat 2007a; 2007b). Tilsvarende er der ved de sid-
ste årtiers intensive udgravninger på Fyn fremkommet et stort og alsidigt fundmateriale fra hele
germansk jernalder. Derfor kan diskussioner om udvandringsteorien nu tage udgangspunkt i andet end
usikre skriftlige kilder og manglen på fund.

Allerede da Albrectsen diskuterede baggrunden for gravpladsernes ophør omkring år 400, var man
klar over, at en betydelig del af de mange guldfund fra Den fynske Øgruppe skulle dateres til ældre ger-

242 Marslev (Albrectsen 1968 nr. 35), 080106-35 Ørnfeldt, 080803-127 Østre Boulevard III, 090303-109 Kappelsbjerg og
090304-60 Kaagården (jf. bilag 1).
243 Ud over ligheder i form og ornamentik i den lokale keramik kan det nævnes, at et upubliceret lerkar fra undersøgelserne
ved Gudme-hallerne formodentlig er af angelsaksisk oprindelse. Karret er fremkommet i et anlæg, der antagelig skal dateres til
5.-6. årh. Mundtlig meddelelse fra udgraveren, museumsinspektør Palle Østergaard Sørensen, Museet Færgegården.
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mansk jernalder (jf. Albrectsen 1960:33ff). Dette kildemateriale er siden øget ret betragteligt, især si-
den starten af 1980’erne, og ikke mindst har der været en betydelig fundtilvækst i Gudme-området
(Henriksen, in prep.). Imidlertid har der været en langt større vækst i antallet af bopladser og værk-
stedspladser samt lokaliteter med enkeltfund af metalgenstande fra ældre såvel som fra yngre germansk
jernalder (f.eks. Thrane 1987; Henriksen 1997a; 2000; 2002; 2004; Jørgensen, L. 1994; 1999). Hvis man
således ser på det arkæologiske kildemateriale fra germansk jernalder som helhed, er det tydeligt, at der
har været kontinuitet i bebyggelsen på Fyn fra yngre romersk jernalder og videre ind i germansk jern-
alder. Den geografiske fordeling af de arkæologiske fund viser endvidere, at man fortsat beboede de
samme landskaber, som man havde gjort i de foregående århundreder (fig. 280). Bebyggelseskonti-
nuiteten fra ældre til yngre jernalder understreges også af et pollendiagram fra Dallund sø på Nord-
fyn. Her er det påvist, at søens opland stadig var udsat for human påvirkning i yngre jernalder, på trods
af at området næsten fuldstændigt mangler arkæologiske fund fra samme tidsrum (Bradshaw et al.
2005:1158f, fig. 6; Rasmussen, P. 2005; Rasmussen & Bradshaw 2005). Et pollendiagram fra Gudme sø
viser tilsvarende spor af human påvirkning af det omkringliggende landskab i yngre jernalder (Ras-
mussen & Olsen in print), men her underbygges de geologiske data som bekendt af et stort arkæolo-
gisk fundmateriale.244

Eftersom kildematerialets sammensætning veksler gennem jernalderen, er det vanskeligt at fastslå,
om bebyggelsen i 5.-8. årh. var lige så tæt, som den havde været i 3.-4. årh. Med udgangspunkt i de ar-
kæologiske vidnesbyrd såvel som i data fra pollenanalyser kan det imidlertid afvises, at manglen på grave
fra germansk jernalder kan skyldes en følge af befolkningsreduktion som følge af massiv udvandring
– eller for den sags skyld som et resultat af epidemier eller krig.

Fig. 280. Fynske bopladser,

grave, skatte og enkeltfund

fra germansk jernalder.

Status: 2008.

244 Peter Rasmussen, GEUS, takkes for at have stillet sine upublicerede analyser til rådighed.
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Erling Albrectsen har også bragt dateringsproblemer på banen som en mulig forklaring på de mang-
lende grave fra ældre germanertid. Han kunne således konstatere, at det store antal grave fra den sid-
ste del af yngre romersk jernalder som regel var meget sparsomt udstyret, og at manglen på ledetyper
fra ældre germanertid – især korsformede fibler – kunne være baggrunden for, at gravene fra 5. årh. må-
ske var til stede i materialet, uden at de kunne udskilles. På baggrund af denne iagttagelse foreslog Al-
brectsen i sine seneste bidrag til diskussionen, at Møllegårdsmarken ikke blot havde været i anvendelse
ind i begyndelsen af ældre germansk jernalder, men at den dækkede hele 5. årh. (1973a:93; 1974:111).

Ved at sammenholde et udvalg af lerkarformer, ornamentikelementer og fundkombinationer med
fordelingen af C3-grave i gravpladsens nordvestlige del kunne Stig Jensen efterfølgende sandsynliggøre,
men ikke bevise, at en del af de sparsomt udstyrede grave fra dette område kunne være senere end C3
(1977:170). Stig Jensens tese er forsøgt afprøvet ved at foretage OSL-dateringer af fundtomme og dår-
ligt bevarede urnegrave fra gravpladsens nordøstlige periferi, men de naturvidenskabelige dateringer
har ikke dokumenteret gravpladsens fortsatte anvendelse i ældre germanertid (Madsen et al. 1997). Til
gengæld har detektorafsøgninger på lokaliteten resulteret i fund af bl.a. fragmenter af enkelte kors-
formede fibler (fig. 281) og ringguld fra ældre germansk jernalder (Henriksen 2006 fig. 6). Disse gen-
stande viser ganske vist, at der har været aktiviteter på stedet i 5. årh., men om det har været i form af
egentlige gravlæggelser, er uklart.

For at vurdere om dateringsproblemer kan være baggrunden for, at germanertidsgrave i virkelig-
heden er forvekslet med grave fra slutningen af yngre romertid, er det nærliggende at tage udgangs-
punkt i den store fundtilvækst, der har været siden 1974. Der er ganske vist kun sket en begrænset øg-
ning i antallet af grave, der ved hjælp af indhold af korsformede fibler kan dateres til ældre germanertid,
men til gengæld viser to grave, hvor denne type er kombineret med fynske Nydam-fibler, at sidstnævnte
form har været anvendt endnu i begyndelsen af ældre germanertid (jf. afsnit 5.1.1). Det åbner mulig-
heden for, at nogle af de grave, der hidtil har været dateret til C3 udelukkende på baggrund af indhol-
det af fynske Nydam-fibler, måske kan være fra den tidligste del af ældre germanertid.

I grave med korsformede fibler og på bopladserne fra 5. årh. er der fundet treleddede fingodskar
med lavtsiddende bug og kraftig plastisk ornamentik såvel som groftmagrede kar med højtsiddende
bugknæk (f.eks. Gotfredsen et al. 2009 fig. 7). Disse former genfindes i flere grave, der med udgangs-
punkt i Albrectsens keramiktypologi tidligere ville være henført til C3, men som med den nuværende
viden lige så vel kan være fra ældre germanertid.245 Per Ethelberg har ved analyser af det sydjyske ke-
ramikmateriale udskilt en gruppe lerkar, der er karakteriseret ved halsornamentik og sektionsopdelt
ornamentik på overdelen (lerkargruppe IV-V), og disse betragtes som ledetyper for ældre germansk
jernalder (Ethelberg 1986:58ff; 1990:87). De pågældende lerkargrupper er ikke påvist på Brudager-grav-
pladsen, men de er til gengæld repræsenteret på Møllegårdsmarken såvel som på andre fynske grav-
pladser (bl.a. Albrectsen 1968 tavle 121h; 125g; 1971b tavle 184e, 186a; 289a).246 Også disse grave – og
sikkert flere med dem – kan antagelig henføres til begyndelsen af ældre germanertid.

Stig Jensens og Per Ethelbergs analyser giver således grundlag for at omdatere nogle grave fra C3
til D. Selv når disse lægges sammen med de sidste årtiers tilvækst af grave, der er fibeldateret til ældre
germansk jernalder, kan gravpladsernes ophør blot flyttes et stykke ind i ældre germanertid. Endvi-
dere ændrer omdateringerne og tilvæksten ikke ved det faktum, at der skete et markant fald i antallet
af grave fra 4. til 5. årh. (Albrectsen 1971a:254f).

245 Det gælder bl.a. grav K på Bregentved-gravpladsen og grav D og R fra Hvenekilde-gravpladsen (jf. bilag 1, 090108-11
og 080809-6). Det skal dog tilføjes, at Albrectsen (1973a:94) selv har anført muligheden for, at nogle af de af ham til C3 da-
terede kar- og ornamentikformer også kan have været i brug i ældre germansk jernalder.
246 Hertil kommer Egelygård grav 90 (bilag 1, 090107-123).

Fig. 281. Ved detektorafsøg-

ning på Møllegårdsmarken er

der fremkommet stykker af

korsformede fibler.

Foto: Jørgen Nielsen.
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De yngste af de fibeldaterede fynske germanertidsgrave er næppe senere end midten eller anden halv-
del af 5. årh. Fra dette tidspunkt og ca. 300 år fremefter kendes kun fem jordfæstegrave fra Jeppeshøje
på Nordfyn (Albrectsen 1950) og én urnegrav fra Tåsinge (Skaarup 1978). Derimod er tidsrummets be-
byggelse dokumenteret via et efterhånden betydeligt antal bopladser med metalfund såvel som en-
keltfundne metalgenstande. Det kan ikke udelukkes, at nogle af de løsfundne metalgenstande kan hid-
røre fra gravpladser, men i de tilfælde, hvor der er foretaget udgravninger på findestederne, er der ikke
påvist grave, men spor af bopladsaktiviteter. Gravpladserne dukker først op igen i større antal fra mid-
ten af vikingetiden (senest Lindblom 1993; Grøn et al. 1994; Adamsen et al. 2003:44ff; Christensen, L.
2005; Runge i tryk).

Ved at sammenholde det arkæologiske fundstof fra forskellige typer af kildemateriale bliver det ty-
deligt, at hverken udvandring eller dateringsproblemer alene kan forklare det markante brud på de fyn-
ske gravpladser i 4. eller senest i løbet af 5. årh. Det er derfor nærliggende at undersøge, om ændrin-
ger i gravform og gravskik kan være en (medvirkende) forklaring på det næsten totale fravær af grave
fra 5.-9. årh. Eftersom det fynske kildemateriale fra disse århundreder er uhyre sparsomt, må diskus-
sionen nødvendigvis tage udgangspunkt i gravfund fra de omkringliggende landskaber.

I Den sjællandske Øgruppe er der blot et enkelt eksempel på, at romertidens jordfæstegravfelter
fortsat var i brug i ældre germansk jernalder (Ramskou 1974; Høj 2005:188), og nyanlagte gravplad-
ser fra perioden kendes ikke. Til gengæld er der påvist spredte og ofte kystnære grave eller ligefrem grav-
felter fra yngre germanertid, og disse rummer udelukkende jordfæstegrave (Ørsnes-Christensen
1956:105ff; Jensen, J. 2004:81ff; 189ff). Den mægtige Grydehøj ved Lejre viser dog, at brandgravskik-
ken blev praktiseret i hvert fald i et stormandsmiljø omkring overgangen fra ældre til yngre germanertid
(Jensen, J. 2004:191). På Rytterkær-gravpladsen i Smørum sogn er der endvidere fundet mulige brand-
pletgrave, ligesom der indgår brændte knogler i flere jordfæstegrave fra yngre germanertid og tidlig vi-
kingetid (Jønsson 1990:38f). Det kan derfor antages, at man i et vist omfang har praktiseret biritul grav-
skik på Sjælland i germansk jernalder, og at brandgravene blot er svagt repræsenteret i det samlede
materiale, bl.a. på grund af problemer med datering og bevaringsforhold. Også på Bornholm er der ek-
sempler på birituelle gravpladser fra germansk jernalder, men jordfæstegravene er dog langt i overtal
i ældre såvel som yngre germansk jernalder (f.eks. Jørgensen, L. 1990:17f).

For Jyllands vedkommende er det dokumenteret, at romertidsgravpladser som Hjemsted og Sejl-
flod har været i brug indtil 6. årh., og på begge lokaliteter var jordfæstegravskikken fortsat enerådende
i den sene del af brugstiden (Ethelberg 1986; 1990; Nielsen, J.N. 2000a). Her er således tale om en fort-
sættelse af en tradition med rødder tilbage til yngre romertid, antagelig ligesom det er tilfældet med de
få fynske jordfæstegrave fra ældre germanertid. Parallelt med brugen af disse tilsyneladende rene jord-
fæstegravpladser blev der også anlagt brandgravpladser og gravpladser med birituel gravskik. Fra æl-
dre germanertid kendes flere fladmarksgrave med brandgrave, der repræsenterer det samme udsnit af
gravformer, som kendes fra det fynske område i yngre romertid (Ramskou 1976; Hedeager 1988:310f;
Jensen, J. 2004:185ff). På lokaliteter med særligt gode bevaringsforhold er der desuden påvist småhøje,
der er bygget over brandgrave, som har været anlagt direkte på markoverfladen (Müller, S. 1912:92ff;
Nielsen, J.N. 2008).

Nogle af de jyske pladser viser, at brandgravskikken fortsatte gennem hele yngre germansk jern-
alder og videre ind i vikingetiden, og i de fleste tilfælde er der tale om svagt aftegnede gravanlæg med
ringe eller intet indhold af gravgods (Ramskou 1950; 1976; Andersen, S.W. 1990:278f; Kleiminger 1993;
Madsen, O. 1994; Feveile 2006:274ff). Især i Østjylland er der dog eksempler på jordfæstegrave fra yng-
re germanertid (Ørsnes-Christensen 1956:105ff; Jensen, J. 2004:185ff), men først i løbet af yngre vi-
kingetid blev anlæggelsen af større jordfæstegravfelter mere almindelige i denne landsdel – ganske som
det var tilfældet på Fyn.

Når det har været muligt at undersøge et relativt stort antal jyske brandgrave fra germansk jernal-
der og vikingetid på flere jyske lokaliteter, skyldes det særligt gunstige bevaringsforhold de pågældende
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steder. På Lindholm Høje er det således tykke lag af flyvesand, der har beskyttet gravene, på trods af
at de var anlagt på den oprindelige markoverflade. Andre gravfelter har derimod undgået nedbrydning,
fordi de var anlagt i uopdyrkede marginalområder, herunder kystnære strækninger, der kan have hen-
ligget i skov siden yngre jernalder.

Hvis udviklingen på Fyn har forløbet parallelt med den jyske, kan det antages, at brandgravskik-
kens dominans mod slutningen af yngre romertid fortsatte ind i ældre germansk jernalder, ganske som
det var tilfældet i området umiddelbart syd for den dansk-tyske grænse (f.eks. Bode 1998). Endnu be-
gyndelsen af ældre germansk jernalder blev der dog anlagt enkelte jordfæstegrave, og deres udstyr og
orientering peger mere bagud end fremad i tid (jf. afsnit 3.4.1). Hvis urnegraven fortsat var i brug i en
fremskredet del af ældre germanertid, må det have været i en anden form, end den kendes fra romersk
jernalder; ellers skulle man med nutidens udgravningsintensitet in mente forvente, at sådanne var lo-
kaliseret i flere tilfælde. Hvis urnegrave og brandpletgrave – evt. blot i form af nedbrændte ligbål – ikke
længere blev neddybet i jordoverfladen, men blot anlagt på den eksisterende overflade og evt. dækket
af en lille høj gennem germansk jernalder og tidlig vikingetid, kan det være en væsentlig årsag til mang-
len på grave fra 5.-9. årh. Hvis gravene endvidere kun rummede et begrænset udstyr, således som havde
været tilfældet i den sene del af yngre romertid, ville de arkæologiske levn fra en sådan grav bestå af
brændte knogler, trækul og sodfarvet jord samt evt. lerkarskår (fig. 282). I et intensivt opdyrket og ud-
nyttet landskab som det fynske vil denne form for gravanlæg og genstandene herfra ikke have mange
muligheder for at modstå nedbrydningen fra landbrugsaktiviteter. Det er derfor overvejende sand-
synligt, at den markante nedgang i antallet af grave på Fyn såvel som i andre dele af landet i germansk
jernalder primært kan forklares ved ændringer i gravenes konstruktion (fig. 283).

Fig. 282. Dette var, hvad der

var tilbage efter afbrændin-

gen af ca. 1 rummeter træ og

et svinekadaver (Henriksen

1991a). Efter kort tid med

regn og blæst ville alle spor af

kremeringen være borte.

Foto: Mogens Bo Henriksen.
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Fig. 282. Dette var, hvad der

var tilbage efter afbrændin-

gen af ca. 1 rummeter træ og

et svinekadaver (Henriksen

1991a). Efter kort tid med

regn og blæst ville alle spor af

kremeringen være borte.

Foto: Mogens Bo Henriksen.
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Det kan ikke udelukkes, at anlæggelse af grave direkte på jordoverfladen har været praktiseret si-
deløbende med brugen af neddybede grave gennem hele romersk jernalder. Hvis dette har været til-
fældet, kan disse grave evt. have været anlagt på de tomme arealer, der ofte kan iagttages på romer-
tidsgravpladser, således også i Brudager.

2. - 4. århundrede 5. - 6. århundrede

Fig. 283. Skematisk udvikling af gravformerne på Fyn i romersk jernalder – og et forslag til udviklingen i ger-

mansk jernalder. Tegning: Allan Larsen.
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7.0. ANALYSER – INDLEDNING

Brudager-gravpladsen er én blandt ca. 400 lokaliteter i Den fynske Øgruppe, hvor der er registreret
grave fra 1. til 5. årh. Fra disse gravpladser kendes i alt ca. 4580 grave fordelt på ca. 1490 fra ældre og
ca. 3075 fra yngre romersk samt ca. 15 fra ældre germansk jernalder (fig. 284). På grund af omfanget
og den generelt høje grad af tilgængelighed via Erling Albrectsens publikationer giver dette materiale
enestående gode muligheder for at sætte de 168 grave fra Brudager-gravpladsen ind i en regional kon-
tekst.

Mens der i de foregående kapitler har været fokus på enkeltgrupper af anlæg og genstande, omfat-
ter dette kapitel overordnede analyser af gravenes og gravgodsets udsagn om f.eks. køn og sociale for-
hold. Indledningsvis peges der på nogle af de problemstillinger, der er forbundet med at aflæse status
i romertidens gravfund. Dernæst beskrives omstændighederne omkring kammerherre N.F.B. Sehesteds
død og begravelse i 1882 som et eksempel på, hvorledes personlig status kan udtrykkes gennem andet
end rige gravgaver. Dernæst vurderes Brudager-gravenes placering i romertidens socialstruktur, som

Kapitel 7. Brudager-gravpladsen i perspektiv

Fig. 284. Fynske gravfund fra

førromersk, romersk og ældre

germansk jernalder.

Tegning: Allan Larsen.
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den afspejles i de knap 4600 grave såvel som andre fundgrupper fra romersk jernalder. Endvidere på-
vises det, at investeringer i gravsfæren aftager i løbet af yngre romersk jernalder, og dette vurderes i for-
hold til en samtidig stigning i rituelle investeringer i andre kontekster, bl.a. i form af gulddeponerin-
ger.

Ved at sammenholde forskellige former for arkæologiske levn kan det påvises, at der opstod en cen-
ter-periferi-struktur i Den fynske Øgruppe i 2. årh., og at denne tilsyneladende var stabil frem til slut-
ningen af ældre germansk jernalder.

Afslutningsvis peges der på, at de fynske grave og gravpladser fra ældre jernalder endnu rummer
et betydeligt forskningspotentiale, og at det er nødvendigt at bruge dette materiale som udgangspunkt,
hvis Gudme-Lundeborg-områdets funktion og betydning i romersk og germansk jernalder skal for-
stås i et større perspektiv.

7.1. AT MÅLE STATUS I ROMERTIDENS GRAVFUND

Det er en generel antagelse, at gravfund med importgenstande, ædelmetal, bestemte smykketyper el-
ler våbenudstyr udtrykker, at afdøde havde en status, der oversteg individernes i grave uden tilsvarende
indhold. Tilsvarende antages det, at forskellige redskabstyper har været anvendt til at markere afdø-
des relation til produktionen eller bearbejdningen af bestemte produkter, og disse redskaber kan så-
ledes også have været betragtet som statussymboler i romersk jernalder.

I romertidssamfundet behøver status ikke udelukkende at have været forbundet med sociale, po-
litiske eller militære forhold. Antagelig har nogle individer haft en vis eller måske endda betydelig sta-
tus, som har været forbundet med evnen til at spå, udøve trolddom eller forestå religiøse handlinger,
herunder begravelsesceremonier. Tilsvarende kan en persons særlige indsigt i og erfaring med medi-
cinske forhold have givet vedkommende en speciel status. Endelig kan det antages, at personer der var
skrift- eller sprogkyndige eller besad særlige kunstneriske eller musiske evner, havde meget høj alder
eller afvigende udseende m.v., kan have været forbundet med en vis status. Fælles for flere af disse for-
mer for status er, at de ikke nødvendigvis vil afspejle sig i genstandsinventaret i gravfundene.

Om personer, der havde sådanne særlige kvalifikationer eller egenskaber, har den polske arkæolog
Jacek Andrzejowski brugt udtrykket, at de var uden for den sociale orden (Andrzejowski in print). Der
er dog også eksempler på, at en person ved begravelsen er medgivet udstyr, som både udtrykker høj
social status, samtidig med at det indikerer, at afdøde havde en særstatus. Det ses f.eks. i den midtfynske
Blidegn-grav, der ud over civile statussymboler i form af importerede bronzekar og ædelmetal rum-
mer effekter, som måske afspejler, at afdøde havde specielle funktioner i forbindelse med udøvelse af
spådomsritualer (Mikkelsen, P.H. 1938).

Det er således nødvendigt at være opmærksom på, at statusbegrebet i jernalderens samfund kan have
været en flerstrenget størrelse, der er problematisk at vurdere med en nutidig målestok. Dertil kom-
mer, at det i mange tilfælde utvivlsomt vil være vanskeligt at udlede noget eksakt om afdødes position
ud fra de genstande og konstruktionsspor, der er overleveret i gravene. Dette er illustreret i fig. 285.

Fig. 285. Eksempler på for-

skellige måder at udtrykke

status på i forbindelse med

gravlæggelser.
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Fig. 285. Eksempler på for-

skellige måder at udtrykke

status på i forbindelse med

gravlæggelser.
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Hvis man accepterer, at grave med mange statusladede genstande er et udtryk for, at afdøde var pla-
ceret højt i jernalderens sociale hierarki, er det nærliggende at antage, at grave med ringe eller intet ud-
styr tilsvarende afspejler lav social status. En så forenklet, men logisk konklusion kan næppe drages,
eftersom gravgodsets karakter, kvalitet og mængde blot er nogle af de parametre, som kan anvendes
til at udtrykke afdødes position i forbindelse med en begravelse. Således kan valget af gravskik og grav-
form samt den investering af ressourcer, der er lagt i gravens konstruktion, indretning og markering,
også udtrykke afdødes status. Det samme kan gravens placering inden eller uden for gravpladsen samt
dens orientering mod bebyggelse, mod karakteristiske landskabsformer, mod betydningsfulde perso-
ners grave eller monumenter i form af f.eks. bygninger eller gravhøje.

I forbindelse med begravelseshandlinger er det ikke alle former for statusmarkeringer, der vil ef-
terlade spor, som er synlige eller erkendbare ved en arkæologisk undersøgelse. Det er således kun de
fysiske levn og dertil knyttede ritualer og handlinger, som kan anvendes som grundlag for en vurde-
ring af afdødes status. Imidlertid må det antages, at begravelsesceremoniens omfang og karakter, lig-
bålets størrelse, uddeling af mad og gaver i forbindelse med begravelsen eller ofringer inden for såvel
som uden for gravpladsen også kan have været praktiseret for at markere afdødes position (fig. 286).

Det må konkluderes, at mens nogle former for statusmarkeringer i forbindelse med en begravelse
vil resultere i tydelige spor, der kan erkendes ved en arkæologisk udgravning, vil andre være usynlige
eller ikke erkendbare. For at illustrere det problematiske i at drage konklusioner om negativ civil el-
ler militær status ud fra sparsomt udstyrede eller simpelt konstruerede forhistoriske grave, vil der i det
følgende blive givet en skildring af en 1800-tals begravelse, hvor afdødes status og levned såvel som om-
stændighederne omkring dødsfald og jordefærd er velkendte faktorer. Personen, hvis liv og begravelse
danner udgangspunkt for beskrivelsen, er den sydøstfynske godsejer, krigshelt og politiker m.m., Kam-
merherre Niels Frederik Bernhard Sehested til Broholm.

7.1.1. N.F.B. SEHESTEDS JORDEFÆRD – EKSEMPLER PÅ SYMBOLANVENDELSE VED

EN ADELSMANDS DØD OG BEGRAVELSE I 1800-TALLET

Kammerherre Sehesteds (1813-1882) liv, levned og gerninger er velbeskrevne i hans egne publikatio-
ner samt i biografier såvel som forskellige former for upublicerede skriftlige kilder og regnskaber. Der-
til er hans position i midten og sidste halvdel af 1800-tallet meget synlig gennem endnu eksisterende
bygningsværker i det sydøstfynske landskab. Som et supplement hertil foreligger der flere malerier og
raderinger, der giver information om Sehesteds påklædning og andre former for synlige personlige sym-
boler. Ved at sammenstykke disse kildegrupper kan man således skabe et meget detaljeret billede af en
1800-tals adelsmand, der havde betydelig økonomisk, politisk og militær betydning i lokalsamfundet
såvel som på regionalt og nationalt plan (Møller 1934; Broholm 1983). I nærværende sammenhæng er
det særligt interessant, at omstændighederne omkring Sehesteds død og begravelse er særdeles veldo-
kumenterede (Randsborg 1995).247 Disse forskellige former for skriftlige vidnesbyrd vil i det følgende
blive sammenholdt med de iagttagelser, man kan gøre ved et besøg på Sehesteds sidste hvilested i fa-
miliegravstedet på Gudme kirkegård (fig. 287-290).

Fig. 286. Forenklet fremstil-

ling af forskellige former for

statusmarkeringers synlighed

ved en arkæologisk udgrav-

ning af en jernaldergrav.

247 Der foreligger en meget detaljeret, men desværre upubliceret beskrivelse af omstændighederne omkring begravelsen (Han-
sen, G.V. 1882). Klavs Randsborgs artikel fra 1995 er til dels baseret på dette manuskript, der er i privateje (mundtlig medde-
lelse fra Klavs Randsborg, 2009).
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Da kammerherren døde den 15. januar 1882, blev der indrettet et sørgeværelse på Broholm, og i dette
til lejligheden særligt udsmykkede rum lå liget på lit de parade indtil begravelsen den 24. januar. Her-
efter førtes båren til Gudme Kirke, og hvis man valgte den direkte vej, var ruten ca. 2,2 km, men det
kan ikke udelukkes, at ligtoget har kørt ad omveje for at markere Sehesteds tilhørsforhold til bestemte
steder. Hvad man derimod ved, er, at der langs ruten var opstillet triumfbuer, der skulle udtrykke sor-
gen over den lokale fyrstes død.

Kammerherrens position blev også fastslået gennem antallet og proveniensen af kondolencebreve
samt ved begravelsesarrangementet, hvor mængden og sammensætningen af gæster har afspejlet Se-
hesteds vidtstrakte kontaktnet til samfundets spidser. Det samme er illustreret gennem den geografi-
ske spredning af de breve og telegrammer, der udsendtes med besked om Sehesteds død (Randsborg
1995:35). Derudover kan det antages, at mængden og karakteren af bårekranse og -buketter samt lig-
prædikenens komposition og længde – og ikke mindst antallet og ophavet af efterfølgende mindeta-
ler og nekrologer – har understreget, hvilken betydning Sehested havde inden for sine mange virke-
områder. I samtiden blev resultaterne af hans arkæologiske arbejde især markeret af familiens posthume
udgivelse af et manuskript om arkæologiske undersøgelser og eksperimenter (Sehested 1884).

Sehesteds gravsted blev anlagt på den sydlige og traditionelt mest prestigefyldte side af Gudme
Kirke, og placeringen nær korets væg og dermed tæt på tagdryppet er med til at understrege hans po-
sition og religiøse tilhørsforhold, herunder som jus patronatus til sognekirken (fig. 287-290). Gravstenen
er en granitobelisk, der i kraft af sin mægtighed og kostbarhed afspejler afdødes høje sociale position,
samtidig med at den giver associationer til Sehesteds arkæologiske virke. Indskriften på obelisken er
til gengæld ret sparsom, og den beretter således ikke om afdødes bedrifter. Sehesteds meritter er der-
imod markeret med de mindesten, der efter hans død blev rejst midt på gravpladsen på Møllegårds-
marken (fig. 291; Wienberg 2007:246), i haven ved Broholm samt ved Brudager Kirke (Broholm
1983:320) (fig. 292-293).

Fig. 287. Når man går fra kirkegårdslågen og op mod Gudme kirkes våbenhus indtager Sehestedernes famili-

egravsted en markant position med N.F.B. Sehesteds gravsten i midten. Foto: Mogens Bo Henriksen.
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Fig. 288. Hierarkiet på fami-

liegravstedet er tydeligt:

Nærmest kirken og med det

mest imposante gravmæle lig-

ger N.F.B. Sehested. Til ven-

stre herfor ses sønnen Hanni-

bal Sehesteds gravsten – og i

græsset i forgrunden er andre

børn stedt til hvile under

mere ydmyge sten.

Foto: Mogens Bo Henriksen.

Fig. 289. Samme motiv set fra

den modsatte side. Her ses

det, at gravstenen over

N.F.B. Sehesteds far er gemt

lidt af vejen – og dertil er den

lavet af en billigere sten.

Foto: Mogens Bo Henriksen.
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Fig. 293. Beboerne i Brudager sogn rejste dette monument over Sehested ved landsbyens kirke i 1898 – altså 16

år efter kammerherrens død! Foto: Mogens Bo Henriksen.

Fig. 290. Obelisken

på Sehesteds grav.

Foto: Mogens Bo Henriksen.

Fig. 291. Midt på gravpladsen på Møllegårdsmarken rejste bønderne i Gudme et mindesmærke over Sehested.

Foto: Karsten Kjer Michaelsen.

Fig. 292. Obeliskformet min-

desmærke med bronzerelief

af Sehested. Stenen står i

parkanlægget ved den ned-

revne avlsgård nord for ho-

vedbygningen på Broholm.

Foto: Mogens Bo Henriksen.
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Fig. 293. Beboerne i Brudager sogn rejste dette monument over Sehested ved landsbyens kirke i 1898 – altså 16

år efter kammerherrens død! Foto: Mogens Bo Henriksen.
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Der har ikke været foretaget arkæologiske undersøgelser i Sehesteds gravsted, og der foreligger ikke
nogen tilgængelig beskrivelse af det tøj eller de evt. genstande, der fulgte med liget i graven. At
dømme ud fra udgifterne til kisten må denne have været af udsøgt træ, og antagelig prydet med me-
talbeslag, der i så fald kan være bevaret (Randsborg 1995:37). På portrætskildringer fra Sehesteds le-
vetid er han iklædt nobelt tøj med knapper og pynt, og sådanne genstande kan evt. have modstået ned-
brydning under opholdet i jorden. Fodtøjet kan måske også aftegne sig gennem beslag, spænder eller
nitter; derimod må det antages, at de sporer, som Sehested blev afbildet med på en radering året før sin
død (fig. 294), ikke fulgte med i graven.

En vielsesring (jf. fig. 295) kan som et meget personligt symbol på ægteskabelig status og civil iden-
titet have fulgt afdøde i graven. Derimod kan andre ejendele som lommeur (jf. fig. 296), militære me-
daljer248 samt evt. briller, pibe og sølvbeslået stok antages at være gået i arv. Under begravelsescere-
monien har kisten utvivlsomt været prydet af flag og bannere, og måske tillige med krigsveteranens
sidevåben og evt. det ridderkors, som Sehested fik for sin indsats i den første slesvigske krig (Broholm
1983:319). Sådanne effekter må antages at være fjernet før jordfæstelsen, og for ridderkorsets ved-
kommende er det utvivlsomt leveret tilbage til Ordenskapitlet, som reglerne foreskriver.

248 Sehested deltog som frivillig i krigen i 1848 (Broholm 1983:319) og kan i den anledning antages i det mindste at have modta-
get en erindringsmedalje (Stevnsborg 1992, f.eks. nr. 272-273). Krigsministeriets arkivalier i Rigsarkivet er ikke gennemgået for
at afklare, hvilke og hvor mange militære æresbevisninger kammerherren evt. har modtaget.

Fig. 294. Sehested besigtiger

udgravningen på Møllegårds-

marken i oktober 1881. Be-

mærk kammerherrens sporer.

Efter Albrectsen 1971a.
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Fig. 295. Malet portræt af den

ældre Sehested med vielses-

ring på højre hånd (a). Der

blev trykt 300 eksemplarer af

et raderet portræt af samme

motiv til uddeling og rund-

sendelse, ligesom det bragtes i

Illustreret Tidende 22. januar

1882 (b). Efter maleri af Au-

gust Jerndorff på Broholm

Gods. Foto: Claus Madsen.

Fig. 296. Portræt af den yngre

Sehested. Bemærk kæden fra

lommeuret og knapperne på

tøjet. Efter maleri af David

Monies på Broholm Gods.

Foto: Claus Madsen.
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På trods af at Sehested må betragtes som en stormand, i hvem militær og civil status var forenet,
kan hans store betydning som arkæolog, iværksætter, politiker og foregangsmand inden for jordbrug
og skovdrift samt dyreavl såvel som hans status som krigsveteran ikke aflæses på gravstedet. Gravste-
nen afslører dog, at kammerherren var Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand, hvilket sammen med
angivelsen af titlen viser, at han havde en høj social position. Det religiøse tilhørsforhold udtrykkes til-
svarende gennem et citat fra Salmernes Bog.

Antagelig er disse forhold ikke udtrykt i selve gravkonstruktionen eller gennem gravgaver. En ar-
kæologisk undersøgelse af Sehesteds grav vil næppe afsløre spor, der på væsentlige punkter adskiller
sig fra, hvad der ville være at finde ved en udgravning af de gravsteder, hvor sognets gårdmænd blev
jordfæstet i slutningen af 1800-tallet. Med mindre skelettet af kammerherren er bevaret – eller hans vi-
elsesring er medgivet – ville det næppe heller være muligt at kønsbestemme graven ud fra de bevarede
levn.

Ovenstående kursoriske gennemgang af de mere eller mindre velunderbyggede ingredienser i
kammerherre Sehesteds begravelse kan synes irrelevant eller malplaceret i forbindelse med en diskus-
sion af forskellige former for statusmarkering på en jernaldergravplads. Når gennemgangen bringes her,
er det udelukkende som en påmindelse om, at social, politisk, militær og religiøs position kan udtrykkes
på mange måder, som ikke kan påvises ved en arkæologisk undersøgelse. Med disse forbehold in mente
vil Brudager-gravene i det følgende blive brugt som udgangspunkt for analyser, hvor det skal under-
søges, om der kan påvises mønstre i gravgodsets symbolske betydning i romersk jernalder.

7.2. GRAVUDSTYR, KØN OG ALDER PÅ BRUDAGER-GRAVPLADSEN

Som beskrevet i afsnit 5.16 har det kun været muligt at foretage osteologiske kønsbestemmelser af in-
dividerne i 14 grave, og af disse er 10 bestemt som kvindegrave og fire som mandsgrave (fig. 297). Hvis
der tages udgangspunkt i gravgaverne, og våben eller våbenrelaterede beslag samt rageknive regnes som
kønsspecifikt udstyr for mænd og tenvægte samt perlekæder for kvinder, kan i alt 61 grave kønsbe-
stemmes med større eller mindre sikkerhed. De pågældende anlæg fordeler sig på 43 kvindegrave og
18 mandsgrave (fig. 298). Seks af disse grave er tillige kønsbestemt ad osteologisk vej, og der er i alle
tilfælde overensstemmelse mellem de to typer af kønsbestemmelse. Sammenlagt foreligger der mere el-
ler mindre sikre kønsbestemmelser af 69 grave, fordelt på 51 kvindegrave og 18 mandsgrave. Tallene
skal imidlertid betragtes med forbehold. Således er der en overvægt af osteologisk bestemte grave fra
gravpladsens sene del, hvor den nedlagte benmængde var størst, som følge af at urnen var den foretrukne
brandgravsform. Dernæst tilhører gruppen af arkæologisk kønsbestemte anlæg – med undtagelse af
jordfæstegravene fra C2-C3 – hovedsageligt første halvdel af gravpladsens brugstid. Det skyldes, at
mængden af gravgods generelt såvel som antallet af kønsspecifikke genstande i særdeleshed var størst
i dette tidsrum.

De osteologiske undersøgelser har vist, at hovedparten af gravene rummer voksne individer, og kun
få kan med sikkerhed henføres til aldersgrupperne infans og juvenis (jf. afsnit 5.16). Gravgodset i disse
grave adskiller sig ikke fra det, der blev medgivet i grave med voksne individer. Således blev barnet i
grav KA gravlagt med fibula, sølvarmring, perler og lerkar, ligesom teenagepigen i grav DÅ blev led-
saget af perlekæde, fibula, lerkar, benkam og kniv. På andre danske romertidsgravpladser, hvor osteo-
logiske bestemmelser og gravgodset er vurderet i forhold til hinanden, er der gjort helt tilsvarende iagt-
tagelser. Der er således eksempler på, at fuldt voksenudstyr kan indgå i grave med individer på 3-4 år
(Sellevold et al. 1984:213), men perlekæder synes dog fortrinsvis at ledsage kvinder i grupperne adulta-
matura (ibid. fig. 9-1-1). Da det er usandsynligt, at individerne fra aldersgrupperne infans og juvenis
selv kan have opnået en social position, der har ligestillet dem med voksne kvinder, må de pågældende
børns placering i det sociale hierarki betragtes som nedarvet eller i hvert fald opnået via deres voksne
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Fig. 297. De osteologisk køns-

bestemte graves fordeling på

gravpladsen.

Tegning: Allan Larsen.

Fig. 298. De arkæologisk

kønsbestemte graves forde-

ling på gravpladsen.

Tegning: Allan Larsen.
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slægtninge. Med andre ord kan markeringen af børnenes status gennem gravudstyret opfattes som et
udtryk for forældrenes/slægtens position. Heller ikke blandt individer, der er aldersbestemt inden for
grupperne adulta-matura, kan der påvises sammenhæng mellem bestemte udstyrsgrupper eller –
mængder og en specifik aldersgruppe. Der må dog tages forbehold for, at det kun har været muligt at
foretage en mere præcis aldersbestemmelse af et begrænset antal gravlagte individer fra Brudager-grav-
pladsen.

Alle disse fejlkilder taget i betragtning kan man blot bruge de foreliggende køns- og aldersbe-
stemmelser til at konstatere, at hverken gravpladsen som helhed eller de enkelte gravklynger har væ-
ret forbeholdt bestemte aldersgrupper eller køn. Denne iagttagelse er ikke overraskende, idet separate
børnegravpladser, som bl.a. kendes fra Øland (Rasch 1994:195; Beilke-Voigt 2004), ikke er påvist i Dan-
mark. Tilsvarende er de adskilte mands- og kvindegravpladser, som er almindelige i Nordtyskland og
i begrænset omfang i den sydlige del af Jylland (f.eks. Raddatz 1981; Steuer 1982:190ff; Pearson
1993:218f; Articus 2004:161ff)249, heller ikke udbredte i Danmark. Den sjællandske Skovgårde-grav-
plads er det nærmeste, man kommer på en kønsspecifik gravplads fra yngre romertid, idet der her er
påvist en overvægt af kvindegrave (Ethelberg 2000:26ff). Endvidere må det nævnes, at de to sydlan-
gelandske lokaliteter Harnebjerg og Bukkensbjerg udviser nært slægtskab med nordtyske gravplad-
ser ved at rumme et meget stort antal våbengrave, og de repræsenterer muligvis rene mandsgravplad-
ser (Dobrzanska & Liversage 1983; 1991). Overordnet set må de pågældende lokaliteter betragtes som
undtagelser, idet de fleste gravpladser – ligesom Brudager – udviser en mere ligelig kønsfordeling. Til-
svarende er den meget lave andel af børnegrave fælles for langt hovedparten af romertidsgravpladser
på Fyn såvel som i resten af Danmark.

7.3. REDSKABSSYMBOLIK I ÆLDRE JERNALDERS GRAVGODS

I forbindelse med behandlingen af forskellige redskabstyper i afsnit 5.6 er det påpeget, at f.eks. jern-
kamme og rageknive må regnes for kønsspecifikke genstande, og at de i mange tilfælde er knyttet til
et forholdsvis ensartet og ofte ret komplekst gravgods. For at belyse denne problemstilling i et lidt bre-
dere kronologisk perspektiv, er den relative hyppighed af en række redskabstyper, der er identificeret
i fynske gravfund fra førromersk og romersk jernalder, sammenstillet i fig. 299.

Deponering af redskaber i grave blev praktiseret gennem det meste af ældre jernalder, og fig. 299
illustrerer, at denne genstandsgruppe fulgte det generelle mønster for nedlægning af gravgaver, således
at intensiteten af nedlæggelser var størst i ældre romersk og begyndelsen af yngre romersk jernalder.
Ved en kronologisk opdeling af materialet viser det sig imidlertid, at forskellige typer af redskaber havde
deres største udbredelse i forskellige perioder.

249 På jyske gravpladser fra yngre romertid kendes derimod flere eksempler på kønsbestemt klyngeopdeling (f.eks. Ringtved
1988 fig. 71-73).

Fig. 299. Forenklet fremstil-

ling af forskellige redskabsty-

pers relative kronologiske

spredning i fynske gravfund

fra ældre jernalder. 0: Ingen

fund. 1: 1-10 fund. 2: 11-50

fund. 3: Mere end 50 fund.
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På Fyn blev funktionsspecifikke redskaber250 i form af glittesten deponeret i gravkontekst fra mid-
ten af førromersk jernalder. Glittesten synes overvejende at kunne knyttes til kvindegrave (Albrectsen
1954:103), og endnu i ældre romertid indgik redskabstypen hyppigt i brandgravenes udstyr, og da pri-
mært i brandpletgravene. Fra yngre romertid foreligger der enkelte eksemplarer, men for nogles ved-
kommende er tolkningen tvivlsom.251 Fra slutningen af førromersk jernalder, hvor der skete en gene-
rel øgning i gravgodsets mængde og kompleksitet, blev der også introduceret nye typer af redskaber
i gravfundene. I det fynske materiale drejer det sig udelukkende om rageknive og sakse, men set i et
større geografisk perspektiv kan der endvidere nævnes specialiseret værktøj til trædrejning (Madsen,
O. 1999:85ff) og fra overgangen til ældre romertid tillige smedeudstyr (Levinsen 1984). Fælles for disse
redskabstyper er, at de er knyttet til mandsgrave og hyppigt til våbengrave.

Materialet i gravene fra ældre romertid afspejler en fortsættelse og ligefrem forstærkning af den ten-
dens, der kan iagttages i de senførromerske grave. Rageknive og sakse er hyppige i mandsgravene fra
denne tid, mens smedeværktøj forekommer meget sjældent; det samme gælder redskaber fra land-
brugsproduktionen i form af kornsegl og løvknive (Albrectsen 1956:176f). I de samtidige kvindegrave
er redskaber i enkelte tilfælde repræsenteret med en saks, men hyppigere med tenvægte og nåle eller
syle. Sidstnævnte genstandskategorier blev også medgivet i kvindegravene gennem hele yngre romer-
tid, dog i aftagende mængde efter periodens midte. På overgangen mellem ældre og yngre romertid blev
jernkammen introduceret som en kvindespecifik redskabstype i gravfundene, og her fandt redskabs-
typen anvendelse til et stykke ind i C2. Mændenes redskabsudstyr var i yngre romertid indskrænket
til sakse, der var hyppige i C1, hvor de stadig indgik i samme kontekst som i den forudgående periode.
Efter C1 forsvandt saksene – såvel som andre typer af redskaber – imidlertid fra mandsgravene.

Spektret af redskabstyper, som er repræsenteret i de fynske jernaldergrave, forekommer meget snæ-
vert. Dette bliver særligt tydeligt, hvis materialet holdes op mod værkstedspladsernes og krigsbytte-
ofringernes brede udvalg af værktøj; dette omfatter bl.a. redskaber til bearbejdning af ben og tak samt
til træ- og metalhåndværk, men tillige kirurgiske instrumenter (Thomsen et al. 1993:80ff; Sørensen, S.A.
2000:30ff; Frölich 2003; 2008; Christensen, A.E. 2005; Dobat 2008). Det er tankevækkende, at speci-
aliserede funktioner med relation til f.eks. drejning i ben og rav eller metalhåndtering er meget spar-
somt repræsenteret i gravfundene. Således er det nærliggende at antage, at de komplicerede processer
i forbindelse med f.eks. jernudvinding, smedning og støbning kunne have været forbundet med en vis
respekt og prestige, men det afspejler sig i så fald ikke i gravmaterialet. På Brudager-gravpladsen kan
ædelmetalhåndtering dog være symboliseret via det magringsmateriale, der indgår i lerkar AH 1a. Ole
Stilborgs undersøgelser har vist, at magringsmidlet kan hidrøre fra en knust digel, men selv om dette
skulle være tilfældet, er det selvfølgelig et spørgsmål, om det kan tillægges en bevidst symbolsk be-
tydning (afsnit 5.10.4.4, jf. Stilborg 1997:268). Blandt gravgodset fra de fynske jernaldergravpladser er
den hidtil bedste indikation på ædelmetalhåndtering en mulig poler- eller probersten fra Egelygård.252

Det må derfor konstateres, at selv om denne genstandstype kan være overset eller fejltolket i nogle til-
fælde, er ædelmetalhåndværk kun repræsenteret i et meget lille antal fynske gravfund fra ældre jern-
alder.

I hovedparten af de tilfælde, hvor redskaberne fra de fynske jernaldergrave kan knyttes til en spe-
cifik funktion, afspejler de forarbejdning af produkter, som har kunnet tilvejebringes via agrarpro-
duktionen. I afsnittene 5.6.1-5.6.2 er der argumenteret for, at de halvmåneformede rageknive, de
ølandske skindknive samt skafttungeknivene med konveks æg (type 3) skal tolkes som redskaber, der
er anvendt til flåning, skindskrabning og udskæring af læder. Hvis denne udlægning er korrekt, vid-

250 Enæggede knive med skafttunge regnes ikke hertil, selv om også nogle af disse kan antages at have været anvendt som red-
skab i en specifik, men altså ikke identificerbar funktion. En undtagelse udgøres af de kraftige type 3-knive, der kan sammen-
lignes med rageknive og læderknive (jf. afsnit 5.6.2).
251 En tilsvarende udvikling er iagttaget i Slesvig-Holsten (Articus 2004:128f).
252 Egelygård grav A21 fra B2 (jf. bilag 1, 090107-123).
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brugsproduktionen i form af kornsegl og løvknive (Albrectsen 1956:176f). I de samtidige kvindegrave
er redskaber i enkelte tilfælde repræsenteret med en saks, men hyppigere med tenvægte og nåle eller
syle. Sidstnævnte genstandskategorier blev også medgivet i kvindegravene gennem hele yngre romer-
tid, dog i aftagende mængde efter periodens midte. På overgangen mellem ældre og yngre romertid blev
jernkammen introduceret som en kvindespecifik redskabstype i gravfundene, og her fandt redskabs-
typen anvendelse til et stykke ind i C2. Mændenes redskabsudstyr var i yngre romertid indskrænket
til sakse, der var hyppige i C1, hvor de stadig indgik i samme kontekst som i den forudgående periode.
Efter C1 forsvandt saksene – såvel som andre typer af redskaber – imidlertid fra mandsgravene.

Spektret af redskabstyper, som er repræsenteret i de fynske jernaldergrave, forekommer meget snæ-
vert. Dette bliver særligt tydeligt, hvis materialet holdes op mod værkstedspladsernes og krigsbytte-
ofringernes brede udvalg af værktøj; dette omfatter bl.a. redskaber til bearbejdning af ben og tak samt
til træ- og metalhåndværk, men tillige kirurgiske instrumenter (Thomsen et al. 1993:80ff; Sørensen, S.A.
2000:30ff; Frölich 2003; 2008; Christensen, A.E. 2005; Dobat 2008). Det er tankevækkende, at speci-
aliserede funktioner med relation til f.eks. drejning i ben og rav eller metalhåndtering er meget spar-
somt repræsenteret i gravfundene. Således er det nærliggende at antage, at de komplicerede processer
i forbindelse med f.eks. jernudvinding, smedning og støbning kunne have været forbundet med en vis
respekt og prestige, men det afspejler sig i så fald ikke i gravmaterialet. På Brudager-gravpladsen kan
ædelmetalhåndtering dog være symboliseret via det magringsmateriale, der indgår i lerkar AH 1a. Ole
Stilborgs undersøgelser har vist, at magringsmidlet kan hidrøre fra en knust digel, men selv om dette
skulle være tilfældet, er det selvfølgelig et spørgsmål, om det kan tillægges en bevidst symbolsk be-
tydning (afsnit 5.10.4.4, jf. Stilborg 1997:268). Blandt gravgodset fra de fynske jernaldergravpladser er
den hidtil bedste indikation på ædelmetalhåndtering en mulig poler- eller probersten fra Egelygård.252

Det må derfor konstateres, at selv om denne genstandstype kan være overset eller fejltolket i nogle til-
fælde, er ædelmetalhåndværk kun repræsenteret i et meget lille antal fynske gravfund fra ældre jern-
alder.

I hovedparten af de tilfælde, hvor redskaberne fra de fynske jernaldergrave kan knyttes til en spe-
cifik funktion, afspejler de forarbejdning af produkter, som har kunnet tilvejebringes via agrarpro-
duktionen. I afsnittene 5.6.1-5.6.2 er der argumenteret for, at de halvmåneformede rageknive, de
ølandske skindknive samt skafttungeknivene med konveks æg (type 3) skal tolkes som redskaber, der
er anvendt til flåning, skindskrabning og udskæring af læder. Hvis denne udlægning er korrekt, vid-

250 Enæggede knive med skafttunge regnes ikke hertil, selv om også nogle af disse kan antages at have været anvendt som red-
skab i en specifik, men altså ikke identificerbar funktion. En undtagelse udgøres af de kraftige type 3-knive, der kan sammen-
lignes med rageknive og læderknive (jf. afsnit 5.6.2).
251 En tilsvarende udvikling er iagttaget i Slesvig-Holsten (Articus 2004:128f).
252 Egelygård grav A21 fra B2 (jf. bilag 1, 090107-123).
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ner disse redskabstypers udbredelse i regionen fra slutningen af førromersk jernalder og frem til C1 om,
at håndtering af huder må have været et betydningsfuldt håndværk. Eftersom knoglefundene fra de sam-
tidige bopladser viser, at jagt på storvildt har spillet en meget begrænset rolle, må det være skind fra tam-
dyr – primært kvæg og får – man har bearbejdet med disse knive. Beredning af huder har dog ikke ef-
terladt sikre spor i det samtidige bopladsmateriale, vel især fordi rødgarvning er en meget lavteknologisk
proces, der som udgangspunkt blot omfatter en stor beholder, vand, egebark samt evt. askelud, salt og
urin. Krigsbytteofferfundenes mange beslag til bælteudstyr og seletøj vidner imidlertid om, at produk-
tionen af lædervarer må have været betydelig i romersk jernalder. Hertil kommer, at huder med største
sandsynlighed også har været anvendt til formål, der ikke umiddelbart kan aflæses i det arkæologiske
fundstof – nemlig som beholdere, beklædning, tovværk, skjolde og telte m.v. Endelig er der eksporta-
spektet, som i flere sammenhænge er diskuteret i forbindelse med redskaber til skindhåndtering (f.eks.
Hagberg, U.E. 1967:121; Räf 2001b:24f). Det er nærliggende at antage, at skindvarer har indgået i ud-
vekslingen med det provinsialromerske område, hvor de militære styrker må have haft et enormt behov
for læder, men i det danske område kan der ikke påvises en entydig kronologisk eller rumlig sammen-
hæng mellem gravfundet værktøj til læderhåndtering og romerske importgenstande (jf. afsnit 5.6.1).

Selv om også saksene kan have været anvendt i forbindelse med håndtering af skind, er det mere
sandsynligt, at de skal ses i sammenhæng med fårehold eller bearbejdning af forskellige former for teks-
tilfibre. Som redskabstype i mandsgravene blev saksene især almindelige på det tidspunkt, hvor de til
skindhåndteringen hørende redskaber var på vej ud af billedet. De – ganske vist få – analyser af dy-
reknogler fra fynske romertidsbopladser peger dog ikke på, at fåreholdet har været særlig storstilet, end-
sige forbundet med specialiseret uldproduktion.253 Til gengæld viser fund fra flere brøndanlæg i den
nordøstlige udkant af Odense, at håndteringen af vegetabilske fibre fra nælde og hør254 blev systema-
tiseret og praktiseret i stort omfang allerede fra den sene del af ældre romersk, men ikke mindst gen-
nem yngre romersk jernalder (Gotfredsen et al. 2009). Ligeledes i den tidligste del af yngre romersk
jernalder blev jernkammene, hvis relation til bearbejdning af tekstilfibre er påpeget i afsnit 5.6.4, et væ-
sentligt redskabssymbol i veludstyrede kvindegrave.

Den symbolværdi, som forskellige redskabstyper blev tillagt, vekslede gennem ældre jernalder, li-
gesom der var betydelige variationer i udtrykket fra region til region (jf. Hedeager 1990:137f; Nicklasson
1997:131f; Björk 2005:71ff). I det fynske område indgik forskellige former for knive med halvmåne-
formet æg og sakse – ofte kombineret med våben – i grave fra sen førromersk jernalder og frem til C1.
Lignende udstyrskombinationer genfindes i samtidige mandsgrave i Jylland, på Bornholm, i dele af Syd-
sverige samt over store landområder syd for Østersøen. Derimod er tilsvarende fund og især fund-
kombinatoner meget fåtallige på Sjælland og omkringliggende øer. Fra begyndelsen af C1 blev også
kvindegravene markeret gennem bestemte redskabsformer. Det var primært jernkamme og bronze-
tenvægte, der i C1 og C2 hyppigt udgjorde en del af et komplekst gravudstyr på Fyn, og hovedsage-
ligt på øens østlige del. Disse redskabstyper indgik på samme tid i veludrustede kvindegrave i Jylland
og på Bornholm, mens det kun var bronzetenvægtene, der blev medgivet i kvindegravene på Sjælland.
Disse forhold illustrerer med al tydelighed, at man ikke uden forbehold kan sammenligne indholdet i
samtidige grave fra to forskellige regioner med henblik på belysning af f.eks. sociale forskelle. Til gen-
gæld viser de forskellige redskabstypers kronologiske fordeling et entydigt billede af, at redskaber langt
overvejende blev brugt som symbol i mandsgravene i tidsrummet frem til C1. Fra begyndelsen af samme
periode og frem til C2 var det imidlertid i kvindegravene, at en tilsvarende symbolik blev udtrykt, blot
med andre redskabstyper (fig. 300). En parallel til denne udvikling kan iagttages i gravmaterialet fra
andre landsdele (f.eks. Pearson 1993:219).

253 Således har Frands Herschend (1980:262ff) argumenteret for, at en omfattende uldproduktion kan være baggrunden for
Ølands velstand i germansk jernalder.
254 Hertil kan man antagelig tilføje hamp. Pollenanalyser af bundsedimenter fra Gudme Sø har vist, at søen i stort omfang har
været anvendt til rødning af hamp i yngre jernalder (Rasmussen & Olsen, in print).
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Mens den primære produktion af landbrugsprodukter ses tydeligt udtrykt gennem deponering af
lerkar, udvalgte dele af køddyr og afgrøder i ældre jernalders ofringer på tørt land såvel som i moser,
er den næsten ikke synlig i redskabsmaterialet fra de samtidige fynske gravfund (f.eks. Becker 1972;
Andersen, Aa.G. 1996; Lund, J. 2002; Hansen, J. 2006). Tilsvarende er tilvejebringelsen af føde gen-
nem fiskeri ikke afspejlet i gravfundene255, og jagt er blot repræsenteret med få pilespidser fra yngre
romertid. Eftersom jagt på især storvildt kan antages at have været omfattet af en vis form for regule-
ring (jf. afsnit 5.5.1), skal gravfundenes pilespidser imidlertid næppe betragtes som redskaber fra den
primære fødetilvejebringelse, men snarere som statussymboler.

Det kan konkluderes, at de gravfundne redskaber, hvoraf mange udmærker sig gennem særlig om-
hyggelig fremstilling, ornamentik eller ved valget af råmateriale, langt overvejende afspejler bearbejd-
ning af bestemte råvarer fra den primære landbrugsproduktion. Det er derfor nærliggende at antage,
at de pågældende produkter havde afgørende betydning for romertidssamfundets subsistensøko-
nomi. Gennem gravlæggelse med forskellige redskabstyper kunne slægten vise afdødes relation til og
måske ligefrem kontrol over produktion og bearbejdning af bestemte råvarer. Det kan dog heller ikke
udelukkes, at der har været en vis prestige forbundet med at kunne beherske nogle af de forarbejd-
ningsprocesser, der indgik i produktionen af læder og tekstil, og at medgivelsen af redskaberne skulle
udtrykke, at afdøde have specielle kompetencer inden for disse håndværk.

7.4. GRAVGODSETS KOMPLEKSITET I RELATION TIL GRAVFORM OG KRONOLOGI

Der er gjort mange forsøg på at anvende objektive og målbare parametre til at inddele forhistoriske
grave i grupper, der kan antages at afspejle social differentiering, etnicitet, køn, alder m.v. (f.eks. Bin-
ford 1971; Brown 1981; Steuer 1982). Analyserne kan tage udgangspunkt i kvantitative såvel som kva-
litative elementer, og de kan evt. anvendes i kombination. I langt de fleste tilfælde er det gravenes ind-
hold af genstande, der danner grundlaget for analyserne, men som det allerede er omtalt i afsnit
7.1-7.1.1, er det væsentligt at være opmærksom på, at status m.v. også kan udtrykkes på anden vis end
gennem medgivelsen af gravgaver.

Før der gennemføres en undersøgelse af et konkret materiale, er det nødvendigt at afklare, hvad der
ønskes belyst ved hjælp af analysen eller analyserne. Dernæst skal der tages højde for, at faktorer som
materialets bevaringstilstand, repræsentativitet, kronologiske spredning, gravform og gravskik samt re-
gionalitet kan have afgørende indflydelse på analysens resultat (f.eks. Nielsen, K.H. 1993:174f). Som
udgangspunkt er det derfor nødvendigt at vurdere karakteren af et konkret gravmateriale i forhold til

Fig. 300. Ragekniven DY 4

og jernkammen KM 6 illu-

strerer skiftet fra mands- til

kvindesymboler i gravgodset

i romersk jernalder.

Foto: Jørgen Nielsen

255 Der indgår dog fiskeknogler i enkelte af Møllegårdsmarkens brandgrave (Holck 1993).
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Mens den primære produktion af landbrugsprodukter ses tydeligt udtrykt gennem deponering af
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forskellige analysemetoder for at undersøge, hvilken eller hvilke der vil være bedst egnede i det på-
gældende tilfælde. I det følgende vil forskellige tilgange til denne problematik blive vurderet i forhold
til gravfundene fra Brudager-gravpladsen.

Gennem de sidste årtier er der gennemført en række kvalitative analyser af indholdet i danske jern-
aldergrave, og disse omfatter såvel enkelte gravpladser som materiale fra regioner eller større land-
områder. Analyserne dækker tidsrummet fra førromersk til yngre germansk jernalder (f.eks. Steuer
1982; Trolle-Lassen 1989; Jørgensen, L. 1990:63ff), men særligt har gravfund fra romersk jernalder væ-
ret emnet for undersøgelser (f.eks. Gebühr 1974; 1976:153ff; Jørgensen, L. 1988:21ff; Holten 1989; An-
dersson, K. 1993b; Ejstrud & Jensen 2000:97ff; Ethelberg 2000:145ff). Udgangspunktet for flere af de
analyser, der er lavet af romertidens gravfund, er enkelte oldsagsgrupper såsom import, våben eller gen-
stande, som på grund af råmateriale, størrelse, sjældenhed eller særlige kunstneriske kvaliteter er til-
lagt speciel statusværdi. Disse typer af analyser vil kun kunne anvendes på et begrænset udsnit af de
168 grave fra Brudager, og de vil derfor ikke blive indraget her. Hvis formålet derimod havde været at
perspektivere et bestemt segment af Brudager-gravene, f.eks. jordfæstegravene, våbengravene eller evt.
grave med indhold af en specifik genstandsgruppe i relation til samtidige grave fra regionen, ville de
kvalitative analyseformer være velegnede.

De kvantitative analysemetoder tager udgangspunkt i objektivt målbare enheder som vægt eller an-
tal. I et forsøg på at kvantificere gravgods har Klavs Randsborg således registreret vægten af bronze-
og guldgenstande i et gravmateriale fra ældre bronzealder (Randsborg 1973; 1974). Denne analyseform
er imidlertid ikke relevant i forbindelse med Brudager-materialet, da den kun ville kunne inddrage det
meget begrænsede antal grave, som indeholder ædle metaller. Endvidere har vejningen af brandgrave-
nes keramik vist, at begravelsesritualerne har haft betydelig indflydelse på mængden – herunder væg-
ten – af de lerkarskår, der blev deponeret i det enkelte anlæg (jf. afsnit 4.2.3 og 5.10.3). Det er derfor
nærliggende at antage, at vejning af andre materialegrupper – f.eks. bronze, glas eller jern – også pri-
mært vil afspejle brandgravsskikkens indflydelse.

Med henblik på at udskille sociale niveauer i et brandgravsmateriale fra yngre bronzealder har Hen-
rik Thrane (1981) foretaget en optælling af samtlige genstande i de enkelte grave. En lignende frem-
gangsmåde har samme forfatter såvel som Jørgen Christoffersen benyttet til at foretage en inddeling
af romertidsgravene fra Møllegårdsmarken (Christoffersen 1987; Thrane 1991 fig. 3). Ved analysen af
et stort og bl.a. fynsk gravmateriale fra ældre romertid har Michael Gebühr opregnet gravenes indhold
af genstande, men dog ladet flere dele af samme genstand (f.eks. skjoldbeslag) tælle for én. Til gengæld
er nogle genstande tillagt større værdi end andre, fordi de er lavet af ædelmetal (Gebühr 1976:92f). Set
i relation til indholdet i Brudager-gravene vil Thranes, Christoffersens og Gebührs metoder være me-
get påvirkelige af gravskikkens indflydelse. Således ville jordfæstegrave fra sen yngre romertid med et
indhold af bl.a. store perlekæder blive vægtet forholdsvis højere end brandgrave med et udstyr, der no-
minelt er meget mindre, men som til gengæld ville få en høj score i en kvalitativ analyse.

Lotte Hedeager har i flere sammenhænge fremlagt resultater af en kvantitativ analysemetode, der
har flere lighedspunkter med især Michael Gebührs fremgangsmåde (Hedeager 1978a; 1978c; 1990). I
Hedeagers AOT-analyse kvantificeres Antallet af OldsagsTyper i den enkelte grav uden hensyn til det
materiale, som genstandene er lavet af og uden skelen til, hvor mange eksemplarer genstanden er re-
præsenteret med. Således giver tre lerkar, én guldsmelteklump eller 400 rav- og glasperler kun hver især
en AOT-værdi på 1; tilsvarende gør sammenhørende genstande (f.eks. skjoldbule og -håndtagsbeslag
eller remende, -spænde og bæltebeslag). Analysen er således udelukkende et objektivt udtryk for grav-
godsets kompleksitet.

Blandt de ovenfor beskrevne, kvantitative analysemetoder synes Lotte Hedeagers AOT-analyse at
være den bedst egnede til at fortage en gruppering af kompleksiteten i et heterogent gravmateriale, som
det foreligger fra Brudager. Analysemetoden vurderes således i et vist omfang at kunne kompensere
for, at materialet er præget af mange dårligt bevarede grave (jf. afsnit 2.1.4), og at gravpladsen har haft
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en brugstid på ca. 330 år. Derfor er AOT-metoden valgt til at analysere gravenes indhold af uorgani-
ske genstande, som må formodes at være deponeret her som et resultat af et bevidst valg. Udeladt af
analyserne er således genstande, der kan være tilfældigt indblandet samt makrofossiler og dyreknog-
ler, hvis tilstedeværelse i højere grad vil være betinget af fysiske end sociale/rituelle forhold. Princip-
pet er dog fraveget for benkammes og bjørnekløers vedkommende, idet disse genstandsgrupper er med-
taget trods deres primært organiske karakter.256 Til gengæld kunne man, som Bo Gräslund har
bemærket, undlade at inddrage lerkar, der anvendes som benbeholder (og dertil knyttet låg), og som
derfor ikke nødvendigvis skal opfattes som gravgods, men derimod som en del af gravkonstruktionen
i lighed med kisten i en jordfæstegrav (Gräslund, B. 1994:15f). Ved vurderingen af Brudager-gravenes
indhold er urnerne dog medtaget i AOT-analyserne, idet deres symbolske og sociale betydning vur-
deres at være lige så væsentlig som f.eks. personligt udstyr.257

En beregning af de enkelte gravformers gennemsnitlige AOT-værdi viser, at urnebrandgruberne
rummer det mest komplekse og urnegravene det mindst komplekse gravudstyr (fig. 301-302). Denne
fordeling må imidlertid ikke betragtes helt ukritisk, idet nogle gravformer som følge af deres kon-
struktion generelt fremtræder dårligere bevaret end andre, og de vil derfor opnå en gennemsnitligt la-
vere AOT-værdi (jf. afsnit 4.3).

Ved at sammenholde den gennemsnitlige AOT-værdi med de enkelte gravformer kan man således
få et relativt indtryk af den mængde gravgods, der kan være fjernet efter gravlæggelsen. På trods af disse
forbehold kan der næppe være tvivl om, at der er en sammenhæng mellem gravformen og gravgodsets
kompleksitet, hvilket – subjektivt vurderet – også er tilfældet på andre fynske romertidsgravpladser.
Iagttagelserne støttes af, at Michael Gebühr gennem analyser af genstandshyppigheden i bl.a. fynske
gravfund fra ældre romertid er nået frem til lignende konklusioner (Gebühr 1976:95f). Derfor må det,
i hvert fald på regionalt plan, betragtes som et generelt fænomen, at jordfæstegrave og urnebrandgru-
ber rummer et mere komplekst udstyr end urnegrave og brandpletgrave. Dette forhold synes at gøre
sig gældende gennem hele romersk jernalder.

256 Ravperler kan også udelades, hvis der skal foretages en direkte sammenligning mellem jordfæstegrave og brandgrave. Det er
dog ikke gjort her, da ravperler altid forekommer sammen med glasperler i Brudager-gravene, således at en udeladelse ikke vil
påvirke AOT-værdien.
257 Til gengæld er de pågældende kar, som beskrevet i afsnit 5.10.2, ikke medtaget i vurderingen af ”antal kar pr. grav”. For en
generel kritik af AOT-analysen, se Andersson, K. 1993b:19f.
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en brugstid på ca. 330 år. Derfor er AOT-metoden valgt til at analysere gravenes indhold af uorgani-
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Eftersom frekvensen i brugen af de forskellige gravformer varierede i løbet af Brudager-gravplad-
sens ca. 330-årige brugstid, kan ovenstående analyse i hvert fald i et vist omfang afspejle en kronolo-
gisk udvikling. For at undersøge den kronologiske faktors indvirkning på AOT-værdierne, er gravene
inddelt i fem kronologiske “blokke”, og der er gennemført en beregning af den mindste, største og gen-
nemsnitlige AOT-værdi i hver af disse.

En undersøgelse af AOT-værdiernes kronologiske fordeling hæmmes af, at ca. 36 % af gravene ikke
kan dateres præcist. Disse graves lave AOT-værdi kan enten skyldes dårlige bevaringsforhold, eller at
de kun rummer en enkelt og da ukarakteristisk genstand, typisk i form af et lerkar. Selv om undersø-
gelsen således er gennemført på blot lidt over 100 grave, og på trods af at mange ikke kan henføres til
en veldefineret periode, er det indiskutabelt, at gravgodsets kompleksitet falder som en funktion af tid
(fig. 303). Dette forhold modsvarer den tidligere påviste nedgang i antallet af lerkar og mængden af ler-
karskår i brandgravene gennem samme tidsforløb (afsnit 5.10.1-5.10.2). 10 grave fra C2 udviser imid-
lertid en afvigelse fra den generelle tendens, idet disse repræsenterer den højeste gennemsnitlige AOT-
værdi. Det skyldes imidlertid, at gruppen af grave, der kan dateres til denne periode, præges af
forholdsvis mange jordfæstegrave med komplekst gravgods.

Fig. 303. Gravenes mindste,

største og gennemsnitlige

AOT-værdi fordelt på under-

perioder af gravpladsens

brugstid.

50 m
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Fig. 304. AOT-værdiernes

rumlige fordeling på Brud-

ager-gravpladsen.
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Der kan ikke iagttages grupperinger af grave med særligt komplekst gravgods inden for de enkelte
gravklynger (fig. 304, jf. afsnit 6.0). Til gengæld kan der registreres en tendens til, at grave med rela-
tivt høje eller meget lave AOT-værdier har en perifer placering i de tre klynger. Eftersom disse partier
af gravpladsen især rummer jordfæstegrave og urnegrave fra gravpladsens sene brugstid, afspejler dette
forhold antagelig blot sammenhængen mellem den horisontale udvikling og de ritualer, der har været
knyttet til en specifik gravform.

AOT-analyserne har således vist, at der en vis sammenhæng mellem gravform/gravskik og kom-
plekst gravgods, ligesom det er dokumenteret, at gravgodsets kompleksitet aftog som en funktion af
tid. Konsekvensen af disse iagttagelser må derfor være, at lave AOT-værdier i hvert fald ikke udeluk-
kende er et udtryk for lav social status. Derfor giver det ingen mening at udskille sociale grupperin-
ger blandt Brudager-gravene som helhed alene ved hjælp af AOT-værdierne.

Hvis man kombinerer den kvantitative analyse med kvalitative elementer, som Lotte Hedeager også
har gjort det (1990:108ff), fremgår det, at der er en klar sammenhæng mellem høje AOT-værdier og
statusprægede genstande eller redskaber med et bestemt symbolindhold (jf. afsnit 7.3). Således er bredt
sammensat våbenudstyr, genstande af sølv og guld, import, store perlekæder samt sakse, rageknive og
jernkamme primært knyttet til de 17,3 % af gravene, der har AOT-værdier på 5-9. De 21,4 % af gra-
vene, der har AOT-værdier på 3-4, kan rumme mindre perleopsætninger, men af ædelmetalgenstande
indgår kun sølv- og guldsmykker i grav JÅ. Denne grav var imidlertid så nedpløjet, at det ikke kan ude-
lukkes, at den oprindeligt kan have rummet et bredere sammensat udstyr. Endelig er der en gruppe på
61,3 %, der har AOT-værdier på 0-2; i det omfang disse grave rummer genstande, er det typisk kera-
mik, en benkam eller et mindre antal glasperler. Resultaterne fra undersøgelsen af Brudager-gravene
svarer således til konklusionen på de analyser, som Lotte Hedeager har gennemført på romertidsgrave
fra hele det fynske område såvel som fra andre regioner i Danmark (1990:103ff).

Konklusionen på dette afsnit er, at komplekst gravgods primært udtrykker de specifikke, rituelle
handlinger og normer, der på et givet tidspunkt var knyttet til bestemte gravformer, og sekundært af-
dødes sociale status. Det er dog først muligt at relatere afdøde til en specifik socialgruppe, når grav-
godsets kompleksitet sammenholdes med dets kvalitative aspekter, herunder genstandstyper, der rum-
mer en særlig symbolik.

7.5. BRUDAGER-GRAVENE OG DEN SOCIALE STRUKTUR PÅ FYN

I ROMERSK JERNALDER – INDLEDNING

Uafhængigt af om Brudager-gravenes indhold analyseres med kvantitative eller kvalitative metoder, er
det tydeligt, at gravgodset udviser variationer og kombinationsmønstre, der bl.a. må afspejle forskelle
i den sociale struktur. I forbindelse med overordnede analyser af de fynske romertidsgravfund eller ud-
snit heraf er det da også tidligere påvist, at disse afspejler betydelige sociale forskelle (f.eks. Gebühr 1974;
1976; Christoffersen 1987; Hedeager 1990). I forbindelse med detaljerede analyser af romertidens grav-
fund fra andre regioner er det desuden påpeget, at konkrete fynske gravfund kan sammenlignes med
specifikke socialgrupper, der kan udskilles i de pågældende områder (f.eks. Hansen, U.L. 1995; Et-
helberg 2000; 2003).

I afsnit 5.7.7 blev det dokumenteret, at Brudager-gravpladsens våbengrave kun repræsenterer de ne-
derste og mellemste ranggrupper i romertidens hærstyrker, ganske som det er tilfældet med hovedparten
af de samtidige fynske våbengrave. Selv ved en helt overordnet sammenligning mellem gravpladsens
fire grave med stumper af romerske bronze- og glaskar og de øvrige fynske importgrave fra yngre ro-
mertid er det tydeligt, at Brudager-gravenes indhold af import er nærmest symbolsk. Når det således
kan konstateres, at grave med import og våben kun repræsenterer et udsnit af romertidens socialt be-
tingede grupperinger, er det nærliggende at antage, at det også gælder for gravpladsens øvrige grave.
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Hvorvidt dette er tilfældet, skal søges belyst i de følgende afsnit. Da der ikke tidligere er udarbejdet
modeller over socialstrukturen i Den fynske Øgruppe på baggrund af romertidens gravfund, vil det
være nødvendigt at tage udgangspunkt i modeller, som er udarbejdet med udgangspunkt i gravfund fra
andre landsdele. I de følgende afsnit behandles gravene fra ældre og yngre romertid hver for sig.

7.5.1. SOCIALGRUPPER I DE FYNSKE GRAVFUND FRA ÆLDRE ROMERSK JERNALDER

På baggrund af analyser af gravfundene fra Nordslesvig har Per Ethelberg foreslået, at denne region i
ældre romertid havde en samfundsstruktur, der bestod af fem socialgrupper, som hver især var karak-
teriseret af bestemte typer eller sæt af gravudstyr (fig. 305).

Fra Den fynske Øgruppe kendes ca. 1490 gravfund, der kan dateres til ældre romertid, og disse rum-
mer – bortset fra sølvtaucherede sporer – alle de genstandsgrupper, som Ethelberg har anvendt til at
udskille sociale grupperinger i det nordslesvigske materiale. Således indeholder 22 af de fynske grave
romersk importgods258, mens ca. 90 indeholder våbenudstyr og ca. 35 genstande af guld. Eftersom der
er stor overensstemmelse mellem det nordslesvigske og det fynske gravudstyr fra ældre romertid, og
da de to regioner endvidere blot er adskilt af Lillebælt, vil det næppe være urimeligt at bruge Ethel-
bergs model som udgangspunkt ved en social gruppering af de fynske gravfund fra 1.-2. årh.

Ethelbergs fyrstegravssegment er ikke repræsenteret på Brudager-gravpladsen, men i et fynsk per-
spektiv kan denne socialgruppe måske udskilles i Martofte grav 1 og Møllegårdsmarken grav 99, begge
fra B2 (Albrectsen 1956 nr. 58 og 75). Anvender man derimod Michael Gebührs definition på en fyrste-
grav, er det kun gravene fra Nr. Broby, Espe og Skrøbeshave, der kan regnes som sådanne (Albrectsen
1956 nr. 84, 81 & 62), idet han også anvender gravformen som et kriterium (Gebühr 1974; 1996). De på-
gældende grave rummer et komplekst udstyr, der bl.a. omfatter flere importgenstande og -typer samt ædel-
metal – og for Nr. Broby-gravens vedkommende – tillige dele af en vogn (Hedeager & Kristiansen 1984).

258 Af disse er mere end halvdelen fremdraget under sådanne omstændigheder, at de ikke kan betragtes som sluttede, og derfor
kan de være problematiske at anvende i sociale analyser.

Fig. 305. Model for social-

strukturen i ældre romertid i

Over Jerstal-kredsen i

Nordslesvig. Omtegnet efter

Ethelberg 2003 fig. 151.
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Per Ethelbergs gruppe af stormænd kan heller ikke identificeres på Brudager-gravpladsen, men i
et regionalt perspektiv kan det være denne gruppe, der er repræsenteret i Bregentved grav FR, efter-
som den indeholder beslag fra sporesko (fig. 306).259 Graven rummer imidlertid en guldfingerring, og
ifølge Ethelberg (2003:275) er denne genstandstype aldrig kombineret med sporesko i Nordslesvig.
Dette må indikere, at de fynske grave fra ældre romertid ikke helt entydigt kan indpasses i den nord-
slesvigske samfundsmodel.

Seks krigergrave på Brudager-gravpladsen kan dateres til ældre romertid, og blandt disse skiller DY
sig ud ved – udover våbenudstyr – at indeholde en guldsmelteklump, der kan stamme fra en ring. Ifølge
Ethelberg (2003:274) kombineres våbenudstyr og guldringe ikke i de nordslesvigske gravfund fra æl-
dre romertid, mens dette ikke er ualmindeligt i de umiddelbart nord herfor liggende dele af Jylland
(Mikkelsen, D.K. 1990). Til gengæld synes det at være fælles for begge regioner, at våbenudstyr og ro-
mersk import udelukker hinanden; kun Fjellerup grav 5260 fra B2 indeholder to lanser samt bronze-
blik, der kan stamme fra et importkar.

På trods af at der kan iagttages mange ligheder i gravgodsets sammensætning på Fyn og i Nord-
slesvig, må det konstateres, at der også har været regionale variationer i måden, hvorpå man har anvendt
og kombineret bestemte statussymboler i gravkontekst i 1.-2. årh. Konsekvensen af denne iagttagelse
er, at det kan være vanskeligt umiddelbart at jævnføre et specifikt fynsk gravfund med en bestemt so-
cialgruppe i den nordslesvigske samfundsmodel. Der kan dog næppe være tvivl om, at hovedparten af
de gravlagte på Brudager-gravpladsen såvel som på andre fynske gravpladser fra ældre romertid må til-
høre Ethelbergs gruppe af bønder, mens krigergruppen også er velrepræsenteret. Vanskeligere bliver
det at indplacere den gruppe af individer – ofte kvinder – som er gravlagt med komplekst og rigt ud-
styr, der i nogle tilfælde tillige omfatter import og/eller smykker af sølv og guld. Til sidstnævnte gruppe
hører Brudager grav JÅ; individet i denne grav kan måske være en kvindelig pendant til gruppen af
landsbyledere eller stormænd, herunder have været relateret til en af disse grupper gennem ægteskab.

Hvis man tager udgangspunkt i Ethelbergs samfundsmodel, kan det konkluderes, at i et regionalt
perspektiv repræsenterer Brudager-gravene fra ældre romertid kun den nedre del af samtidens sociale
hierarki. Enkelte grave skiller sig dog ud fra flertallet ved at rumme våbenudstyr eller andre status-
symboler, oftest i form af redskaber med et bestemt symbolindhold. Den sociale afstand fra individerne
i de pågældende grave til de samtidige landsbyledere, stormænd og fyrster, som må være repræsente-
ret i f.eks. Møllegårdsmarken grav 99 og Skrøbeshave på Østfyn, Espe, Blidegn og Nr. Broby på det
sydlige Midtfyn eller Martofte på Hindsholm, må imidlertid have været betragtelig.

259 Jf. bilag 13, 090108-11 Bregentved.
260 Jf. bilag 13, 090102-23 Fjellerup.

Fig. 306. Bregentved grav FR.

Sølvbeslag med glasindlægning

fra sporesko.

Foto: Jens Gregers Aagaard.
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Per Ethelbergs gruppe af stormænd kan heller ikke identificeres på Brudager-gravpladsen, men i
et regionalt perspektiv kan det være denne gruppe, der er repræsenteret i Bregentved grav FR, efter-
som den indeholder beslag fra sporesko (fig. 306).259 Graven rummer imidlertid en guldfingerring, og
ifølge Ethelberg (2003:275) er denne genstandstype aldrig kombineret med sporesko i Nordslesvig.
Dette må indikere, at de fynske grave fra ældre romertid ikke helt entydigt kan indpasses i den nord-
slesvigske samfundsmodel.

Seks krigergrave på Brudager-gravpladsen kan dateres til ældre romertid, og blandt disse skiller DY
sig ud ved – udover våbenudstyr – at indeholde en guldsmelteklump, der kan stamme fra en ring. Ifølge
Ethelberg (2003:274) kombineres våbenudstyr og guldringe ikke i de nordslesvigske gravfund fra æl-
dre romertid, mens dette ikke er ualmindeligt i de umiddelbart nord herfor liggende dele af Jylland
(Mikkelsen, D.K. 1990). Til gengæld synes det at være fælles for begge regioner, at våbenudstyr og ro-
mersk import udelukker hinanden; kun Fjellerup grav 5260 fra B2 indeholder to lanser samt bronze-
blik, der kan stamme fra et importkar.

På trods af at der kan iagttages mange ligheder i gravgodsets sammensætning på Fyn og i Nord-
slesvig, må det konstateres, at der også har været regionale variationer i måden, hvorpå man har anvendt
og kombineret bestemte statussymboler i gravkontekst i 1.-2. årh. Konsekvensen af denne iagttagelse
er, at det kan være vanskeligt umiddelbart at jævnføre et specifikt fynsk gravfund med en bestemt so-
cialgruppe i den nordslesvigske samfundsmodel. Der kan dog næppe være tvivl om, at hovedparten af
de gravlagte på Brudager-gravpladsen såvel som på andre fynske gravpladser fra ældre romertid må til-
høre Ethelbergs gruppe af bønder, mens krigergruppen også er velrepræsenteret. Vanskeligere bliver
det at indplacere den gruppe af individer – ofte kvinder – som er gravlagt med komplekst og rigt ud-
styr, der i nogle tilfælde tillige omfatter import og/eller smykker af sølv og guld. Til sidstnævnte gruppe
hører Brudager grav JÅ; individet i denne grav kan måske være en kvindelig pendant til gruppen af
landsbyledere eller stormænd, herunder have været relateret til en af disse grupper gennem ægteskab.

Hvis man tager udgangspunkt i Ethelbergs samfundsmodel, kan det konkluderes, at i et regionalt
perspektiv repræsenterer Brudager-gravene fra ældre romertid kun den nedre del af samtidens sociale
hierarki. Enkelte grave skiller sig dog ud fra flertallet ved at rumme våbenudstyr eller andre status-
symboler, oftest i form af redskaber med et bestemt symbolindhold. Den sociale afstand fra individerne
i de pågældende grave til de samtidige landsbyledere, stormænd og fyrster, som må være repræsente-
ret i f.eks. Møllegårdsmarken grav 99 og Skrøbeshave på Østfyn, Espe, Blidegn og Nr. Broby på det
sydlige Midtfyn eller Martofte på Hindsholm, må imidlertid have været betragtelig.

259 Jf. bilag 13, 090108-11 Bregentved.
260 Jf. bilag 13, 090102-23 Fjellerup.

Fig. 306. Bregentved grav FR.

Sølvbeslag med glasindlægning
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7.5.2. SOCIALGRUPPER I DE FYNSKE GRAVFUND FRA YNGRE ROMERSK JERNALDER

Med udgangspunkt i yngre romertids gravfund fra henholdsvis Sjælland (Hansen, U.L. 1995; Ethel-
berg 2000) og Jylland (Ringtved 1988) er der udarbejdet forskellige modeller for samfundsstrukturens
opbygning i de pågældende landsdele. Per Ethelbergs model er den mest detaljerede af de tre, idet den
omfatter alle de statuslag, der på baggrund af gravgodset kan udskilles i sjællandske grave fra begyn-
delsen af C1 til et stykke ind i C2 (fig. 307). Denne model er således valgt som udgangspunkt for en
sammenligning med de fynske gravfund fra yngre romertid. Til de enkelte statuslag i Ethelbergs mo-
del knyttes betegnelser, der tager udgangspunkt i de ranggrupper, som nævnes af Tacitus i Germania
(Ethelberg 2000:162ff). Der kan sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt det er muligt at jævnføre grup-
peringer af sjællandske grave fra 2.-3. årh. med betegnelser på samfundsgrupper i et romersk værk fra
1. årh., men denne problemstilling vil ikke blive diskuteret i denne sammenhæng.

Når indholdet i Brudager-gravene fra yngre romertid sammenholdes med definitionerne i figur 307,
kan det konstateres, at de ikke rummer de genstandstyper, som definerer statuslagene 1-3. I Ethelbergs
model karakteriseres statuslag 4 ved grave med import og/eller glatte guldfingerringe, og i hvert fald
de fire grave med bronze- og glaskar fra Brudager kan således opfylde kravene til at blive indplaceret
her. Det er vanskeligt at betegne de pågældende grave som en ensartet gruppe, idet der er ret store va-
riationer i gravgodsets kompleksitet, hvilket afspejles i AOT-værdier på 3-7 (jf. afsnit 5.9.4). Dette bil-
lede forstærkes, hvis de pågældende grave sammenholdes med de øvrige 121 fynske grave med impor-
terede bronze- og glaskar fra yngre romertid. De i alt 125 importgrave, der kan dateres til B2/C1a-C3,
kan således underinddeles i flere segmenter, der i et vist omfang er betinget af kronologiske, men først
og fremmest af sociale forhold.261 Dette er illustreret i figurerne 308-309, hvor importgravene er grup-
peret med udgangspunkt i antallet af importgenstande og dernæst antallet af importtyper. Inden for de
enkelte grupper er det endvidere undersøgt, hvor mange grave der indeholder ædelmetaller og våben,
ligesom variationsbredden i kompleksiteten af det samlede gravudstyr er vurderet.

Fig. 307. Forenklet model af

Per Ethelbergs statusklasser i

sjællandske gravfund fra C1-

C2 (Ethelberg 2000 fig. 133).

I
Fig. 308. 125 fynske import-

grave fra yngre romersk jern-

alder grupperet efter antallet

af importgenstande. Tal i pa-

rentes angiver gennemsnits-

værdier.

Fig. 309. 125 fynske import-

grave fra yngre romersk jern-

alder grupperet efter antallet

af typer af importgenstande.

Tal i parentes angiver gen-

nemsnitsværdier.261 I denne sammenhæng er et importkar regnet for én genstand, hvad enten den er til stede i hel tilstand eller – som det oftest
er tilfældet – pars pro toto (jf. afsnit 4.2.3 og 5.9.5.4).
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I Brudager grav EN er et importkar nedlagt sammen med våbenudstyr; i et regionalt perspektiv ken-
des denne kombination kun i tre andre C1-grave262, der dog også udviser variation, idet de rummer mel-
lem én og fire importgenstande med Ellerup-graven som langt den rigeste. Ingen af de sikre eller mu-
lige importgrave fra Brudager indeholder dele af mere end én beholder med fremmed proveniens, og
denne situation genfindes i ca. 74 % af de i alt 125 fynske grave med import fra yngre romertid (fig.
308). Ingen af importgravene fra Brudager indeholder ædelmetal, og på regionalt plan er det da også
kun tilfældet i ca. 11 % af gravene med én importgenstand.

Gravene med én importgenstand, der altså repræsenterer omkring trefjerdedele af de fynske im-
portgrave fra yngre romertid, har en kronologisk spredning fra C1-C3, men dog med udpræget
tyngde i C1. Udvalget og kombinationen af hjemlige genstandstyper i de fleste af disse grave viser, at
de tilhører en forholdsvis ensartet gruppe. Enkelte skiller sig ud ved at indeholde våben eller – som det
er tilfældet i Sanderumgård grav 2 – ved at rumme et meget komplekst udstyr, der bl.a. omfatter sølv-
og guldfibler med relation til det overregionale, herunder mellemeuropæiske, fyrstemiljø (f.eks. Przy-
była 2008).

Blandt de i alt 32 fynske grave, der rummer mere end én importgenstand, dateres hovedparten til
B2/C1a-C1, men enkelte er fra C2. De 32 grave spænder over et bredt spektrum; 18 indeholder to im-
portkar af hhv. glas og bronze, mens nogle har terra sigillata (evt. omarbejdet til en tenvægt) som im-
portgenstand nummer to. Også i denne gruppe er importgodset i mange tilfælde nedlagt pars pro toto,
og kun i et enkelt tilfælde indgår guld, mens sølv er til stede i få grave. Der er våbenudstyr i Fjellerup
grav 3, mens Møllegårdsmarken grav 1304 rummer et fragment af en ringbrynje; denne har imidlertid
været anvendt som amulet og kan derfor ikke regnes som egentligt våbenudstyr (Albrectsen 1971a:115f;
jf. Czarnecka 1994).

De i alt 11 grave med tre-fire importgenstande udgøres af fire grave uden ædelmetal og syv med guld
og/eller sølv. Sidstnævnte gruppe er karakteriseret ved høje AOT-værdier, og her indgår bl.a. flere
brandgrave fra Møllegårdsmarken263 samt våbengraven fra Ellerup. I denne gruppe findes også jord-
fæstegravene Sanderumgård grav 1 fra C1b og Eskildstrup fra C2. Sidstnævnte har blot en AOT-værdi
på 4, men rummer hele fire bronzekar og det i kap. 5.5.4.2 fig. 138 afbildede sæt af spillebrikker samt
tre ret simple spiralfingerringe af guld (Albrectsen 1968 nr. 49). Eftersom graven er usagkyndigt frem-
draget i 1850, kan det ikke udelukkes, at udstyret oprindeligt har været mere komplekst; således sav-
nes f.eks. personligt udstyr og fibler.

Kun tre grave indeholder seks-syv importgenstande; hertil hører det muligvis ukomplette udstyr
fra Vejrupgård-brandgraven, der dateres til C1a (Albrectsen 1968 nr. 36). Graven rummer hverken guld
eller våben, men også i dette tilfælde må der tages forbehold for fundomstændighederne og det tidlige
tidspunkt for fremdragelsen.

De to sidste grave i denne gruppe er jordfæstegravene fra Hågerup og Årslev; disse rummer – ud
over en større samling importkar såvel som andre importsager – flere genstande af sølv og guld samt
andre former for regionale og overregionale statussymboler. Hågerup-graven dateres til C1b, mens en
nøjagtig tidsfæstelse af Årslev-graven er mere problematisk. Af Albrectsen er den dateret til tidlig pe-
riode III (1968:81) og af Ulla Lund Hansen til C2 på baggrund af importgodset (1987:426). Med ud-
gangspunkt i fiblerne har Joachim Werner og Kazimierz Godłowski ligeledes dateret graven til C2264,
mens Birger Storgaard ud fra en samlet vurdering af gravgodset har henført den til C3 (1990:50). Se-
nere har han imidlertid rykket dateringen til første fjerdedel af 5. årh. (Storgaard 1997:91f). Når Års-
lev-gravens datering nok en gang skal fremdrages her, skyldes det, at det er vanskeligt at relatere den
til samtidige gravfund, hvis dateringsrammen strækker sig fra C2-D1. En del af problematikken med

262 Fraugde grav 77, Fjellerup grav 3 samt Ellerup (Hansen, U.L. 1987:420ff).
263 Møllegårdsmarken grav 1358, 1500 og 1687b (Albrectsen 1971a:84f, 91 & 94).
264 Oplyst af Joachim Werner, München, i brev dateret 14. januar 1993.
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I Brudager grav EN er et importkar nedlagt sammen med våbenudstyr; i et regionalt perspektiv ken-
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lem én og fire importgenstande med Ellerup-graven som langt den rigeste. Ingen af de sikre eller mu-
lige importgrave fra Brudager indeholder dele af mere end én beholder med fremmed proveniens, og
denne situation genfindes i ca. 74 % af de i alt 125 fynske grave med import fra yngre romertid (fig.
308). Ingen af importgravene fra Brudager indeholder ædelmetal, og på regionalt plan er det da også
kun tilfældet i ca. 11 % af gravene med én importgenstand.

Gravene med én importgenstand, der altså repræsenterer omkring trefjerdedele af de fynske im-
portgrave fra yngre romertid, har en kronologisk spredning fra C1-C3, men dog med udpræget
tyngde i C1. Udvalget og kombinationen af hjemlige genstandstyper i de fleste af disse grave viser, at
de tilhører en forholdsvis ensartet gruppe. Enkelte skiller sig ud ved at indeholde våben eller – som det
er tilfældet i Sanderumgård grav 2 – ved at rumme et meget komplekst udstyr, der bl.a. omfatter sølv-
og guldfibler med relation til det overregionale, herunder mellemeuropæiske, fyrstemiljø (f.eks. Przy-
była 2008).

Blandt de i alt 32 fynske grave, der rummer mere end én importgenstand, dateres hovedparten til
B2/C1a-C1, men enkelte er fra C2. De 32 grave spænder over et bredt spektrum; 18 indeholder to im-
portkar af hhv. glas og bronze, mens nogle har terra sigillata (evt. omarbejdet til en tenvægt) som im-
portgenstand nummer to. Også i denne gruppe er importgodset i mange tilfælde nedlagt pars pro toto,
og kun i et enkelt tilfælde indgår guld, mens sølv er til stede i få grave. Der er våbenudstyr i Fjellerup
grav 3, mens Møllegårdsmarken grav 1304 rummer et fragment af en ringbrynje; denne har imidlertid
været anvendt som amulet og kan derfor ikke regnes som egentligt våbenudstyr (Albrectsen 1971a:115f;
jf. Czarnecka 1994).

De i alt 11 grave med tre-fire importgenstande udgøres af fire grave uden ædelmetal og syv med guld
og/eller sølv. Sidstnævnte gruppe er karakteriseret ved høje AOT-værdier, og her indgår bl.a. flere
brandgrave fra Møllegårdsmarken263 samt våbengraven fra Ellerup. I denne gruppe findes også jord-
fæstegravene Sanderumgård grav 1 fra C1b og Eskildstrup fra C2. Sidstnævnte har blot en AOT-værdi
på 4, men rummer hele fire bronzekar og det i kap. 5.5.4.2 fig. 138 afbildede sæt af spillebrikker samt
tre ret simple spiralfingerringe af guld (Albrectsen 1968 nr. 49). Eftersom graven er usagkyndigt frem-
draget i 1850, kan det ikke udelukkes, at udstyret oprindeligt har været mere komplekst; således sav-
nes f.eks. personligt udstyr og fibler.

Kun tre grave indeholder seks-syv importgenstande; hertil hører det muligvis ukomplette udstyr
fra Vejrupgård-brandgraven, der dateres til C1a (Albrectsen 1968 nr. 36). Graven rummer hverken guld
eller våben, men også i dette tilfælde må der tages forbehold for fundomstændighederne og det tidlige
tidspunkt for fremdragelsen.

De to sidste grave i denne gruppe er jordfæstegravene fra Hågerup og Årslev; disse rummer – ud
over en større samling importkar såvel som andre importsager – flere genstande af sølv og guld samt
andre former for regionale og overregionale statussymboler. Hågerup-graven dateres til C1b, mens en
nøjagtig tidsfæstelse af Årslev-graven er mere problematisk. Af Albrectsen er den dateret til tidlig pe-
riode III (1968:81) og af Ulla Lund Hansen til C2 på baggrund af importgodset (1987:426). Med ud-
gangspunkt i fiblerne har Joachim Werner og Kazimierz Godłowski ligeledes dateret graven til C2264,
mens Birger Storgaard ud fra en samlet vurdering af gravgodset har henført den til C3 (1990:50). Se-
nere har han imidlertid rykket dateringen til første fjerdedel af 5. årh. (Storgaard 1997:91f). Når Års-
lev-gravens datering nok en gang skal fremdrages her, skyldes det, at det er vanskeligt at relatere den
til samtidige gravfund, hvis dateringsrammen strækker sig fra C2-D1. En del af problematikken med

262 Fraugde grav 77, Fjellerup grav 3 samt Ellerup (Hansen, U.L. 1987:420ff).
263 Møllegårdsmarken grav 1358, 1500 og 1687b (Albrectsen 1971a:84f, 91 & 94).
264 Oplyst af Joachim Werner, München, i brev dateret 14. januar 1993.
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dateringen af denne grav kan tilskrives, at den ikke rummer genstande med forankring i et lokalt miljø,
f.eks. i form af keramik. Desuden har en del af det importerede udstyr en bred eller ukendt date-
ringsramme, mens andet tydeligvis har været i cirkulation i lang tid før deponeringen i graven. Min vur-
dering er derfor, at en præcis datering inden for tidsrummet sen C2-tidlig C3 er vanskelig, mens en se-
nere datering helt savner paralleller i det øvrige fynske gravmateriale.

Selv om jordfæstegravene fra Hågerup og Årslev ikke er helt samtidige, har de adskillige træk til-
fælles – f.eks. sølvskeer af romersk oprindelse og guldfingerringe med indfattede ædelsten. Med deres
rige og komplekse udstyr adskiller de to grave sig markant fra de øvrige fynske gravfund fra yngre ro-
mertid, mens de har mange fællestræk med de mellemeuropæiske fyrstegrave af Haßsleben-Leuna-
type (Schlüter 1970; Steuer 1982:209ff; 220ff; Hansen, U.L. 1994b; Gebühr 1996:185ff). På trods af at
de pågældende grave i et regionalt såvel som et kontinentalt perspektiv kan betegnes som højstatus-
grave, kan de ikke jævnføres med de øverste statuslag i hverken Per Ethelbergs eller Ulla Lund Han-
sens inddelinger af de sjællandske grave fra C1-C2. I Ulla Lund Hansens rangdeling af gravfundene
fra C1b kan Hågerup-graven med et indhold af mindst fem importgenstande således blot henføres til
det tredjeøverste lag, “status 3-gravene” (Hansen, U.L. 1995:376f). I Per Ethelbergs model kan de to
fynske grave ikke placeres højere end statuslag 4, og dette skyldes, at gravene ikke indeholder kolbe-
og ormehovedringe af guld (Ethelberg 2000:150ff).

Når konger, hærførere og fyrster, som ifølge Per Ethelberg er repræsenteret i de sjællandske grave
fra statuslag 1-3, ikke kan identificeres blandt det store antal samtidige fynske grave, er det vanskeligt
at tro, at det udelukkende kan tilskrives væsentlige forskelle i socialstrukturen i de to regioner. Det er
mere sandsynligt, at forskellen blot afspejler, at en samfundsmodel, som er udarbejdet på baggrund af
indholdet i gravene fra én region, ikke uden videre kan overføres til en anden region. Problematikken
tydeliggøres af, at de rangsymboler, der anvendes til at udskille de øverste statuslag blandt de sjællandske
gravfund, faktisk kendes fra Den fynske Øgruppe (jf. Hansen, U.L. 1995:206ff; Ethelberg 2000:72), hvor
de imidlertid ikke nødvendigvis indgår i gravkontekst.

Kolbearmringene, der karakteriserer Ethelbergs statuslag 1, kendes således fra en række fynske de-
poter såvel som fra enkeltfund, der antagelig også repræsenterer nedlægninger uden for gravkontekst
(jf. afsnit 5.2.2 og 7.6.1). Ormehovedarmringene, der definerer statuslag 2 i de sjællandske gravfund,
kendes heller ikke fra sluttede fynske gravfund. To fragmenter af samme armring er derimod frem-
kommet ved detektorafsøgning af muldlaget på Møllegårdsmarken, og i dette tilfælde er det nærlig-
gende at tro, at ringen stammer fra en forstyrret grav eller evt. fra et ligbål (jf. afsnit 5.2.2; Jørgensen
& Petersen 1998 fig. 122). To intakte og næsten identiske ormehovedringe er fundet på de to nærtlig-
gende nordøstfynske lokaliteter Sappesborg og Fyns Hoved (fig. 310), men som der skal argumente-
res for i afsnit 7.6.1, skal disse antagelig tolkes som enkeltdeponeringer i et marginallandskab snarere
end som gravgods, der er bragt ud af kontekst (Henriksen, in prep.).

Fig. 310. Ormehovedringene

fra Sappesborg (a) og Fyns

Hoved (b). Bemærk, at først-

nævnte er rettet ud, så den

har ændret funktion fra arm-

til halsring.

Foto: Erling Albrectsen.
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Ifølge Per Ethelberg skal de brede ormehovedfingerringe af Beckmanns type 39a-c betragtes som
fyrstens værdighedstegn (Beckmann, C. 1969:46ff). Denne type kendes ikke fra sluttede fynske grav-
fund, mens et enkelt eksemplar er fremkommet ret præcis 2 km øst for Hågerup-gravens findested ved
Lydinge på Midtfyn (fig. 311) (Andersson, K. 1993a nr. 385). I denne forbindelse er det væsentligt at
bemærke, at ringen er fundet i markoverfladen på samme matrikel, som den såkaldte Brahetrolleborg-
grav med import fra C1b (Albrectsen 1968 nr. 60; Hansen, U.L. 1987:426). Det kan naturligvis ikke
godtgøres, at ringen stammer fra samme grav som importsagerne – eller fra en grav i det hele taget –
men som følge af de uklare fundomstændigheder kan det heller ikke udelukkes. Fundet fra Lydinge
indikerer imidlertid, at fingerringe, som indgår i definitionen af Ethelbergs statuslag 1-3, også har væ-
ret anvendt på Fyn, hvor de tillige kan have været nedlagt i grave.

Gravene fra Årslev og Hågerup rummer begge guldfingerringe med indfattede sten, og det kan in-
dikere, at de øverste statuslag på Fyn foretrak denne ringtype som værdighedstegn frem for ormeho-
vedfingerringe.265 At der kan have været regionale forskelle på opfattelsen af bestemte ringtypers sig-
nalværdi, antydes også af, at to individuelt udformede ormehovedringe af Beckmanns type 42
(Beckmann, C. 1969), som indgår i brandgravene 525 og 682 på Møllegårdsmarken266, ledsages af ud-
styr, der hverken kan betegnes som komplekst eller rigt (fig. 312). Tilsvarende udgøres fingerringene
i de øvrige fynske grave med rigt og komplekst udstyr (Ellerup, Eskildstrup og Sanderumgård) blot
af simpelt opvundne guldspiraler eller af enkle, båndformede typer (jf. Albrectsen 1960 fig. 11).

Gennemgangen af de forskellige guldringtyper kan indikere, at den symbolik, der var knyttet til sær-
lige ringtyper på Sjælland, ikke nødvendigvis havde samme betydning i Den fynske Øgruppe. Denne
forskel kan have udmøntet sig i måden, ringene blev båret på, men også ved brugen i forbindelse med
gravlæggelser. Det er således nærliggende at tro, at ormehovedringene såvel som kolbearmringene fra
fynske fundsteder kan have været ejet og båret af de samfundsgrupper, som f.eks. er repræsenteret i gra-
vene fra Hågerup, Eskildstrup og Årslev. Forskellen på fundomstændighederne i de to regioner kan
blot afspejle, at mens de sjællandske fyrster, hærførere og konger fik deres værdighedstegn med ved
jordfæstelsen, blev ringene på Fyn sat ud af cirkulation på anden vis. Det kan således antages, at mang-
len på guldarmringe i de fynske højstatusgrave fra C1-C2 ikke kan tages til indtægt for, at de øverste
samfundsklassers grave mangler. Sandsynligvis afspejler det primært, at der har været regionale forskelle
i brugen af bestemte statussymboler.

Inddelingen af de 125 fynske importgrave fra yngre romertid har vist, at uanset om man tager ud-
gangspunkt i gravgodsets kompleksitet, karakter, kvalitet eller tilstedeværelsen af bestemte status-
symboler, er variationsbredden så stor, at det er meningsløst at karakterisere dem som én samlet gruppe,
der kan parallelliseres med Ethelbergs statuslag 4 i det sjællandske materiale fra C1-C2. Variations-
bredden blandt de fynske grave spænder fra Hågerup- og Årslev-gravenes komplekse og rige udstyr

265 Guldfingerringe med indfattede sten/glas kendes fra en række løsfund, der både kan repræsentere forstyrrede grave og depo-
neringer uden for gravkontekst, tilfældigt tabte objekter samt skrot til omsmeltning (jf. Albrectsen 1960 fig. 15). Bl.a. er en ro-
mersk produceret guldfingerring med indfatning fundet tæt sydvest for Hågerup-gravens findested (Albrectsen 1960 nr. 116).
266 Albrectsen 1971a:65 og 70; Andersson 1993a nr. 358 og 360; 1993b:87f.
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Ifølge Per Ethelberg skal de brede ormehovedfingerringe af Beckmanns type 39a-c betragtes som
fyrstens værdighedstegn (Beckmann, C. 1969:46ff). Denne type kendes ikke fra sluttede fynske grav-
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i den ene ende af skalaen til grave med (få stumper af) et enkelt importkar i den anden ende, hvor im-
portgravene fra Brudager hører til. I mængden af grave, der ligger mellem disse to yderpunkter, synes
der således at være basis for at foretage en yderligere inddeling.

I dette perspektiv kan de fire Brudager-grave med import fra yngre romertid antages at rumme per-
soner, der har tilhørt den lokale elite, som har adskilt sig fra mængden ved at symbolisere kontakt til
tidens internationale udvekslingsnetværk. Disse grave har paralleller i en betydelig del af de import-
grave, der er fremkommet på øst- og især sydøstfynske gravpladser fra C1-C2. Vurderet ud fra kom-
pleksiteten og indholdet/fraværet af andre former for statussymboler i de fleste af gravene med én im-
portgenstand, må disse betragtes som den lavest rangerende af de samfundsgrupper, der har haft
kontakt til de kredse, hvor romerske importvarer blev udvekslet. Den sociale forskel på disse indivi-
der og de personer, der er repræsenteret i grave med flere importgenstande eller med flere importty-
per samt med komplekst udstyr i øvrigt og statussymboler af ædelmetal, må have været stor. Der har
imidlertid været endnu større social afstand til personerne i de grave, som i et regionalt perspektiv rum-
mer det mest komplekse, symbolfyldte og rigeste gravgods.

Brudager-gravpladsens grave med importkar dateres til C1 og evt. C2, mens der ikke med sikker-
hed indgår importerede beholdere i gravene fra den sidste del af gravpladsens brugstid. I dette tidsrum
er importgodset kun repræsenteret med glasperler, en glasspillebrik og bjørnekløer, som imidlertid ikke
indgår i denne diskussion. Brandgravene GS, GT og GÆ er samtidige med importgravene, og de inde-
holder smelteklumper af sølv eller guld; alle tre rummer forholdsvis komplekst udstyr, der afspejles i AOT-
værdier på 5-7. I grav GÆ fandtes et glasskår, hvis samtidighed med graven dog må betvivles, mens der
indgår en jernkam i udstyret i GT og en benspillebrik i GS. De pågældende grave tilhører således et ni-
veau under importgravene, men som følge af påvirkningen fra ligbålet er det ikke muligt at identificere
formen på de statussymboler, som det nedsmeltede ædelmetal stammer fra. Dermed er det vanskeligt at
indplacere gravene i en socialgruppe, der defineres ved tilstedeværelsen af en bestemt genstandsgruppe.

Mindst ti af Brudager-gravpladsens grave rummer våbenudstyr, der kan dateres til C1. Disse såvel
som de øvrige ca. 20 fynske våbengrave fra samme tid er vanskelige at indplacere i Ethelbergs system,
der som følge af den næsten fuldstændige mangel på samtidige våbengrave på Sjælland ikke rummer
definitioner, der tager udgangspunkt i våbenudstyr. Som beskrevet i afsnit 5.7.7 er det muligt at un-
derinddele de fynske våbengrave i forskellige ranggrupper, ligesom det er anført, at Brudager-gravene
såvel som det fynske materiale som helhed kun afspejler en del af det militære hierarki i slutningen af
2. og begyndelsen af 3. årh.

Blandt Brudager-gravene fra C2-C3 kan der udskilles en gruppe af jordfæstegrave med et ret kom-
plekst gravgods, som afspejles i AOT-værdier på indtil 9. De pågældende grave er karakteriseret ved
et bredt sammensat udstyr af lokal oprindelse, og her kan tillige indgå en eller flere kæder af glas- og
ravperler såvel som sølvsmykker. På flere østfynske gravpladser er der afdækket lignende samlinger af
jordfæstegrave fra C2-C3, og indholdet i disse ligner til forveksling materialet fra de 14 grave på Brud-
ager-gravpladsen. Ifølge Ethelbergs definition må disse tilhøre statuslag 5. Horisonten af østfynske jord-
fæstegrave fra C2-C3 kan imidlertid underinddeles i en C2-gruppe og en C3-D-gruppe. I nogle af de
ældre grave indgår fibler, dragtnåle og fingerringe af sølv eller endog guld, mens det blandt C3-gravene
kun er Møllegårdsmarken grav 788, der indeholder en spinkel guldfingerring (Albrectsen 1968:114f;
Andersson, K. 1993a nr. 363). I de øvrige fynske jordfæstegrave fra C3 forekommer sølv i enkelte til-
fælde, men da kun i form af småting som hægter/maller, spinkle fingerringe – eller i et enkelt tilfælde
en denar (jf. afsnit 5.3.2.5 fig. 130). Ulla Lund Hansen har påvist en tilsvarende gruppe af jordfæste-
grave i Den sjællandske Øgruppe, og hun betragter dem som afløserne for importgravene fra C1 (Han-
sen, U.L. 1977:155). Det er muligt, at noget lignende er tilfældet for de fynske jordfæstegraves ved-
kommende, og det er da også påfaldende, at denne gruppe af grave – med Sydlangeland som en
undtagelse – langt overvejende er fremkommet i de samme landskaber som yngre romertids import-
grave (jf. afsnit 3.4.2.7 fig. 50b med afsnit 5.9.5.1 fig. 216).
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Som en følge af at kildematerialet fra Sjælland og Den fynske Øgruppe har forskellig karakter, er
det ikke muligt uden videre at anvende Per Ethelbergs model til at definere socialgrupper ud fra de fyn-
ske gravfund fra yngre romertid. Mens de øverste af Ethelbergs statuslag ikke kan identificeres blandt
de fynske grave, mangler især krigergruppen i hans model. Desuden udviser de fynske importgrave så-
vel som gruppen af grave, der kun rummer hjemligt inventar, så stor variation, at de kan inddeles i flere
grupper, end den sjællandske model giver mulighed for.

På trods af disse problemer må det antages, at samfundsstrukturen i de to regioner må have haft
mange fællestræk, men regionale variationer i den måde, hvorpå de enkelte samfundsgrupper har ud-
trykt deres sociale position, gør det vanskeligt at foretage en direkte parallellisering.

7.5.3. BRUDAGER-GRAVPLADSENS “SOCIALE PROFIL”

Som beskrevet i afsnit 5.16 har de osteologiske undersøgelser vist, at de personer, der er begravet på
Brudager-gravpladsen, kun kan antages at repræsentere dele af en levende population. Samme resul-
tat er man nået til ved analyser af knoglematerialet fra andre romertidsgravpladser, og som følge heraf
kan det konstateres, at det tilsyneladende kun er et udsnit af romertidsbefolkningen, der overhovedet
blev begravet. Eftersom det er umuligt at få klarhed over, hvilke dele af en levende population, der blev
begravet – og hvilke der ikke gjorde – er det nødvendigt at betragte modeller over romertidens sam-
fundsopbygning med et vist forbehold.

Det er muligt at iagttage sociale grupperinger blandt Brudager-gravene fra ældre såvel som yngre
romersk jernalder. Blandt Brudager-gravene kan der med sikkerhed udskilles grupper af krigere,
mens resten kan antages at repræsentere bønder samt disse sociale segmenters hustruer og i et begrænset
omfang deres børn. Hvorvidt frigivne og slaver også er begravet her, må imidlertid stå hen i det uvisse.

Brudager-gravpladsens “sociale profil” har paralleller på en lang række østfynske gravpladser fra
tidsrummet B2-C3/D, således bl.a. Egelygård og Bregentved. Det er et fællestræk for disse lokalite-
ter, at de ved antallet af våbengrave og importgrave hæver sig en smule over flertallet af de fynske ro-
mertidsgravpladser. Ved en sammenligning med de rigest udstyrede grave på Møllegårdsmarken og ikke
mindst med de ofte enkeltliggende og rigt udstyrede fynske grave fra ældre såvel som yngre romertid
bliver det dog klart, at de pågældende gravpladser i et regionalt perspektiv kun repræsenterer den nedre
del af en hierarkisk opbygget samfundsstruktur.

En konklusion på analyserne i de foregående afsnit er, at der blandt de fynske grave fra ældre så-
vel som yngre romertid kan udskilles grupper med et indhold, der har nære paralleller i andre lands-
dele såvel som i andre dele af Nordeuropa. Det kan imidlertid samtidig konkluderes, at der er regio-
nale forskelle i måden, hvorpå man har udtrykt social status i forbindelse med gravlæggelser.
Konsekvensen af dette er, at hvis det skal være muligt at udarbejde en mere detaljeret model over sam-
fundsstrukturen i Den fynske Øgruppe i en bestemt del af romersk jernalder, kræves der en detaljeret
analyse af alle regionens grave fra den pågældende periode. Det har imidlertid hverken været muligt
eller hensigten at gennemføre sådanne analyser inden for rammerne af denne publikation.

7.6. BAGGRUNDEN FOR INDSKRÆNKNINGEN AF GRAVGODSETS

KVANTITET OG KVALITET

Analyserne i de foregående afsnit har vist, at gravgodset i brandgravene på Brudager-gravpladsen især
var komplekst i første halvdel af gravpladsens brugstid, ligesom statussymboler i form af våben, im-
port og ædelmetaller primært blev deponeret i gravene i B2 og C1. I C2 var komplekst gravgods så-
vel som statussymboler især knyttet til en mindre gruppe af jordfæstegrave; i C3 indgik der endnu kom-
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plekst gravgods i jordfæstegravene, mens de ikke længere indeholdt samme typer af statussymboler,
som havde været anvendt i den forudgående periode. Det er endvidere konkluderet, at symboler på for-
skellige former for produktion indgik i gravene fra gravpladsens første halvdel, og at de først blev de-
poneret i mandsgrave, dernæst i kvindegrave.

Den påviste indskrænkning i gravgodsets mængde, kvalitet og symbolindhold gennem Brudager-
gravpladsens brugstid kan også iagttages på de øvrige fynske gravpladser fra 1.-4. årh. At der er tale
om et fænomen, der har mere end regional udbredelse, underbygges af kvantitative og kvalitative ana-
lyser af samtidige gravfund fra andre regioner, og det må derfor antages, at der ligger nogle overord-
nede samfundsændringer til grund herfor (f.eks. Christoffersens 1987 fig. 6; Ringtved 1988:192; Jør-
gensen, L. 1988:51). I det følgende vil forskellige mulige årsagsforklaringer på denne udvikling blive
diskuteret:

Indskrænkningen i gravgavernes mængde, kvalitet og symbolindhold kan afspejle en krise, der skyl-
des en nedgang i samfundets økonomiske potentiale. Efter at samfundets overskud i tidsrummet mel-
lem sen førromersk jernalder og midten af yngre romertid var blevet omsat til statussymboler, der
primært blev deponeret i forbindelse med begravelser, kan en nedgang i produktionen eller andre
kriseforhold have vanskeliggjort udøvelsen af denne praksis i 3.-4. årh. Hvis man ser på det sam-
lede kildemateriale fra yngre romertid, er der intet, som tyder på, at der indtrådte en krise i pri-
mærproduktionen eller i samfundet som sådan i løbet af dette tidsrum. Bopladser og offerfund fra
disse århundreder afspejler tværtimod dynamik og udvikling samt et overskud, der bl.a. har ud-
møntet sig i kunsthåndværk af høj kvalitet.

En nedgang i tilførslen af varer fra provinsialromerske værksteder (Hansen, U.L. 1987:169ff) med-
førte indskrænkninger i mængden af importgods i gravene. Som der er argumenteret for i afsnit
5.9.5.4, udtrykker reduktionen af mængden af importgods i gravsfæren ikke nødvendigvis be-
grænsninger i tilgangen af import, men snarere at disse genstandsgrupper fik ny symbolværdi og
derfor blev anvendt i andre sammenhænge. Indskrænkningen i importmængden i gravene indtraf
da også helt parallelt med, at der skete en begrænsning i anvendelsen af ædelmetal, våben samt red-
skaber med tilknytning til specifikke produktionsformer. Flere af disse genstandsgrupper havde lo-
kal/regional oprindelse, og deres fravær kan således ikke være betinget af manglende tilgang af rå-
varer eller færdiglavede produkter.

Statussymboler blev ikke længere sat ud af cirkulation ved deponering i gravene, men gik i stedet i
arv til næste generation. Lars Jørgensen har tolket gravudstyrets indskrænkning som et resultat af
en ændring i samfundsstrukturen fra et slægtbaseret rangsystem til et system, hvor familiens og går-
dens økonomiske potentiale var afgørende for statusmarkeringen (Jørgensen, L. 1988:51f). De me-
get detaljerede og velunderbyggede undersøgelser, der ligger til grund for konklusionen, tager ud-
gangspunkt i gravmaterialet fra en række store bornholmske gravpladser fra romersk og germansk
jernalder. Lars Jørgensen konkluderer imidlertid, at den nedgang i mængden af gravgods, som kan
iagttages i fynske gravfund fra sidste del af yngre romersk jernalder, må have baggrund i en tilsva-
rende ændring i samfundsstrukturen i denne del af landet. Der kan imidlertid stilles spørgsmålstegn
ved, om det er muligt at overføre denne tolkning fra én region til en anden, når der tages højde for
den geografiske afstand mellem Fyn og Bornholm. Desuden har de bornholmske gravpladser en an-
den struktur og karakter end de fynske, og det kan netop tyde på, at samfundsstrukturen ikke var
helt identisk i de to områder.

Den faldende investering i gravsfæren i 3. årh. kan afspejle, at den sociale konkurrence mellem for-
skellige samfundsgrupper ændrede udtryksform. I afsnit 7.3 er det påpeget, at investeringerne i gravs-
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færen generelt flyttedes fra mands- til kvindegrave. Samtidig forsvandt den militære symbolik fra
gravene. Mod slutningen af yngre romertid blev markeringen af den civile status stadig mere svag
og præget af pars pro toto-princippet, og på overgangen til ældre germanertid var gravgodsets
mængde, kvalitet og variation meget begrænset. Ved at sammenholde gravmaterialet med andre sam-
tidige kildegrupper bliver det imidlertid tydeligt, at behovet for at udtrykke militær og civil status
ikke forsvandt i løbet af yngre romersk jernalder; markeringerne fandt blot nye udtryksformer. Det
kan derfor antages, at baggrunden for indskrænkningen i gravgodset er, at formsproget for sociale
investeringer og religiøse manifestationer var under forandring.

I afsnittene 7.1-7.1.1 er det påpeget, at social og militær status kan udtrykkes på mange andre må-
der ved en begravelse end ved at nedlægge genstande i graven sammen med liget. Det kan derfor ikke
afvises, at begravelsesritualerne i løbet af yngre romersk jernalder ændrede karakter, således at militære
og civile statussymboler faktisk indgik i begravelsesceremonierne, men at de ikke fulgte med liget i gra-
ven. Et sådant handlingsmønster, som kendes fra begravelser i middelalder og nyere tid (jf. afsnit 7.1.1),
vil imidlertid ikke kunne påvises ved en arkæologisk undersøgelse.

I afsnit 4.4.3 er det fremhævet, at håndteringen af genstandene i romertidens våbengrave og vå-
bendeponeringer på gravpladserne har mange ligheder med den behandling, som udstyret i de samti-
dige våbennedlægninger i moser såvel som på bopladser blev udsat for. Disse ligheder kan muligvis af-
spejle, at der var fællestræk i den ideologiske baggrund for deponeringer af våbenudstyr, uafhængigt
af handlingens kontekst. Våbenofrene i moserne og muligvis også på bopladserne tiltog netop på det
tidspunkt, hvor våbengravenes antal var aftagende, og i disse nye sammenhænge fortsatte manifesta-
tionen af det militære univers mindst 300 år, efter at våbengravskikken var ophørt på Fyn. Fra slutningen
af yngre romersk jernalder, men især i ældre germansk jernalder blev krigersymbolikken endvidere ud-
trykt gennem nedlægninger af ofte overdådigt udsmykkede guldbeslag til våbenudstyr; på Fyn var
denne tradition – med blot to undtagelser – udelukkende knyttet til Gudme-området (Henriksen, in
prep).

Markeringen af civil status fandt også nye udtryksformer i løbet af yngre romersk jernalder, f.eks.
ved opførelsen af monumentale bygninger som den såkaldte “Kongehal” på Gudmes centrale bo-
pladsområde. Den ældste fase af byggeriet kan dateres til anden halvdel af 3. årh., og i tilknytning her-
til er der fundet genstande og anlæg, der repræsenterer forskellige deponeringer af våbenudstyr såvel
som religiøse og civile statussymboler, herunder genstande af guld (Sørensen, P.Ø. 1994; 2003).

Niels Åberg (1956:179f) og Lotte Hedeager (1990:73ff) har påpeget, at der kan være en sammen-
hæng mellem nedgangen i mængden af gravgods mod slutningen af yngre romersk jernalder og det store
antal depoter og enkeltfund af guldgenstande fra ældre germansk jernalder. Mens Åberg ikke præsen-
terer de teoretiske overvejelser bag sit forslag, har Hedeager foreslået, at romertidens investeringer i
gravsfæren afspejler social konkurrence i samfund, hvor bestemte slægter ønskede at opbygge og kon-
solidere en magtposition i forhold til omverdenen. Gulddepoterne, mener Hedeager, afspejler derimod
de etablerede magthaveres kommunikation med guderne (1990:85f).

Guldskatte og enkeltfund af guldgenstande har nærmest automatisk været dateret til ældre germansk
jernalder, og dermed er det vanskeligt at se faldet i investeringerne i gravsfæren i 3./4. årh. og mæng-
den af gulddeponeringer fra 5./6. årh. som et udtryk for en jævn udvikling. Hvorvidt der kan være en
kronologisk sammenhæng mellem de to former for statusmarkering, vil blive belyst i det følgende af-
snit, hvor der tages udgangspunkt i guldfundene fra Den fynske Øgruppe.
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færen generelt flyttedes fra mands- til kvindegrave. Samtidig forsvandt den militære symbolik fra
gravene. Mod slutningen af yngre romertid blev markeringen af den civile status stadig mere svag
og præget af pars pro toto-princippet, og på overgangen til ældre germanertid var gravgodsets
mængde, kvalitet og variation meget begrænset. Ved at sammenholde gravmaterialet med andre sam-
tidige kildegrupper bliver det imidlertid tydeligt, at behovet for at udtrykke militær og civil status
ikke forsvandt i løbet af yngre romersk jernalder; markeringerne fandt blot nye udtryksformer. Det
kan derfor antages, at baggrunden for indskrænkningen i gravgodset er, at formsproget for sociale
investeringer og religiøse manifestationer var under forandring.

I afsnittene 7.1-7.1.1 er det påpeget, at social og militær status kan udtrykkes på mange andre må-
der ved en begravelse end ved at nedlægge genstande i graven sammen med liget. Det kan derfor ikke
afvises, at begravelsesritualerne i løbet af yngre romersk jernalder ændrede karakter, således at militære
og civile statussymboler faktisk indgik i begravelsesceremonierne, men at de ikke fulgte med liget i gra-
ven. Et sådant handlingsmønster, som kendes fra begravelser i middelalder og nyere tid (jf. afsnit 7.1.1),
vil imidlertid ikke kunne påvises ved en arkæologisk undersøgelse.

I afsnit 4.4.3 er det fremhævet, at håndteringen af genstandene i romertidens våbengrave og vå-
bendeponeringer på gravpladserne har mange ligheder med den behandling, som udstyret i de samti-
dige våbennedlægninger i moser såvel som på bopladser blev udsat for. Disse ligheder kan muligvis af-
spejle, at der var fællestræk i den ideologiske baggrund for deponeringer af våbenudstyr, uafhængigt
af handlingens kontekst. Våbenofrene i moserne og muligvis også på bopladserne tiltog netop på det
tidspunkt, hvor våbengravenes antal var aftagende, og i disse nye sammenhænge fortsatte manifesta-
tionen af det militære univers mindst 300 år, efter at våbengravskikken var ophørt på Fyn. Fra slutningen
af yngre romersk jernalder, men især i ældre germansk jernalder blev krigersymbolikken endvidere ud-
trykt gennem nedlægninger af ofte overdådigt udsmykkede guldbeslag til våbenudstyr; på Fyn var
denne tradition – med blot to undtagelser – udelukkende knyttet til Gudme-området (Henriksen, in
prep).

Markeringen af civil status fandt også nye udtryksformer i løbet af yngre romersk jernalder, f.eks.
ved opførelsen af monumentale bygninger som den såkaldte “Kongehal” på Gudmes centrale bo-
pladsområde. Den ældste fase af byggeriet kan dateres til anden halvdel af 3. årh., og i tilknytning her-
til er der fundet genstande og anlæg, der repræsenterer forskellige deponeringer af våbenudstyr såvel
som religiøse og civile statussymboler, herunder genstande af guld (Sørensen, P.Ø. 1994; 2003).

Niels Åberg (1956:179f) og Lotte Hedeager (1990:73ff) har påpeget, at der kan være en sammen-
hæng mellem nedgangen i mængden af gravgods mod slutningen af yngre romersk jernalder og det store
antal depoter og enkeltfund af guldgenstande fra ældre germansk jernalder. Mens Åberg ikke præsen-
terer de teoretiske overvejelser bag sit forslag, har Hedeager foreslået, at romertidens investeringer i
gravsfæren afspejler social konkurrence i samfund, hvor bestemte slægter ønskede at opbygge og kon-
solidere en magtposition i forhold til omverdenen. Gulddepoterne, mener Hedeager, afspejler derimod
de etablerede magthaveres kommunikation med guderne (1990:85f).

Guldskatte og enkeltfund af guldgenstande har nærmest automatisk været dateret til ældre germansk
jernalder, og dermed er det vanskeligt at se faldet i investeringerne i gravsfæren i 3./4. årh. og mæng-
den af gulddeponeringer fra 5./6. årh. som et udtryk for en jævn udvikling. Hvorvidt der kan være en
kronologisk sammenhæng mellem de to former for statusmarkering, vil blive belyst i det følgende af-
snit, hvor der tages udgangspunkt i guldfundene fra Den fynske Øgruppe.
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7.6.1. DEPOTER OG ENKELTFUND AF GULDGENSTANDE

På 117 lokaliteter i Den fynske Øgruppe er der fremkommet genstande af guld, der har det til fælles,
at de dateres til romersk eller germansk jernalder, og at de kan antages ikke at stamme fra forstyrrede
grave. Guldfundene, der tilsammen vejer ca. 17,5 kg, omfatter enkeltfundne genstande såvel som de-
poter.267 Der er for nylig gennemført analyser af landskabet på de steder, hvor guldgenstandene er frem-
kommet, ligesom der er lavet undersøgelser af sammenhængen mellem fundstedets geografiske place-
ring på den ene side og genstandstyper samt genstandskombinationer på den anden side. Resultaterne
af disse undersøgelser er under publikation (Henriksen, in prep.), men nogle hovedkonklusioner vil blive
præsenteret her (jf. fig. 317).

Der kan påvises faste mønstre i det udvalg af genstande, som gulddeponeringerne omfatter, lige-
som valget af nedlægningssteder i bestemte landskabstyper er ret stringent. Det er nærliggende at tro,
at baggrunden for denne systematik er, at guldfundene overvejende repræsenterer sakrale deponerin-
ger, som man ikke havde til hensigt at grave op igen (jf. Hedeager 1990:85f).

Som nævnt i forrige afsnit er mange af guldfundene dateret bredt til ældre germansk jernalder. Der
kan da heller ikke være tvivl om, at en væsentlig del af enkeltfundene, der enten kan udgøre dele af skatte
eller repræsentere enkeltdeponeringer, såvel som mange af skattene virkelig skal henføres til denne pe-
riode. Det gælder især fund, der omfatter brakteater, stempelornamenterede halsringe eller mønter fra
slutningen af 4. samt 5./6. årh. De senere års undersøgelser har imidlertid vist, at nogle af enkeltfun-
dene såvel som nogle depoter kan være ældre.

De to midtfynske skattefund fra Brangstrup og Boltinggård Skov indeholder slutmønter i form af
solidi fra 335/336, og mønternes nærmest stempelfriske præg viser, at nedlægningerne kan have fun-
det sted så tidligt som omkring eller kort efter midten af 4. årh. og dermed i C3 (fig. 313; Henriksen
1992a; Henriksen & Horsnæs passim). En del af entypedepoterne og mange af de enkeltfundne guld-
genstande, særligt ringene, er imidlertid vanskelige at datere mere præcist, og sluttede fund fra andre
regioner viser, at nogle typer har haft en meget lang anvendelsestid. Det er især tilfældet med kolbe-
armringene, der i sikkert daterede kontekster kendes fra første del af yngre romertid og frem til slut-
ningen af ældre germansk jernalder (Hansen, U.L. 2001). Således indgår en kolbearmring i Himlingøje
grav 1894-1 fra C1b (Hansen, U.L. 1995:141; 149f), men tilsvarende ringe er fundet i flere kontinen-
tale fyrstegrave med dateringer helt frem til anden fjerdedel af 6. årh. (Hansen, U.L. 1995:203ff; 2001;
von Carnap-Bornheim & Ilkjær 1996:360ff). På Fyn kendes kolbearmringe ikke fra gravfund (jf. af-
snit 5.2.2 og 7.5.2), men derimod fra flere depoter, hvoraf Boltinggård Skov som nævnt kan dateres til
tiden omkring midten af 4. årh. og Broholm til sidste del af 5. årh. (f.eks. Michaelsen & Thomsen 1992;
Henriksen & Horsnæs 2004a fig. 7 og 12). Derudover foreligger der flere enkeltfundne kolbearmringe,
der i sagens natur ikke dateres præcist inden for typens lange anvendelsestid, men teoretisk set kan de
altså være endt i jorden allerede i første halvdel af yngre romertid.

At deponeringer af armringe uden for gravkontekst rent faktisk har fundet sted allerede i yngre ro-
mertid, viser to nordøstfynske ormehovedarmringe, der af flere er tolket som gravgods, der er bragt
ud af kontekst (f.eks. Ethelberg 2000:70). Armringene er fundet på lokaliteterne Sappesborg og Fyns
Hoved på den nordligste del af halvøen Hindsholm, der som en smal arm strækker sig ud i Kattegat
og Storebælt fra den nordøstlige del af Fyn (jf. afsnit 7.5.2 fig. 310) (Albrectsen 1941; Mackeprang 1945
fig. 12; Andersson, K. 1993a nr. 312-313). Begge ringe er fremkommet ved markante bakker i kyst-
profilet, og selv hvis der tages højde for kysterosion, har nedlægningsstederne næppe ligget mere end
ca. 250 m fra kysten i yngre romersk jernalder, snarest noget mindre. På Hindsholm er der ikke påvist

267 Som depot (eller skat) forstås her, at der indgår to eller flere genstande. Entypedepoter defineres ved en nedlæggelse af to el-
ler flere genstande af samme karakter (f.eks. ringe, barrer eller mønter). Komplekse depoter består derimod af to eller flere
genstandstyper (f.eks. ringe og barer) (Henriksen, in prep.).
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bebyggelsesspor fra tiden mellem slutningen af ældre romertid og vikingetid, og afstanden fra ringe-
nes fundsteder til de nærmeste registrerede bo- og gravpladser fra yngre romertid er således mindst 15
km (jf. fig. 314c og 315). De to ringe må derfor opfattes som deponeringer, der som en del af en be-
vidst og systematisk handlemåde er blevet nedlagt i et udpræget marginallandskab i sidste del af 2. el-
ler begyndelsen af 3. årh. Flere af de enkeltfundne kolbearmringe såvel som andre typer af armringe
er ligeledes fremkommet tæt ved kysten, i nogle tilfælde endda ved markante bakker som det er tilfældet
med de to ormehovedringe fra Hindsholm. Det samme gælder også enkelte guldskatte fra 5.-6. årh.,
herunder Elsehoved-skatten (Jørgensen & Petersen 1998:260f). Hovedparten af de fynske guldfund er
imidlertid fremkommet i indlandet, men også her kan det påvises, at der er en markant tilknytning til
marginale landskaber eller områder, der må antages at have ligget på overgangen mellem intensivt og
ekstensivt udnyttede arealer. Kun i Gudme-området ses der afvigelser fra dette mønster, idet nedlæg-
ninger af guld her tillige har fundet sted inde i huse eller i tilknytning til de hegn, der har omgivet går-
dene (Henriksen, in prep.).

Fig. 313. Guldskatten fra

Boltinggård Skov, antagelig

deponeret omkring midten af

4. årh. Foto: John Lee/

Nationalmuseet.
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Ligesom valget af nedlægningssteder i marginale landskabstyper er ret stringent, kan der påvises fa-
ste mønstre i det udvalg af genstande, som gulddeponeringerne omfatter. Det er nærliggende at tro, at
baggrunden for denne systematik er, at guldfundene overvejende repræsenterer sakrale deponeringer,
som man ikke havde til hensigt at grave op igen (jf. Hedeager 1990:85f). Således kan der argumente-
res for, at på Fyn blev guldarmringe deponeret uden for gravkontekst i marginale landskaber fra en gang
i første halvdel af yngre romersk jernalder, og senest i C3 kom skikken også til at omfatte andre en-
keltgenstande af guld såvel som komplekse guldskatte. Dette deponeringsmønster fortsatte til et
stykke ind i 6. årh., hvor manglen på guld antagelig medførte, at overklassen ikke længere havde mu-
lighed for at praktisere denne form for statusmarkering (Henriksen, in prep.; Axboe 2007).

Med udgangspunkt i analyserne af de fynske guldfund kan det konkluderes, at på samme tid som
Himlingøje-slægterne lagde deres ledere i graven med slangehovedarmringe og kolbearmringe om hånd-
leddet, blev helt identiske statussymboler deponeret langt borte fra gravpladser i Den fynske
Øgruppe.268 Det er således indiskutabelt, at der er et tidsmæssigt overlap mellem de sidste generatio-
ner af rige gravfund fra yngre romertid og de tidligste eksempler på nedlægninger af bl.a. guldarmringe
i andre kontekster. Dermed kan Åbergs og Hedeagers tolkning af guldfundene som det, der afløste de
rige nedlægninger i gravene i yngre romertid, ikke afvises ud fra et kronologisk synspunkt. Det må der-
for betragtes som en mulighed, at det, der startede som overklassens nye og progressive form for sta-
tus- og evt. territoriemarkering i C1-C2, var begyndelsen på en udvikling, der mod slutningen af yn-
gre romertid førte til, at også lavererangerende samfundsgrupper ophørte med at nedlægge komplekst
eller rigt udstyr i gravene.

7.7. BRUDAGER-GUDME-FYN I ROMERSK JERNALDER – INDLEDNING

Forskellige typer af statussymboler fra yngre romersk og ældre germansk jernalder udviser en uens-
artet geografisk fordeling inden for Den fynske Øgruppe, og det kan antages at afspejle tilstedeværel-
sen af magt- og rigdomscentre af varierende størrelse og betydning. For at kunne diskutere centerin-
dikatorernes geografiske og kronologiske spredning i relation til den samlede udvikling i bebyggelsen
er det nødvendigt først at foretage en kort gennemgang af gravpladsernes rumlige fordeling fra førro-
mersk jernalder og frem til ældre germansk jernalder.

Regionens 137 lokaliteter med grave fra førromersk jernalder har stor geografisk spredning, og især
er kystegnene inkl. halvøer tæt belagt med fundsteder. Blandt øerne omkring Fyn er der endvidere grav-
pladser på Ærø, Tåsinge samt på hele Langeland. Kun et større område i dødislandskaberne på Nord-
vestfyn og mindre partier på Øst- og Sydfyn synes ikke at rumme grave fra disse århundreder (fig. 314a).
Gravpladserne fra ældre romersk jernalder fordeler sig ikke væsentligt anderledes, selv om der kendes
i alt 214 gravpladser fra denne periode (fig. 314b). De landskaber, hvor der ikke er registreret førro-
merske gravpladser, fremstår endnu tomme, ligesom kystegnene og Ærø og Langeland stadig er be-
lagt med fund. Spredningen af de i alt ca. 150 gravpladser fra yngre romersk og ældre germansk jern-
alder tegner et helt andet billede, idet kystsognene i dette tidsrum synes at være omtrent uden
gravpladser. Bortset fra en zone i den centrale del af den sydlige og bredeste del af Langeland er der
heller ingen gravpladser på øerne omkring Fyn, ligesom store strøg på Sydfyn fremstår blankt på spred-
ningskortene. Det samme er tilfældet med det højfynske område, hvor der således slet ikke er registreret
jernaldergravpladser (fig. 314 c-d).

268 På Sjælland (Jørgensen & Petersen 1998:226f) såvel som i Jylland (Ringtved 1999:370) er kolbearmringe også fundet i land-
skabstyper, der må betegnes som marginale, og det samme er tilfældet med skånske ormehoved- såvel som kolbearmringe. Disse
fund kan muligvis også tolkes som deponeringer uden for gravkontekst (Helgesson 2002:101; Martens 2002:93). Endelig skal det
nævnes, at begge armringtyper indgår i våbenofferfundene fra Thorsbjerg i syd til Skedemosse i nord (Hansen, U.L. 2001).
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Fig. 314. Fynske grave og gravpladser fra førromersk (a), ældre romersk (b), yngre romersk (c) og æl-

dre germansk (d) jernalder. Status: Januar 2009. Tegning: Karen Green Therkelsen & Allan Larsen.
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Selv om det synes nærliggende at tolke de fundtomme landskaber på fig. 314 som et resultat af ringe
arkæologisk aktivitet, er dette næppe tilfældet. For det første kan der ikke iagttages nogen væsentlig
forskel på spredningen af gravpladser, der er registreret før og efter 1973269, på trods af at de sidste år-
tiers arkæologiske undersøgelser på Fyn har haft en mindre vilkårlig og langt mere intensiv karakter,
end det var tilfældet i tiden forud. Især i forbindelse med store tracéarbejder er der således foretaget
udgravninger i landskaber og landskabstyper, hvor der ikke tidligere har været arkæologisk aktivitet,
men på trods af denne udvikling er fordelingen af gravpladser i de forskellige landskabstyper altså ikke
ændret væsentligt. Hvis der fokuseres specifikt på fordelingen af gravpladser fra romersk og ældre ger-
mansk jernalder, kan det konstateres, at disse langt overvejende findes i de samme landskaber som de
samtidige bopladser og i et vist omfang offer- og depotfund samt enkeltfund (fig. 315). For de følgende
analysers vedkommende er det derfor væsentligt at kunne konstatere, at fig. 314b-c antagelig viser et
forholdsvis repræsentativt billede af spredningen af gravpladserne fra 2.-4. årh.

Kortserien fig. 314a-c giver et generelt indtryk af, at bebyggelsen blev samlet i færre og større byg-
der i løbet af romersk jernalder, og uden at problemstillingen er undersøgt nærmere i denne sammen-
hæng, synes sammentrækningen at være begyndt allerede i løbet af sidste halvdel af ældre romertid. I
løbet af 2. årh. rykkede bebyggelsen tilbage fra kystzonen, ligesom halvøer og mindre øer efter denne
tid tilsyneladende kom til at henligge ubeboede. Jørgen Christoffersen og Erland Porsmose har fore-
slået, at baggrunden for denne udvikling er gentagne angreb fra søsiden, som det afspejles i de fynske

269 1973 angiver tidspunktet for udgivelsen af Erling Albrectsens suppleringsbind til Fynske Jernaldergrave (bind 5). Albrectsens
ansættelse ved Fyns Stiftsmuseum ophørte 31. juni 1971, men som følge af sygdom var hans arkæologiske virke stoppet noget
før (Albrectsen 1988:144; 156). Således er det mere relevant at anvende året 1970 som skillelinje mellem Albrectsens og hans ef-
terfølgeres arkæologiske undersøgelsesvirksomhed på Fyn.

Fig. 315. Fynske bopladser,

skattefund og enkeltfund fra

romersk og ældre germansk

jernalder.

Tegning: Allan Larsen.
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våbenofferfund (Christoffersen & Porsmose 1996:157ff). Denne udlægning fordrer imidlertid, at man
opfatter romertidens våbenofferfund som et resultat af kamphandlinger, der er foregået på fynsk jord
og ikke i andre landskaber, som det er foreslået af bl.a. Lars Jørgensen (Jørgensen, L. 2001:15ff). Des-
uden rummer kystzonen faktisk spor af aktiviteter fra yngre romersk og ældre germansk jernalder, men
disse har haft periodisk eller sæsonmæssig karakter. Dette er således tilfældet med anløbspladsen ved
Lundeborg og enkelte lokaliteter, hvor der er registreret levn fra jagt, fiskeri og indsamling (Henrik-
sen 1997b). Nok så væsentligt er det imidlertid, at der fra kystlandskaberne, herunder havbunden nær
kysten, foreligger en række guldfund fra yngre romersk og ældre germansk jernalder. Disse må, som
det er beskrevet i afsnit 7.6.1, betragtes som bevidste deponeringer i landskaber, der har ligget fjernt
fra samtidige bebyggelsesområder (Henriksen, in prep.).

7.7.1. CENTER, PERIFERI, MARGINAL OG ØDELAND

I kapitel 5 er det påvist, at ældre romertids gravfund med importvarer, våben såvel som redskaber med
særligt symbolsk indhold er fundet ud over store dele af Den fynske Øgruppe, mens de tilsvarende
fundgrupper fra yngre romertid langt overvejende er fremkommet i de øst- og især sydøstfynske land-
skaber. Importfund fra bopladsområder findes også overvejende i de samme områder (kapitel 5.4.5.3
fig. 219), mens importgenstande fra deponeringer har en lidt større geografisk spredning (kapitel 5.9.5.4
fig. 217). Romerske sølv- og guldmønter har en lignende geografisk fordeling i øgruppen (fig. 316) 270,

270 Fra Den fynske Øgruppe kendes der kun otte jordfundne bronzemønter, der med rimelig sikkerhed kan antages at være
endt i jorden i jernalderen, og disse har en spredning, der svarer til sølvmønternes (jf. Horsnæs 2006).

Fig. 316. Den geografiske for-

deling af romerske guld- og

sølvmønter fra fynske bo- og

gravpladser samt skatte- og

løsfund. Data: Helle W. Hors-

næs. Tegning: Allan Larsen.
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og det samme er tilfældet med flere andre prestigebetonede genstandsgrupper. De 117 guldfund, der
er behandlet i afsnit 7.6.1, har således en overvejende øst- og sydøstlig udbredelse på Fyn, og hvis ma-
terialet opdeles i kategorier, forstærkes billedet, idet det viser sig, at bestemte genstandstyper og fund-
kategorier (f.eks. guldmundblik, komplekse skatte m.v.) kun forekommer i bestemte dele af de på-
gældende landskaber (fig. 317) (Henriksen, in prep.).

Det ville være nærliggende at forklare den markante koncentration af statussymboler i de østfyn-
ske landskaber i yngre romertid og videre ind i germansk jernalder som et resultat af, at bebyggelsen
havde sin tyngde her. Fordelingen skulle i så fald forudsætte, at dele af Sydvest-, Vest- og Nordfyn havde
været ubebyggede i de samme århundreder, men tilstedeværelsen af bo- og gravpladser i disse landskaber
viser, at dette ikke har været tilfældet (jf. fig. 314 og fig. 315). Den ujævne spredning af forskellige for-
mer for statussymboler må derfor enten afspejle lokale variationer i begravelsesritualer og depone-
ringsskikke, eller at det ikke var alle områder, der havde lige muligheder for at få adgang til f.eks. im-
port og guld. For at undersøge baggrunden for den klumpvise fordeling af statussymboler, vil Den
fynske Øgruppe i det følgende blive inddelt i en række områder, der hver især er karakteriseret af be-
stemte typer af arkæologiske fund og fundkomplekser fra yngre romersk og ældre germansk jernal-
der (fig. 318).

Fig. 317. Den geografiske

fordeling af 117 fynske guld-

fund, der antages at være

nedlagt uden for gravkon-

tekst. Tegning: Allan Larsen.
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Område 1 – det centrale bopladsområde i Gudme
Område 1 består af et areal, der mod vest afgrænses af Gudme sø og mod øst af Tange å. Mod syd ud-
gøres afgrænsningen af en øst-vest-orienteret og delvis vandfyldt ekstramarginal smeltevandsdal
(Gammelmose). Den nordlige afgrænsning udgøres af det nu næsten helt opdyrkede vådområde Skel-
mose. Dette område måler ca. 2,5 km øst-vest og ca. 2,1 km i nord-sydlig retning, og det er inden for
denne ca. 5 km² store flade, at en betragtelig del af de fund og fundkomplekser, som adskiller Gudme
fra hovedparten af samtidige danske jernalderbebyggelser, er fremkommet (fig. 319). Hele område 1
ligger inden for Gudme sogn.

I den østlige del af området blev der anlagt et bopladsområde sent i førromersk jernalder (Søren-
sen, P.Ø. 2006), og samtidigt grundlagdes gravpladsen på Møllegårdsmarken tæt øst herfor. I løbet af
ældre romersk jernalder flyttede dele af bebyggelsen ca. 1,5 km mod vest til området syd og øst for den
nuværende kirkeby. På dette areal bredte Danmarks største jernalderboplads sig i 2./3.-5./6. årh., og
det var i den vestlige del af dette område, at romertidens største bygningskompleks i form af den så-
kaldte kongehal blev opført (Jørgensen, L. 1994; 1999; Sørensen, P.Ø. 1994; 2003). Det centrale bo-
pladsområde karakteriseres af flere kulturlagsdækkede arealer, der strækker sig over adskillige tusinde
kvadratmeter og med en tykkelse på op mod 1 m. Det omfattende genstandsmateriale fra kulturlagene,
men også fra gruber og stolpehuller og især fra pløjelaget vidner om handel, håndværk og religiøse ak-
tiviteter. Oldsagerne består især af et meget stort antal metalgenstande, herunder dele af importerede
bronze- og sølvkar, figurer, skrot, beslag og ikke mindst mønter. Dertil kommer en betragtelig mængde
importerede genstande af glas, keramik m.v. Inden for det centrale bopladsområde kendes endvidere
Skandinaviens tætteste koncentration af guldskatte og enkeltfund af guldgenstande; sidstnævnte ka-

Fig. 318. Inddelingen af Den

fynske Øgruppe i områderne

1-6. Som område 7 betegnes

de grønne landskaber. Endvi-

dere er våbenofferfund fra ro-

mersk og ældre germansk jern-

alder markeret, det samme er

Nakkebølle-spærringen fra 4.

årh. Tegning: Allan Larsen.
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tegori omfatter dels skrot fra værkstedsfunktionerne og dels formodede deponeringer.271 Det er i flere
tilfælde påvist, at skatte såvel som enkeltgenstande af guld er deponeret i tilknytning til eller ligefrem
inde i huse inden for dette område; i samme kontekst er skatte af sølvmønter og brudsølv fremkom-
met i et antal af fire eller fem (Henriksen, in prep. med henvisninger).

I den østlige udkant af område 1 ligger Skandinaviens største romertidsgravplads, Møllegårds-
marken. Ud over det meget store antal grave adskiller Møllegårdsmarken sig fra de øvrige fynske – og
danske – romertidsgravpladser ved det store antal grave med import, nemlig fire fra ældre og mindst
91 fra yngre romertid. Endvidere skal de mange grave med forskellige former for statusladede genstande
fremhæves, herunder et stort antal grave med redskabsformer der tillægges symbolsk betydning (jf. af-
snit 5.6). På gravpladsen er der også fremkommet genstandstyper, som ikke kendes fra andre danske
romertidsgravpladser. Det drejer sig f.eks. om amuletter, der er lavet af ringbrynjer; denne prestigefyldte
smykketype er fundet i en del kvindegrave på kontinentet (Czarnecka 1994). Påfaldende er også en
håndfuld grave med polske ildstål og gaffeldornspænder; i dansk sammenhæng kendes de to sidstnævnte
genstandstyper i øvrigt kun fra våbenofferfundene i Vimose og Illerup Ådal – og for remspændets ved-
kommende tillige fra Lundeborg-bopladsen (Ilkjær 1993:125ff; 246ff; Jensen, X.P. 2008a:223ff, 233f).
I område 1 er Møllegårdsmarken den eneste gravplads, der med sikkerhed rummer våbengrave, men
kun i et antal af fem. Alle fem våbengrave rummer blot en enkelt våbentype, hyppigst en lansespids
(jf. bilag 11a), men de netop nævnte gaffeldornspænder og lignende remspændetyper viser dog, at nogle
af de gravlagte oprindeligt må have båret sværd. Endelig skal det nævnes, at gravpladsen indeholder
meget få jordfæstegrave, og at den ikke omfatter grave, der kan betegnes som fyrstegrave.

Møllegårdsmarken har utvivlsomt været anvendt som begravelsesplads for det centrale boplad-
sområde frem til begyndelsen af germansk jernalder, men parallelt hermed har man anlagt en række min-
dre assistensgravpladser i periferien af område 1 (jf. kapitel 3 fig. 35). Gravene på disse gravpladser er
langt overvejende sparsomt udrustede.

Fig. 319. Område 1 og dele af

område 2 set fra vest. I for-

grunden ses Gudme sø, i bag-

grunden Storebæltskysten

med Lundeborg-pladsen –

og bagerst i billedet ligger

Langeland.

Foto: Mogens Bo Henriksen.

271 I alt 26 guldfund kan opregnes, heraf kan ca. 12 regnes som skatte med to eller flere genstande. Fundenes samlede vægt er
ca. 2,2 kg.
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Anløbspladsen ved Lundeborg ca. 4 km øst for det centrale bopladsområde skal utvivlsomt ses i nær
sammenhæng med område 1, men som det skal beskrives nedenfor, er den fysisk placeret i område 2.

Område 2 – den nære periferi
Område 2 består af landskaberne, der omkranser område 1, hvilket vil sige den nordlige del af Gudme
sogn, den sydlige del af Hesselager og den østlige del af Gudbjerg sogn, mens sognene Oure, Vejstrup
og Brudager indgår i deres fulde udstrækning. Udstrækningen er i nord-sydlig retning ca. 7 km og i
øst-vestlig ca. 9 km. Mod syd afgrænses området af Vejstrup Å ca. 4,2 km syd for Gudme Kirke og af
Storebælt ca. 4,7 km øst herfor. 2,8 km nord for kirken kan Stokkebækken have udgjort en afgræns-
ning, mens det er vanskeligere at pege på en naturlig grænse mod vest. På Videnskabernes Selskabs Kort
fra 1780 ses et bredt, skovklædt og nord-syd-orienteret bælte vest for Gudbjerg og omkring herregården
Mullerup, og dette område fremtræder uden fund på spredningskort over jernalderens bebyggelse (jf.
fig. 314-315). Om dette skyldes manglende arkæologisk aktivitet, eller om det er et udtryk for, at skov-
bræmmen er rester af et landskab, der har henligget uopdyrket i jernalderen, kan ikke afgøres med sik-
kerhed, men tanken må ikke afvises. Ca. 2 km øst for skovbæltet og ca. 3 km nordvest for Gudme kirke
ligger fundstedet for Ellerup-graven fra B2/C1a. Denne grav indeholder komplekst våbenudstyr, her-
under muligvis et ringgrebsværd, romersk import samt guld, og den er uden sammenligning øgrup-
pens rigest udstyrede våbengrav (Albrectsen 1968 nr. 58). Ca. 1 km nord for Ellerup-graven er Løk-
kebjerggård-gravpladsen undersøgt, og denne tilhører gruppen af mellemstore gravpladser fra yngre
romertid. Gravpladsen rummer hverken import- eller våbengrave, men derimod en stor andel af
grave fra yngre romertid, heriblandt et stort antal jordfæstegrave.272 Til gruppen af store romertids-
gravpladser (jf. afsnit 6.1) hører Brudager-gravpladsen, der ligger ca. 600 m nord for den sydlige af-
grænsning af område 2 og således ca. 3,7 km syd for Gudme Kirke. Karakteristisk for denne gravplads
er det store antal våbengrave fra B2-C1 samt mindst fire importgrave fra yngre romertid. Desuden må
det nævnes, at den til gravpladsen hørende boplads kan karakteriseres som en “sortemuldsplads” med
et tykt, fundrigt kulturlag, der bl.a. omfatter importgenstande og affald fra håndværksaktiviteter (jf.
bilag 14).

Omtrent midt imellem Møllegårdsmarken og Lundeborg – og dermed ca. 3 km stik øst for Gudme
Kirke – ligger Egelygård-gravpladsen, der med sine ca. 120 romertidsgrave indtager en mellemposi-
tion mellem gravpladserne af Brudager-størrelse og gruppen af gravpladser med under 100 grave. Her-
fra skal fremhæves to våbengrave fra C1 samt muligvis tre importgrave fra samme periode. I landska-
bet nord for Gudme rummer område 2 ingen markante fundkomplekser fra romersk jernalder, men
det må nævnes, at Langå-gravfeltet med kedel- og våbengrave fra sen førromersk og måske tidlig æl-
dre romersk jernalder ligger blot 250 m nord for Stokkebæk og dermed tæt på den foreslåede nord-
grænse for område 2.

Fra Vejstrup og Brudager sogne kendes ingen gulddeponeringer, mens en enkelt guldfingerring fra
Gudbjerg sogn kun med forbehold kan tilskrives denne kategori (Albrectsen 1960 nr. 103). Fra den del
af område 2, som ligger i Gudme sogn, foreligger to mindre guldskatte, og begge er fundet tæt på græn-
sen til område 1.273 I Oure sogn er der registreret 10 guldfund, heraf to skatte, på tilsammen 5,2 kg, og
fra den sydlige del af Hesselager sogn kendes fire guldfund på tilsammen 650 gram, heraf to skatte.
Guldfundene fra de to sidstnævnte sogne er især fundet på eller nær Lundeborg-pladsen, men de om-
fatter dog også Elsehoved-skatten, der er fremkommet et stykke syd herfor ved en markant bakke tæt
på kysten (Henriksen, in prep.) (fig. 320).

272 Jf. bilag 1, 090103-33 Løkkebjerggård.
273 Albrectsen 1960 nr. 165 Langebjerg, Gudme sb. 9; der er fremkommet lidt mere ringguld på stedet ved afsøgning i 1991, så-
ledes at der nu foreligger i alt 73 gram (AUD 1991 nr. 144). Hertil kommer Gudme sb. 209 Tange Skov, der af Albrectsen (1960
nr. nr. 191) fejlagtigt er henført til et sted med et tilsvarende navn i Krarup sogn.
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Anløbspladsen ved Lundeborg ca. 4 km øst for det centrale bopladsområde skal utvivlsomt ses i nær
sammenhæng med område 1, men som det skal beskrives nedenfor, er den fysisk placeret i område 2.
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og Brudager indgår i deres fulde udstrækning. Udstrækningen er i nord-sydlig retning ca. 7 km og i
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gravpladser (jf. afsnit 6.1) hører Brudager-gravpladsen, der ligger ca. 600 m nord for den sydlige af-
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Gudbjerg sogn kun med forbehold kan tilskrives denne kategori (Albrectsen 1960 nr. 103). Fra den del
af område 2, som ligger i Gudme sogn, foreligger to mindre guldskatte, og begge er fundet tæt på græn-
sen til område 1.273 I Oure sogn er der registreret 10 guldfund, heraf to skatte, på tilsammen 5,2 kg, og
fra den sydlige del af Hesselager sogn kendes fire guldfund på tilsammen 650 gram, heraf to skatte.
Guldfundene fra de to sidstnævnte sogne er især fundet på eller nær Lundeborg-pladsen, men de om-
fatter dog også Elsehoved-skatten, der er fremkommet et stykke syd herfor ved en markant bakke tæt
på kysten (Henriksen, in prep.) (fig. 320).

272 Jf. bilag 1, 090103-33 Løkkebjerggård.
273 Albrectsen 1960 nr. 165 Langebjerg, Gudme sb. 9; der er fremkommet lidt mere ringguld på stedet ved afsøgning i 1991, så-
ledes at der nu foreligger i alt 73 gram (AUD 1991 nr. 144). Hertil kommer Gudme sb. 209 Tange Skov, der af Albrectsen (1960
nr. nr. 191) fejlagtigt er henført til et sted med et tilsvarende navn i Krarup sogn.
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De mange guldfund fra det landskab, der ligger mellem område 1 og kysten, gør, at det er nærlig-
gende at regne dette for en del af zone 1. Især er det nærliggende at antage, at der er en forbindelse mel-
lem den store og meget komplekse Broholm-skat, der er fremkommet sydvest for Lundeborg-bo-
pladsen, og det centrale bopladsområde i Gudme (Michaelsen & Thomsen 1992). Tilsvarende er det
vel uden for tvivl, at anløbspladsen på grund af sin karakter og kompleksitet må have forudsat en cen-
tral styring, som må antages at være udgået fra det centrale bopladsområde i Gudme. Det er således
muligt, at den nordlige del af Oure sogn og den sydlige del af Hesselager sogn indtager en mellempo-
sition mellem områderne 1 og 2; tilsyneladende rummer området dog ikke de store og massive bo-
pladskomplekser og det varierede genstandsinventar, som karakteriserer den centrale Gudme-boplads.

Der er ovenfor argumenteret for, at områderne 1-2 til dels er afgrænset af naturskabte grænser, fordi
spredningen af bestemte fundkomplekser fra yngre romersk og ældre germansk jernalder synes at have
særligt stor udbredelse inden for disse. Nogle af de statussymboler og fundkomplekser, der karakterise-
rer område 1 og 2, kendes også fra Fyns centrale landskaber, hvor de i to tilfælde danner egentlige kon-
centrationer. I det følgende vil de karakteristiske fund fra disse to områder blive gennemgået hver for sig.

Område 3 – Ringe-centret
Joachim Werner (1988:275ff) har især defineret Ringe-centret med udgangspunkt i en koncentration
af guldfund fra 4.-6. årh. De i alt seks guldfund med en samlet vægt på ca. 2,1 kg omfatter tre skatte
fra Rynkebygård, Brangstrup og Boltinggård Skov (Albrectsen 1960 nr. 186; Henriksen 1992a; Hen-
riksen & Horsnæs 2004a; 2006) samt tre enkeltfund, der kan repræsentere enkeltdeponeringer (Al-
brectsen 1960 nr. 76, 78 og 112).

Fem af fundstederne er stedfæstede, og de ligger alle perifert i det sogn, der har givet navn til om-
rådet, og landskabet kan i alle tilfælde betegnes som marginalt i forhold til jernalderens såvel som den
middelalderlige bebyggelse. Centralt i Ringe sogn og knap 1 km vest for den middelalderlige landsby
ligger Fyns næststørste gravplads fra yngre romertid – Bregentved-gravpladsen. Ud over en høj be-
gravelsesintensitet i yngre romertid adskiller denne gravplads sig fra hovedparten af samtidige fynske
gravpladser ved at rumme mere end 20 jordfæstegrave fra C2-C3, flere importgrave fra B2 og C1 samt
den største samling af våbenudstyr, der kendes fra en fynsk romertidsgravplads.274 Det er nærliggende
at se Bregentved-gravpladsens generelt veludstyrede grave fra yngre romertid og de nærliggende
guldfund fra 4.-5./6. årh. i sammenhæng.

Fig. 320. Fordelingen af en-

keltfund og skatte af guld i

områderne 1 og 2. 1: Det cen-

trale bopladsområde ved

Gudme. 2: Lundeborg.

Tegning: Allan Larsen.

274 Jf. bilag 1, 11a og 13, 090108-11 Bregentved.
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Få hundrede meter vest for gravpladsen er den formodentligt tilhørende boplads lokaliseret, og trods
intensive prøvegravninger og detektorafsøgninger på arealet er der hverken påvist kulturlag eller et gen-
standsinventar, der modsvarer den relative rigdom på gravpladsen. Af metalgenstande fra romertid er
der således blot fundet en enkelt denar.275 I den nordlige del af Ringe sogn er der også gennemført ret
omfattende udgravninger på flere bopladsområder fra 3.-5. årh., men heller ikke her er der påvist kul-
turlag eller større mængder af metalfund. Blandt genstandsmaterialet er det således blot en tyrestatu-
ette fra én lokalitet og en jernkam fra en anden, der adskiller sig fra det almindelige bopladsaffald.276

Ringe-centrets geografiske afgrænsning defineres som tilstødende sogne, hvorfra der er registreret
importgrave fra yngre romertid og/eller markante guldfund fra germansk jernalder. Mod syd og i en
afstand af ca. 10 km fra Bregentved-gravpladsen udgør Brahetrolleborg sogn den sydlige afslutning på
centret. Herfra kendes tre rigt udstyrede importgrave fra B2-C1 (Blidegn, Hågerup og Brahetrolleborg);
hertil kommer den på fig. 311 afbildede ormehovedfingerring fra C1-C2 samt et løsfund af en guldfin-
gerring af romersk oprindelse (Albrectsen 1960 nr. 116). Sognet rummer ingen guldfund fra ældre ger-
manertid. Umiddelbart nord herfor ligger sognene Espe og Hillerslev, der udmærker sig ved flere og store
gravpladser fra romersk jernalder, herunder den rigt udstyrede Espe-grav fra B1b. Hvert af sognene rum-
mer endvidere en enkelt udstyret importgrav fra C1 (Hansen, U.L. 1987:405; 426) samt henholdsvis et
og to guldfund fra ældre germansk jernalder (Albrectsen 1960 nr. 190, 192 og 193). Fra Espe kendes end-
videre en tyrestatuette (Thrane 1989 fig. 10) såvel som en menneskestatuette (Thrane 1976 fig. 4d).

Søllinge sogn støder op til Ringe sogn i nordøstlig retning, og her er Eskildstrup-graven fra C2 frem-
kommet i en afstand af ca. 6 km fra Bregentved-gravpladsen. I samme sogn er der endvidere fundet et ro-
mersk bronzebeslag, muligvis fra en fanestang (Hansen, U.L. 1987:398). Umiddelbart nord for Ringe sogn
ligger Sdr. Højrup sogn, der – bortset fra en statuette – ikke er kendetegnet ved særlige fund fra yngre ro-
mersk eller ældre germansk jernalder (Thrane 1976 fig. 4a). Årslev sogn nord herfor udgør antagelig Ringe-
centrets nordlige afgrænsning; her ligger Årslev-gravens findested i en afstand af ca. 8 km fra Bregentved-
gravpladsen. En enkelt genstand af guld er også fremkommet i sognet (Albrectsen 1960 nr. 198).

Bortset fra en denar fra en boplads i Sdr. Nærå sogn277 kendes der ikke importgenstande fra yngre
romersk jernalder i den bræmme af sogne, der ligger umiddelbart nord for Ringe-centret.278 De på-
gældende sogne, hvor der er udgravet en række jævnt udstyrede gravpladser279 såvel som bopladser280

fra yngre romertid, kan antages at udgøre en form for bufferzone til den nord herfor liggende kon-
centration af importgrave og guldfund omkring Odense.

Område 4 – Odense-centret
Odense-centret er ligeledes udskilt af Joachim Werner (1988:275ff) på baggrund af en række guldfund,
men området rummer også andre markante fundkomplekser fra yngre romersk og ældre germansk jern-
alder. I den nordlige periferi af område 4 ligger værkstedspladsen ved Lundsgård i Åsum sogn umid-
delbart syd for Odense Fjord. Nær bopladsen ligger den antagelig tilhørende gravplads Toruplund Syd
(Henriksen, M.B. 2000; Hansen, J. 2009). Seden sogn, der støder op til Åsum sogns vestgrænse, og som
dermed også ligger i periferien af område 4, rummer et stort bopladskompleks fra ældre jernalder, her-

275 Jf. bilag 14, 090108-160 Ringe Golfbane.
276 090108-140 Rynkeby Møllevej, 090108-170 Rynkeby Vest, 090108-171 Kielbjergvej, 090108-172 Odensevej (jernkam, jf.
bilag 10b), 090108-174 Kielbjervej Nord (tyr).
277 Jf. bilag 14, 080810-73 Horsemosegård.
278 Disse udgøres af Nr. Lyndelse, Stenløse, Højby, Allerup, Sdr. Nærå og Rolsted. Fra førstnævnte sogn foreligger imidlertid
to guldfund fra ældre germansk jernalder (Albrectsen 1960 nr. 130; 1970a:2f), og det kan således diskuteres, om dette område
skal henregnes til Ringe-centret. Fra Rolsted (Thrane 1976) og Højby (080804-12) foreligger endvidere fund af menneskestatu-
etter fra yngre romertid eller ældre germanertid.
279 F.eks. 080810-68 Skovgård.
280 F.eks. 080805-49 Lumbyvej, 080810-90 Hestehavevej og 080810-73 Horsemosegård (jf. note 277).
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Søllinge sogn støder op til Ringe sogn i nordøstlig retning, og her er Eskildstrup-graven fra C2 frem-
kommet i en afstand af ca. 6 km fra Bregentved-gravpladsen. I samme sogn er der endvidere fundet et ro-
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Odense-centret er ligeledes udskilt af Joachim Werner (1988:275ff) på baggrund af en række guldfund,
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275 Jf. bilag 14, 090108-160 Ringe Golfbane.
276 090108-140 Rynkeby Møllevej, 090108-170 Rynkeby Vest, 090108-171 Kielbjergvej, 090108-172 Odensevej (jernkam, jf.
bilag 10b), 090108-174 Kielbjervej Nord (tyr).
277 Jf. bilag 14, 080810-73 Horsemosegård.
278 Disse udgøres af Nr. Lyndelse, Stenløse, Højby, Allerup, Sdr. Nærå og Rolsted. Fra førstnævnte sogn foreligger imidlertid
to guldfund fra ældre germansk jernalder (Albrectsen 1960 nr. 130; 1970a:2f), og det kan således diskuteres, om dette område
skal henregnes til Ringe-centret. Fra Rolsted (Thrane 1976) og Højby (080804-12) foreligger endvidere fund af menneskestatu-
etter fra yngre romertid eller ældre germanertid.
279 F.eks. 080810-68 Skovgård.
280 F.eks. 080805-49 Lumbyvej, 080810-90 Hestehavevej og 080810-73 Horsemosegård (jf. note 277).
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under værkstedspladsen Seden Syd og den tilhørende gravplads Hvenekilde (Gotfredsen et al. 2009).
Afstanden fra Seden Syd til Lundsgård er blot 1 km, og begge pladser karakteriseres ved udstrakte og
tykke kulturlag med et stort fundmateriale, der bl.a. omfatter affald fra metalhåndtering samt import
i form af glasskår, stumper af sølvkar, terra sigillata og mønter. Blandt fundstoffet fra de to pladser skal
endvidere fremhæves en intakt tyrestatuette fra Lundsgård og et muligt fragment af en tilsvarende fra
Seden Syd (Henriksen 2000 fig. 6a og 10f). Lundsgård-bebyggelsen blev antagelig anlagt i B2, mens Se-
den Syd-pladsen først udviklede sig til en specialiseret værkstedsplads i begyndelsen af yngre romersk
jernalder. De to tilknyttede gravpladser er blandt Fyns største fra yngre romersk jernalder, og de har
begge været anvendt ind i begyndelsen af ældre germansk jernalder (jf. kapitel 6.1 fig. 277). Ingen af
gravpladserne rummer importerede glas- eller bronzekar, og af våbengrave er der kun fremkommet to
på Hvenekilde-gravpladsen.

Fra værkstedspladsen ved Lundsgård er afstanden mod sydøst til findestedet for Vejrupgård-gra-
ven med import fra C1a ca. 5 km. Ca. 8 km sydøst for Lundsgård ligger C1b-C2-gravfeltet ved San-
derumgård i Davinde sogn, og mellem dette og Åsum ligger Fraugde sogn, hvor en stor romertids-
gravplads rummer en våbengrav med import fra C1b samt udstyr fra flere våbengrave eller
våbendeponeringer fra samme tid. Bortset fra en enkelt guldmønt, der indgår i en sølvskat fra Fraugde
sogn (Runge & Andreasen 2009), kendes der ikke guldfund fra ældre germansk jernalder fra nogle af
de ovennævnte sogne. Sydligst i Odense sogn, der støder op til Åsum og Sedens vestgrænse, er der ved
Killerup og i en afstand af ca. 6 km fra Lundsgård fremkommet et facetslebet glasbæger fra C3 (Han-
sen, U.L. 1987:420). I nærheden heraf er Killerup-skatten fundet (Albrectsen 1960 nr. 147); den om-
fatter bl.a. et guldmundblik fra en sværdskede og brakteater, der har stempelidentitet med brakteaterne
fra Gudme II-skatten (Hauck 1987 fig. 15). Ca. 1 km længere mod vest, i Dalum sogn, ligger fundste-
det for en svær guldhalsring fra ældre germanertid (Albrectsen 1960 nr. 143).

Hverken nord, øst eller vest for Lundsgård- og Seden Syd-komplekserne i Odense-centret er der
registreret importgrave fra yngre romertid. I vestlig retning kendes to importgrave fra ældre romertid
i Odense sogn (Hansen, U.L. 1987:404), og i den vestligste del af dette sogn er den store Brolbro-skat
fundet (Albrectsen 1960 nr. 146; Jørgensen & Petersen 1998:246f). Afstanden fra dette sted til Lunds-
gård er ca. 10 km. Sydvest for Odense sogn ligger Sanderum sogn, hvor en værkstedsplads med kul-
turlag er registreret nær område 4’s vestlige grænse. Fra denne plads stammer bl.a. et romersk produ-
ceret bronzebeslag (afsnit 5.9.5.3 fig. 221) samt denarer.281 Ikke langt fra bopladsen er to guldfund
fremkommet (Albrectsen 1960 nr. 144 og 145), og afstanden herfra til Lundsgård er ca. 11 km.

Fælles for områderne 3-4 er rige gravfund fra C1-C2, store gravpladser fra yngre romertid samt
komplekse guldskatte, og det må antages, at der har været et nærtstående forhold mellem Odense- og
Ringe-centrene. Vest og nord for område 3-4 kendes der ikke importgrave fra yngre romertid, og im-
portgenstande forekommer kun meget sparsomt på et par bopladser, og da hyppigst i form af mønter
(jf. bilag 14 og fig. 219 i kapitel 5.9.5.3). Derimod er der registreret tre importgrave mellem område 3
og Gudme-Lundeborg-komplekset; de pågældende grave er fundet i to nabosogne, der i det følgende
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Område 5
Område 5 består af sognene Gislev og Ellested, hvor der er fremkommet i alt tre importgrave fra C1, her-
under våbengraven ved Fjellerup282 (Hansen, U.L. 1987:420; 426). Bortset fra en bronzestatuette fra Gis-
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281 Jf. bilag 14, 080409-51 Troelsegård Syd.
282 Jf. bilag 1 og 11a, 090102-22 Fjellerup.
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Område 6 – de marginale landskaber
Landskaberne omkring og vest for områderne 1-5 rummer bo- og gravpladser fra yngre romersk jern-
alder, mens der ikke forekommer markante statussymboler fra samme periode. Disse landskaber, der
i alt udgør op mod halvdelen af det samlede areal i Den fynske Øgruppe, betegnes som område 6 i det
følgende, og de omfatter landskaberne omkring områderne 3-5 samt en bræmme ned gennem den cen-
trale del af Sydlangeland. På fig. 318 er område 6 defineret ved den største udbredelse af gravpladser
fra yngre romertid. Eftersom der ikke kendes bebyggelsesindikatorer fra yngre romertid eller ældre
germanertid i flere sogne i dødislandskabet midt i den nordvestlige del af område 6 (jf. fig. 314-315),
burde disse ikke inkluderes. For overskuelighedens skyld er dette dog alligevel sket her.

Landskabet mellem Ringe-centret og Gudme-Lundeborg-komplekset er ikke medregnet til område
6 på grund af fraværet af gravpladser fra yngre romertid. Bopladser og enkeltfund fra dele af disse øst-
og sydfynske landskaber indikerer dog, at område 6 må have strakt sig længere ud mod kysten også i
disse retninger. Således har de arkæologiske undersøgelser på motorvejsstrækningen mellem Ringe og
Svendborg afdækket flere bopladser fra yngre romersk og ældre germansk jernalder øst og sydøst for
område 3. Blandt disse rummer et par pladser ved Kværndrup lidt affald fra metalhåndværk, men det
synes at være for dristigt at betegne de pågældende bopladsområder som egentlige værkstedspladser,
da de mangler de omfattende og fundrige kulturlag, der karakteriserer værkstedspladserne i områderne
1-4 (Thomsen 1999a; 1999b; Beck 2008:32f). Af import fra bopladsområderne foreligger kun en en-
kelt denar.283

Som nævnt kendes der ingen importgrave fra yngre romersk jernalder fra område 6, og antallet af
importkar fra denne periode er begrænset til en Vestlands-kedel fra offerfundet i Kragehul. Hertil ken-
des enkelte romerske bronzestatuetter, der især er fremkommet i periferien af området (jf. kapitel 5.9.5.2
fig. 217), og selv glasperler er kun nået ud til område 6 i begrænset omfang (jf. afsnit 5.3.2.2.2.1 fig. 114).
Et konisk lerbæger, der utvivlsomt efterligner et sydøsteuropæisk glasbæger fra 4. årh. (jf. afsnit
5.10.5 fig. 251), viser dog, at beboerne i disse landskaber må have haft en vis kontakt med fremmede
luksusvarer. Bægeret er fremkommet på den sydvestfynske gravplads Alenbækhuse, der med mere end
80 grave fra yngre romertid er væsentligt større end langt hovedparten af gravpladserne i område 6 (Al-
brectsen 1968 nr. 19). Som det er tilfældet med de fleste samtidige gravpladser i området, rummer den
kun sparsomt udstyrede brandgrave.

I område 6 kendes jordfæstegrave hovedsageligt fra områderne umiddelbart vest og sydøst for
Odense Fjord, hvor de findes på få gravpladser og i begrænset antal (jf. afsnit 3.4.2.7 fig. 50b). De samme
landskaber rummer hovedparten af områdets våbengrave, der således er koncentreret omkring våben-
offerpladserne Vimose, Villestofte og Illemose (jf. afsnit 5.7.7 fig. 188).

Den overvejende del af guldfundene fra område 6 udgøres af enkeltfund af simple ringe, barrer og ikke
mindst mønter, mens genstande med stor symbolværdi, f.eks. brakteater og svære ringe, er omtrent fra-
værende. Fra Nr. Lyndelse sogn kendes to entypedepoter, men som nævnt ligger sognet i direkte for-
længelse af Ringe-centret, hvortil det måske skal knyttes (jf. note 278). I Søndersø sogn nordvest for om-
råde 4 er der fremkommet to mulige skatte, hvoraf den ene med et indhold af en brakteat og ringguld kan
betegnes som kompleks.284 Guldfundene fra Søndersø sogn er – ligesom tre enkeltfund fra Allesø sogn285

sydøst herfor – fremkommet i en afstand af 1-2 km fra Vimoses bredder. Det er derfor nærliggende at
tro, at koncentrationen af guldfund i disse to sogne skal ses i sammenhæng med mosebassinets konti-
nuerlige funktion som offerplads gennem århundreder; endnu i ældre germansk jernalder blev der såle-
des deponeret bl.a. våben i Vimose (jf. Henriksen, in prep.; Jensen, X.P. 2008a:39f).

283 Jf. bilag 14, 090506-7 Falle Mølle.
284 Det skal anføres, at ingen af fundene er sluttede, hvorfor der kan stilles spørgsmål ved deres status som samlede nedlægnin-
ger (Albrectsen 1960 nr. 150-151 og 152-153).
285 Albrectsen 1960 nr. 97 og 140. Hertil en spiralring fra lokaliteten 080301-6 Allese.

Brudager 1. total 3. kor OK 14.08.09 :Layout 1 14/08/09  13:18  Side 348



348

Kapitel 7.
Brudager-gravpladsen

i perspektiv

Område 6 – de marginale landskaber
Landskaberne omkring og vest for områderne 1-5 rummer bo- og gravpladser fra yngre romersk jern-
alder, mens der ikke forekommer markante statussymboler fra samme periode. Disse landskaber, der
i alt udgør op mod halvdelen af det samlede areal i Den fynske Øgruppe, betegnes som område 6 i det
følgende, og de omfatter landskaberne omkring områderne 3-5 samt en bræmme ned gennem den cen-
trale del af Sydlangeland. På fig. 318 er område 6 defineret ved den største udbredelse af gravpladser
fra yngre romertid. Eftersom der ikke kendes bebyggelsesindikatorer fra yngre romertid eller ældre
germanertid i flere sogne i dødislandskabet midt i den nordvestlige del af område 6 (jf. fig. 314-315),
burde disse ikke inkluderes. For overskuelighedens skyld er dette dog alligevel sket her.

Landskabet mellem Ringe-centret og Gudme-Lundeborg-komplekset er ikke medregnet til område
6 på grund af fraværet af gravpladser fra yngre romertid. Bopladser og enkeltfund fra dele af disse øst-
og sydfynske landskaber indikerer dog, at område 6 må have strakt sig længere ud mod kysten også i
disse retninger. Således har de arkæologiske undersøgelser på motorvejsstrækningen mellem Ringe og
Svendborg afdækket flere bopladser fra yngre romersk og ældre germansk jernalder øst og sydøst for
område 3. Blandt disse rummer et par pladser ved Kværndrup lidt affald fra metalhåndværk, men det
synes at være for dristigt at betegne de pågældende bopladsområder som egentlige værkstedspladser,
da de mangler de omfattende og fundrige kulturlag, der karakteriserer værkstedspladserne i områderne
1-4 (Thomsen 1999a; 1999b; Beck 2008:32f). Af import fra bopladsområderne foreligger kun en en-
kelt denar.283

Som nævnt kendes der ingen importgrave fra yngre romersk jernalder fra område 6, og antallet af
importkar fra denne periode er begrænset til en Vestlands-kedel fra offerfundet i Kragehul. Hertil ken-
des enkelte romerske bronzestatuetter, der især er fremkommet i periferien af området (jf. kapitel 5.9.5.2
fig. 217), og selv glasperler er kun nået ud til område 6 i begrænset omfang (jf. afsnit 5.3.2.2.2.1 fig. 114).
Et konisk lerbæger, der utvivlsomt efterligner et sydøsteuropæisk glasbæger fra 4. årh. (jf. afsnit
5.10.5 fig. 251), viser dog, at beboerne i disse landskaber må have haft en vis kontakt med fremmede
luksusvarer. Bægeret er fremkommet på den sydvestfynske gravplads Alenbækhuse, der med mere end
80 grave fra yngre romertid er væsentligt større end langt hovedparten af gravpladserne i område 6 (Al-
brectsen 1968 nr. 19). Som det er tilfældet med de fleste samtidige gravpladser i området, rummer den
kun sparsomt udstyrede brandgrave.

I område 6 kendes jordfæstegrave hovedsageligt fra områderne umiddelbart vest og sydøst for
Odense Fjord, hvor de findes på få gravpladser og i begrænset antal (jf. afsnit 3.4.2.7 fig. 50b). De samme
landskaber rummer hovedparten af områdets våbengrave, der således er koncentreret omkring våben-
offerpladserne Vimose, Villestofte og Illemose (jf. afsnit 5.7.7 fig. 188).

Den overvejende del af guldfundene fra område 6 udgøres af enkeltfund af simple ringe, barrer og ikke
mindst mønter, mens genstande med stor symbolværdi, f.eks. brakteater og svære ringe, er omtrent fra-
værende. Fra Nr. Lyndelse sogn kendes to entypedepoter, men som nævnt ligger sognet i direkte for-
længelse af Ringe-centret, hvortil det måske skal knyttes (jf. note 278). I Søndersø sogn nordvest for om-
råde 4 er der fremkommet to mulige skatte, hvoraf den ene med et indhold af en brakteat og ringguld kan
betegnes som kompleks.284 Guldfundene fra Søndersø sogn er – ligesom tre enkeltfund fra Allesø sogn285

sydøst herfor – fremkommet i en afstand af 1-2 km fra Vimoses bredder. Det er derfor nærliggende at
tro, at koncentrationen af guldfund i disse to sogne skal ses i sammenhæng med mosebassinets konti-
nuerlige funktion som offerplads gennem århundreder; endnu i ældre germansk jernalder blev der såle-
des deponeret bl.a. våben i Vimose (jf. Henriksen, in prep.; Jensen, X.P. 2008a:39f).

283 Jf. bilag 14, 090506-7 Falle Mølle.
284 Det skal anføres, at ingen af fundene er sluttede, hvorfor der kan stilles spørgsmål ved deres status som samlede nedlægnin-
ger (Albrectsen 1960 nr. 150-151 og 152-153).
285 Albrectsen 1960 nr. 97 og 140. Hertil en spiralring fra lokaliteten 080301-6 Allese.

Brudager 1. total 3. kor OK 14.08.09 :Layout 1 14/08/09  13:18  Side 348

349

Kapitel 7.
Brudager-gravpladsen
i perspektiv

Det er påfaldende, at de fire store våbenofferfund fra yngre romertid og ældre germanertid har en
placering i periferien af område 6 og dermed på overgangen mellem et landskab, der må betegnes som
marginalt, og en kystzone, der antagelig har henligget ubeboet og måske endda skovdækket (fig. 318).
Hvis område 6, som tidligere foreslået, har strakt sig længere ud mod kysten i øst- og sydlig retning,
har det mulige våbenofferfund fra Slude i Frørup sogn (Henriksen 2009) også ligget på overgangen til
den øde kystzone, der skal beskrives i det følgende.

Område 7 – ødeland og vildmark
Selv om det er problematisk at karakterisere et område ved manglen på bestemte elementer, er fravæ-
ret af gravpladser fra yngre romertid i kystzonen såvel som på øerne – bortset fra et område på Syd-
langeland – så markant, at det næppe kan tilskrives tilfældigheder. Fra de pågældende landskaber ken-
des der heller ingen bopladser fra samme tidsrum – ligesom der savnes bebyggelsesspor fra ældre
germansk jernalder. Område 7 defineres derfor som de landskaber, hvor der hverken er registreret bo-
eller gravpladser fra 2.-5. årh., idet der dog skal henvises til de bemærkninger og forbehold, der ind-
leder beskrivelsen af område 6.

Det kan antages, at store dele af område 7 har henligget som ødeland og vildmark uden permanent
bebyggelse gennem yngre romersk og ældre germansk jernalder, og derfor er det særdeles påfaldende,
at området rummer en række guldfund fra disse århundreder. Blandt disse er der særligt mange arm-
og halsringe og kun få mindre genstande, herunder mønter og brakteater. Flere af guldfundene er frem-
kommet helt ude ved kysten, hvor de antages at afspejle et særligt deponeringsmønster (Henriksen, in
prep.). En særlig placering har således sværdmundblikket fra Hov (Jørgensen & Petersen 1998:231); det
er fundet tæt på Langelands vestkyst på et sted, hvor man kan kigge direkte over til Lundeborg (jf. fig.
320). Til kystfundene fra område 7 hører også de flere gange omtalte ormehovedarmringe fra den nord-
lige del af Hindsholm, og fra denne halvø foreligger der endnu en guldarmring, hvis præcise fundsted
imidlertid ikke kendes (Albrectsen 1960 nr. 139). Hals- og armringe af guld er endvidere fremkommet
ved eller meget nær kysten to steder på Tåsinge, ved Strib på den nordvestligste del af Fyn samt to ste-
der ved Nyborg (Albrectsen 1960 nr. 157, 195, 197, 201 og 202). De to sidstnævnte fund omfatter dele
af en kolbearmring samt en halsring på 955 gram, og sammen med et kystnært fund af en betalings-
ring (Albrectsen 1960 nr. 200) og den komplekse skat fra Slipshavn (Jørgensen & Petersen 1998:195)
markerer de en mindre koncentration af guldfund med en samlet vægt på ca. 1,2 kg. Mens de tre guld-
ringe må have været deponeret ved åbne kyststrækninger, har Slipshavn-skatten muligvis været ned-
lagt i forbindelse med en naturhavn, der måske har fungeret som anløbsplads i yngre romersk og æl-
dre germansk jernalder (Henriksen, in prep.).

Det kan ikke udelukkes, at områdekoncentrationen omkring Nyborg afspejler, at der eksisterede
en form for subcenter på denne egn. I så fald må centret være opstået i ældre germansk jernalder, for
fundstoffet fra oplandets grav- og bopladser fra yngre romertid antyder ikke, at området havde nogen
særlig status i dette tidsrum.286

Bortset fra Slipshavn-skatten rummer område 7 ingen komplekse skatte, og af entypeskatte ken-
des kun en enkelt med to kraftige guldarmringe fra ældre germansk jernalder (Jørgensen & Petersen
1998:194). Skatten er fundet i Svindinge sogn, der ligger i umiddelbar østlig forlængelse af område 5,
og det kan derfor ikke udelukkes, at guldringene skal ses i sammenhæng med denne områdekoncen-
tration, der måske også omfatter en romersk bronzestatuette fra Glorup Hovmark (Hansen, U.L.
1987:398).

286 Derimod er der i Nyborgs opland påvist flere bopladser med spor af håndværksaktiviteter fra 6.-7. årh., og disse viser, at
området på dette tidspunkt har været et trafikalt og antagelig merkantilt knudepunkt (f.eks. Henriksen 2002; 2004). Det kan
naturligvis ikke udelukkes, at gulddeponeringerne fra 5.-6. årh. afspejler optakten til områdets centrale status i yngre jernalder
og vikingetid.
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7.7.2. BRUDAGER – GUDME – FYN – AFSLUTNING

Mens der næppe er nogen, der vil anfægte, at Gudme-Lundeborg-området har rummet et økonomisk,
politisk, religiøst og måske militært kraftcenter i yngre romersk og ældre germansk jernalder, kan de-
finitionen af og afgrænsningen på de to subcentre omkring Odense og Ringe synes at hvile på få og
spredte fund. Imidlertid må det konstateres, at udbredelseskort over de fleste typer af statussymboler
fra yngre romersk og ældre germansk jernalder udviser markante koncentrationer i de to områder –
og altså i landskabet omkring Gudme – mens de pågældende typer kun forekommer sparsomt eller slet
ikke i andre dele af øgruppen. Det kan også forekomme problematisk at foretage en inddeling med ud-
gangspunkt i administrative enheder, hvis betydning først kendes fra ældre middelalder. Hertil skal det
bemærkes, at sognene i denne sammenhæng blot skal opfattes som strukturer, der tjener som en hjælp
til at opdele landskabet i mindre områder. Det skal derfor slås fast, at sognegrænserne naturligvis ikke
uden forbehold kan tolkes som veldefinerede grænser for bebyggelsesområder (bygder) fra yngre ro-
mersk og ældre germansk jernalder.

Subcentrene ved Ringe og Odense karakteriseres således ved en gruppe af meget rige gravfund fra
B1b-C2 samt flere mere sparsomt udstyrede importgrave fra B2-C3. Endvidere indgår der gravplad-
ser med mere end 100 grave fra yngre romertid i begge centre. Odense-centret rummer tre “sorte-
muldspladser” med spor af specialiseret håndværk og handel, mens tilsvarende bopladser – trods om-
fattende arkæologiske undersøgelser – endnu ikke er påvist i tilknytning til Ringe-centret. Det er
påfaldende, at alle tre værkstedspladser i Odense-centret ligger i periferien af området og dermed på
overgangen til landskaber, hvor gravene fra yngre romertid ikke rummer import. Tilsvarende ligger Brud-
ager-bopladsen, der også rummer spor af håndværksaktiviteter, i den sydlige udkant af område 2 nær
grænsen til område 7. Måske afspejler denne placering, at kontakten mellem områder med forskellig
status er gået gennem disse pladser, der da har haft en rolle som “knudepunkter”.

Med udgangspunkt i dateringen af gulddeponeringerne har Joachim Werner foreslået (1988:280),
at Ringe-centret skal opfattes som Gudme-centrets forgænger, men ser man på det samlede fundma-
teriale fra områderne 1-4, er det mere sandsynligt, at subcentrene ved Ringe og Odense er opstået på
omtrent samme tidspunkt som Gudme-Lundeborg-centret.
Gulddeponeringernes kronologiske spredning viser, at alle tre komplekser har fungeret parallelt frem
til slutningen af ældre germansk jernalder, og der kan således påvises stabilitet i den beskrevne center-
periferistruktur fra C1 – eller måske allerede fra sidste halvdel af ældre romertid – og frem til midten
af 6. årh. Den videre udvikling skal ikke diskuteres her, men det skal blot påpeges, at Gudme-Lunde-
borg-området i et vist omfang synes at have fastholdt sin position også i yngre germansk jernalder, mens
de midtfynske subcentre tilsyneladende mistede deres betydning i løbet af ældre germansk jernalder.
Nogle af subcentrenes funktioner blev måske overtaget af de værksteds- og handelspladser, herunder
anløbspladser, der især blev anlagt ved trafikale knudepunkter netop i begyndelsen af yngre germansk
jernalder (Henriksen 1994c; 1997a; 2002; 2004).287

Hvis der udelukkende fokuseres på gravfundene fra yngre romertid, er det meget markant, at gra-
vene med mest komplekst og rigt udstyr ikke findes i tilknytning til Gudme-Lundeborg-
komplekset, men derimod i hver sin ende af område 3 samt i den østlige del af område 4. Det samlede
fundstof fra 2.-6. årh. efterlader imidlertid ingen tvivl om, at Gudme-området har rangeret over de to
subcentre, mens det ikke er helt klart, hvorledes det indbyrdes rangforhold mellem Odense- og
Ringe-områderne har været. Det kan tænkes, at fyrstegravene i områderne 3 og 4 afspejler, at magt-
haverne i disse områder havde et særligt behov for at markere sig overfor hinanden og at distancere sig
til beboerne i de omkringliggende landskaber. Det er således næppe noget tilfælde, at de rigeste grave
findes i periferien af subcentrene og ikke i tilknytning til deres centrale dele.

287 Ud over de publicerede lokaliteter kan nævnes 080209-146 Tjørnehøj og området omkring 090419-22 Tinghøj i Sandholts
Lyndelse sogn.
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overgangen til landskaber, hvor gravene fra yngre romertid ikke rummer import. Tilsvarende ligger Brud-
ager-bopladsen, der også rummer spor af håndværksaktiviteter, i den sydlige udkant af område 2 nær
grænsen til område 7. Måske afspejler denne placering, at kontakten mellem områder med forskellig
status er gået gennem disse pladser, der da har haft en rolle som “knudepunkter”.

Med udgangspunkt i dateringen af gulddeponeringerne har Joachim Werner foreslået (1988:280),
at Ringe-centret skal opfattes som Gudme-centrets forgænger, men ser man på det samlede fundma-
teriale fra områderne 1-4, er det mere sandsynligt, at subcentrene ved Ringe og Odense er opstået på
omtrent samme tidspunkt som Gudme-Lundeborg-centret.
Gulddeponeringernes kronologiske spredning viser, at alle tre komplekser har fungeret parallelt frem
til slutningen af ældre germansk jernalder, og der kan således påvises stabilitet i den beskrevne center-
periferistruktur fra C1 – eller måske allerede fra sidste halvdel af ældre romertid – og frem til midten
af 6. årh. Den videre udvikling skal ikke diskuteres her, men det skal blot påpeges, at Gudme-Lunde-
borg-området i et vist omfang synes at have fastholdt sin position også i yngre germansk jernalder, mens
de midtfynske subcentre tilsyneladende mistede deres betydning i løbet af ældre germansk jernalder.
Nogle af subcentrenes funktioner blev måske overtaget af de værksteds- og handelspladser, herunder
anløbspladser, der især blev anlagt ved trafikale knudepunkter netop i begyndelsen af yngre germansk
jernalder (Henriksen 1994c; 1997a; 2002; 2004).287

Hvis der udelukkende fokuseres på gravfundene fra yngre romertid, er det meget markant, at gra-
vene med mest komplekst og rigt udstyr ikke findes i tilknytning til Gudme-Lundeborg-
komplekset, men derimod i hver sin ende af område 3 samt i den østlige del af område 4. Det samlede
fundstof fra 2.-6. årh. efterlader imidlertid ingen tvivl om, at Gudme-området har rangeret over de to
subcentre, mens det ikke er helt klart, hvorledes det indbyrdes rangforhold mellem Odense- og
Ringe-områderne har været. Det kan tænkes, at fyrstegravene i områderne 3 og 4 afspejler, at magt-
haverne i disse områder havde et særligt behov for at markere sig overfor hinanden og at distancere sig
til beboerne i de omkringliggende landskaber. Det er således næppe noget tilfælde, at de rigeste grave
findes i periferien af subcentrene og ikke i tilknytning til deres centrale dele.

287 Ud over de publicerede lokaliteter kan nævnes 080209-146 Tjørnehøj og området omkring 090419-22 Tinghøj i Sandholts
Lyndelse sogn.
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Forholdet mellem Gudme-komplekset og subcentrene må have haft karakter af et gensidigt, men
ulige afhængighedsforhold med førstnævnte part i den ledende rolle. Områderne 3-4 kan have haft kon-
trol over produktion og ressourceindsamling inden for deres respektive områder samt tillige i de ud-
strakte landskaber her omkring. Lederne af subcentrene kunne sikre, at overskudsproduktion af f.eks.
fødevarer, huder og andre landbrugsprodukter som et led i almindelig vareudveksling eller i form af
tribut blev kanaliseret til Gudme-centret. Herfra kan varerne være distribueret til andre regioner. I hvert
fald i yngre romertid og ældre germanertid kan det centrale bopladsområde i Gudme imidlertid anta-
ges at have haft en størrelse, så det var nødvendigt at tilføre især fødevarer fra oplandet. Hvad enten
de indførte varer blev anvendt til lokal konsumption i Gudme-centret eller til videredistribution her-
fra, må det antages, at modydelsen især bestod af fremmede luksusprodukter, men ikke mindst af rå-
varer, der ikke eller kun vanskeligt kunne fremskaffes lokalt.

Gudme-centrets kontaktflader afspejles i et stort antal importerede genstande, der primært har pro-
vinsialromersk og sydøsteuropæisk proveniens. Den centrale Gudme-boplads havde utvivlsomt en fil-
terfunktion, således at særlige statussymboler blev anvendt her eller videredistribueret til specielt be-
tydningsfulde allierede i subcentrene på Midtfyn. Inventaret i grav- og skattefundene fra bl.a. Hågerup,
Sanderumgård, Årslev og Brangstrup er eksempler på dette. Alliancenetværkene og de overregionale
kontaktflader afspejles imidlertid også på et socialt niveau, der ligger under de meget rigt udstyrede
grave og deponeringer, og i den forbindelse skal fokus igen rettes mod de sølvnåle (afsnit 5.1.2) og jern-
kamme (afsnit 5.6.4), der bl.a. er fremkommet på Brudager-gravpladsen.

Jernkamme og dragt- eller hårnåle af sølv samt store kæder af glas- og især ravperler indgår i en ret
homogen gruppe østfynske jordfæstegrave fra C2. Brudager-gravene HG og KM, der er blandt grav-
pladsens rigest udstyrede, hører således til denne gruppe af grave med kvinder, der gennem deres per-
sonlige udstyr afspejler kontakter til Midt- og Sydvestjylland. Omkring Vorbasse-Esbjerg-Varde er der
inden for en radius af ca. 35 km fremkommet flere kvindegrave fra C2 med et udstyr, der til forveks-
ling ligner inventaret i de østfynske grave. De mange lighedspunkter mellem disse grupper af østfyn-
ske og sydvestjyske jordfæstegrave må afspejle, at der har været en direkte kontakt mellem de to re-
gioner, som ligger 150 km fra hinanden. Forbindelsen dokumenteres af proveniensanalyser af jernbarrer
fra Lundeborg, idet nogle af disse stammer fra de store jernudvindingsfelter i Sydvestjylland (Thom-
sen 1998a:12ff). Eftersom der kun findes meget sparsomme levn af jernudvinding fra 3.-5. årh. i Den
fynske Øgruppe, må der have været en betydelig tilførsel til regionen af jern i form af færdigvarer el-
ler barrer. Selv om antallet af proveniensanalyser af jern fra fynske fund endnu er meget lavt, er det fris-
tende at se denne varegruppe som det bærende element i kontakten mellem Sydvestjylland og Syd-
østfyn. I jernbarrernes slipstrøm kan rav fra Vestkysten være fulgt med (jf. afsnit 5.3.2.3.1). Modydelsen
fra Østfyn kan bl.a. have været romersk producerede glas- og bronzekar samt glasperler. Det er vel ikke
utænkeligt, at kontakten mellem de to regioner, der hver især havde adgang til ressourcer, som den an-
den ønskede at få del i, blev vedligeholdt og udbygget gennem giftermål, og på den måde kan jern-
kammene og sølvnålene være endt i de sydvestjyske jordfæstegrave i C2.

Selv om fundmaterialet fra Gudme-områdets bo- og gravpladser ikke afspejler, at det er militær
styrke, der har betinget centrets position, kan det næppe have eksisteret som en del af en stabil struk-
tur gennem flere hundrede år alene som følge af en særlig økonomisk eller sakral status (jf. Thrane 1988).
Stabiliteten må have forudsat rådighed over tilstrækkelige og loyale militære styrker, som kunne brin-
ges i position med kort varsel. I den forbindelse er det påfaldende, at langt hovedparten af de fynske
våbengrave fra yngre romertid er fremkommet øst for en nord-sydgående linje, der deler Fyn i to om-
trent lige store halvdele (jf. afsnit 5.7.7 fig. 188 og afsnit 7.7.1 fig. 318). Bortset fra Kragehul findes alle
våbenofferfundene også inden for dette område. På den sydligste del af Fyn er der ikke registreret vå-
benfund fra denne tid, men på tværs af Nakkebølle Fjord er der undersøgt en meget kraftig pæle-
spærring, som er dendrokronologisk dateret til tiden omkring 370 (Jørgensen, A.N. 2001; 2003:199ff).
Sejlspærringen er således fra overgangen mellem yngre romersk og ældre germansk jernalder og der-
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med senere end “våbengravshorisonten”, men til gengæld er den omtrent samtidig med Brangstrup-
og Killerup-skattenes sværdudstyr af guld (jf. afsnit 7.7.1). Det er nærliggende at tro, at våbengrave og
deponeringer af sværdbeslag af guld på Midt- og Nordfyn afspejler grupper af mænd, der har funge-
ret som hird for lederen af Gudme-centret fra begyndelsen af yngre romertid og måske videre gennem
ældre germansk jernalder. Nakkebølle-spærringen skal antagelig ses som et led i denne militære stra-
tegi, idet den har hindret, at angribende fartøjer skulle ilandsætte tropper langt inde på Sydfyn. Gan-
ske vist rummer dette landskab næsten ingen fund fra yngre romersk eller ældre germansk jernalder
(jf. fig. 314c-d og fig. 315), så det er vanskeligt at se, hvad angrebet skulle være rettet mod i lokalom-
rådet. Imidlertid er afstanden fra Nakkebølle til Gudme blot ca. 23 km, og dermed kan spærringen have
fungeret som en sikring af Gudme-centrets sydvestlige bagflanke, der måske ellers lå ubeskyttet hen.
Det kan ikke udelukkes, at koncentrationen af våbengrave ved Brudager i den sydlige periferi af om-
råde 2 også skal ses i denne sammenhæng, idet den kan markere Gudme-Lundeborg-kompleksets nære
forsvar i sydvestlig retning. Tilsvarende kan Ellerup-graven markere den nære “forsvarslinje” mod vest.

Det kan altså konkluderes, at fra sidste fjerdedel af 2. årh til hen mod midten af 5. årh. må der have
eksisteret en stabil center-periferi-struktur i Den fynske Øgruppe, og den har både haft økonomiske
og militære elementer. Det samtidige fundmateriale fra Sjælland, dele af Jylland og Skåne afspejler utvivl-
somt, at her har samfundet været organiseret på lignende vis (Hedeager 1978c; Ethelberg 1992 fig. 6;
2000:150ff; Hansen, U.L. 1995:385ff; fig. 9:1 og 16:3; Helgesson 2002:156ff). I forhold til de øvrige syd-
skandinaviske centre adskiller Gudme-komplekset sig dog ved at have opretholdt sin særlige status igen-
nem mere end et halvt årtusinde.

En del af tolkningerne i dette kapitel kan forekomme at være sparsomt dokumenterede, og det skyl-
des især, at en betydelig del af det fynske fundmateriale fra romersk og ældre germansk jernalder endnu
ikke er bearbejdet eller tilgængeliggjort i en form, så det kan anvendes til andet end overordnede stu-
dier. De fynske jernaldergravpladser såvel som andre kildegrupper rummer således endnu en mængde
uløste problemstillinger, og for kommende generationer af arkæologer er der derfor et stort potentiale
at arbejde med. Derfor vil der i denne publikations sidste afsnit blive fremdraget eksempler på kon-
krete problemstillinger, som det vil være væsentligt at undersøge mere indgående i de kommende år.

7.8. FYNSKE JERNALDERGRAVE – POTENTIALE OG FREMTIDIGE ARBEJDSOPGAVER

Få år før Brudager-gravpladsen blev fundet, fremsatte Lotte Hedeager (1985:158) den dystre spådom,
at jernalderens gravpladser som kildegruppe var ved at forsvinde, og at det således ville være vanske-
ligt at finde nyt materiale til at belyse nogle af de problemstillinger, som er behandlet i denne bog. Ti-
den herefter har heldigvis vist, at forudsigelsen var alt for pessimistisk. Hvis man således betragter an-
tallet af romertidsgravpladser, der er registreret i Den fynske Øgruppe fra 1973 og frem til udgangen
af 2008 (jf. bilag 1), er der intet, som peger på en væsentlig nedgang i fremkomsten af nyt kildemate-
riale (fig. 321). Den geografiske spredning af de nyfundne pladser er endvidere meget tendentiøs; så-
ledes er de mange romertidsgravpladser, der er registreret i Odense Amt i 1970’erne, især et resultat
af systematiske kortlægningsprojekter på Sydvestfyn og Nordøstfyn samt amatørarkæolog Anders Jæ-
gers aktiviteter på Nordfyn. Tilsvarende er væksten i antallet af registrerede pladser i Svendborg Amt
i 1980’erne og 1990’erne et produkt af Gudme-Lundeborg-projektet, som bl.a. omfattede målrettet re-
kognoscering med henblik på at lokalisere jernaldergravpladser (Michaelsen 1990b; 1994b). Endelig af-
spejler de mange pladser fra Odense Amt fra de første otte år af det 21. århundrede den systematiske
arkæologiske indsats, der har været foretaget forud for en omfattende bygge- og anlægsaktivitet om-
kring Fyns største by i denne periode. Det kan derfor antages, at en systematisk indsats i form af un-
dersøgelser i nærheden af nogle af øgruppens mange romertidsbopladser ville resultere i påvisning af
væsentligt flere lokaliteter med samtidige grave.
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med senere end “våbengravshorisonten”, men til gengæld er den omtrent samtidig med Brangstrup-
og Killerup-skattenes sværdudstyr af guld (jf. afsnit 7.7.1). Det er nærliggende at tro, at våbengrave og
deponeringer af sværdbeslag af guld på Midt- og Nordfyn afspejler grupper af mænd, der har funge-
ret som hird for lederen af Gudme-centret fra begyndelsen af yngre romertid og måske videre gennem
ældre germansk jernalder. Nakkebølle-spærringen skal antagelig ses som et led i denne militære stra-
tegi, idet den har hindret, at angribende fartøjer skulle ilandsætte tropper langt inde på Sydfyn. Gan-
ske vist rummer dette landskab næsten ingen fund fra yngre romersk eller ældre germansk jernalder
(jf. fig. 314c-d og fig. 315), så det er vanskeligt at se, hvad angrebet skulle være rettet mod i lokalom-
rådet. Imidlertid er afstanden fra Nakkebølle til Gudme blot ca. 23 km, og dermed kan spærringen have
fungeret som en sikring af Gudme-centrets sydvestlige bagflanke, der måske ellers lå ubeskyttet hen.
Det kan ikke udelukkes, at koncentrationen af våbengrave ved Brudager i den sydlige periferi af om-
råde 2 også skal ses i denne sammenhæng, idet den kan markere Gudme-Lundeborg-kompleksets nære
forsvar i sydvestlig retning. Tilsvarende kan Ellerup-graven markere den nære “forsvarslinje” mod vest.

Det kan altså konkluderes, at fra sidste fjerdedel af 2. årh til hen mod midten af 5. årh. må der have
eksisteret en stabil center-periferi-struktur i Den fynske Øgruppe, og den har både haft økonomiske
og militære elementer. Det samtidige fundmateriale fra Sjælland, dele af Jylland og Skåne afspejler utvivl-
somt, at her har samfundet været organiseret på lignende vis (Hedeager 1978c; Ethelberg 1992 fig. 6;
2000:150ff; Hansen, U.L. 1995:385ff; fig. 9:1 og 16:3; Helgesson 2002:156ff). I forhold til de øvrige syd-
skandinaviske centre adskiller Gudme-komplekset sig dog ved at have opretholdt sin særlige status igen-
nem mere end et halvt årtusinde.

En del af tolkningerne i dette kapitel kan forekomme at være sparsomt dokumenterede, og det skyl-
des især, at en betydelig del af det fynske fundmateriale fra romersk og ældre germansk jernalder endnu
ikke er bearbejdet eller tilgængeliggjort i en form, så det kan anvendes til andet end overordnede stu-
dier. De fynske jernaldergravpladser såvel som andre kildegrupper rummer således endnu en mængde
uløste problemstillinger, og for kommende generationer af arkæologer er der derfor et stort potentiale
at arbejde med. Derfor vil der i denne publikations sidste afsnit blive fremdraget eksempler på kon-
krete problemstillinger, som det vil være væsentligt at undersøge mere indgående i de kommende år.

7.8. FYNSKE JERNALDERGRAVE – POTENTIALE OG FREMTIDIGE ARBEJDSOPGAVER

Få år før Brudager-gravpladsen blev fundet, fremsatte Lotte Hedeager (1985:158) den dystre spådom,
at jernalderens gravpladser som kildegruppe var ved at forsvinde, og at det således ville være vanske-
ligt at finde nyt materiale til at belyse nogle af de problemstillinger, som er behandlet i denne bog. Ti-
den herefter har heldigvis vist, at forudsigelsen var alt for pessimistisk. Hvis man således betragter an-
tallet af romertidsgravpladser, der er registreret i Den fynske Øgruppe fra 1973 og frem til udgangen
af 2008 (jf. bilag 1), er der intet, som peger på en væsentlig nedgang i fremkomsten af nyt kildemate-
riale (fig. 321). Den geografiske spredning af de nyfundne pladser er endvidere meget tendentiøs; så-
ledes er de mange romertidsgravpladser, der er registreret i Odense Amt i 1970’erne, især et resultat
af systematiske kortlægningsprojekter på Sydvestfyn og Nordøstfyn samt amatørarkæolog Anders Jæ-
gers aktiviteter på Nordfyn. Tilsvarende er væksten i antallet af registrerede pladser i Svendborg Amt
i 1980’erne og 1990’erne et produkt af Gudme-Lundeborg-projektet, som bl.a. omfattede målrettet re-
kognoscering med henblik på at lokalisere jernaldergravpladser (Michaelsen 1990b; 1994b). Endelig af-
spejler de mange pladser fra Odense Amt fra de første otte år af det 21. århundrede den systematiske
arkæologiske indsats, der har været foretaget forud for en omfattende bygge- og anlægsaktivitet om-
kring Fyns største by i denne periode. Det kan derfor antages, at en systematisk indsats i form af un-
dersøgelser i nærheden af nogle af øgruppens mange romertidsbopladser ville resultere i påvisning af
væsentligt flere lokaliteter med samtidige grave.
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Hvis perspektivet udvides til også at omfatte førromersk og ældre germansk jernalder, kendes der
i dag ca. 419 lokaliteter fra de fynske landskaber. Af disse er 223 – altså svarende til mere end halvde-
len – registreret efter publiceringen af Fynske Jernaldergravpladser bind 5 i 1973, mens der på 21 lo-
kaliteter er fremkommet grave både før og efter dette tidspunkt (fig. 322). Den geografiske spredning
af gravpladserne i det fynske landskab er ikke ændret på væsentlige punkter, mens det samme ikke gør
sig gældende med gravpladsernes kronologiske fordeling. Numerisk såvel som procentuelt har til-
væksten af lokaliteter med førromerske grave været størst, og dette skyldes antageligt, at der er påtruffet
mange små gravfelter fra denne tid i forbindelse med det sidste tiårs systematiske forundersøgelser. Des-
uden er mange førromerske gravpladser fremkommet som en “sidegevinst” ved store fladeafdæknin-
ger på bopladsområder fra jernalder og middelalder.

Brudager-gravpladsen viser – sammen med Toruplund, Egelygård og Løkkebjerggård288 – at det
endnu er muligt at finde større romertidsgravpladser. Tilsvarende er Møllegårdsmarken, Hvenekilde
og Bregentved289 eksempler på, at nogle af de gravpladser, som Albrectsen har publiceret, endnu kan
rumme et betydeligt potentiale, også selv om de måske i første omgang har været betragtet som total-
undersøgt. Det skyldes, at den manuelle muldafrømning, som blev anvendt ved arkæologiske under-
søgelser helt op i 1970’erne, langt fra altid har afdækket gravpladserne i deres fulde udstrækning. Der
er således ingen grund til at tro, at de fynske landskaber ikke stadig skulle rumme et betydeligt antal
romertidsgrave, men til gengæld kan det forventes, at gravenes bevaringstilstand bliver stadig dårligere
(Henriksen 2001b). Hvis der blandt lokaliteterne i bilag 1 skal peges på en håndfuld gravpladser, der
kan antages endnu at kunne rumme et væsentligt antal grave, må det være Nyløkkegård, Billesgård, Fjel-
lerup og måske Skovgård.290

288 Bilag 1, 080811-81 Toruplund, 090107-123 Egelygård og 090103-33 Løkkebjerggård.
289 Bilag 1, 090104-156 Møllegårdsmarken, 080809-6 Hvenekilde og 090108-11 Bregentved.
290 Bilag 1, 080111-32 Nyløkkegård, 080209-40 Billesgård, 090102-22 & 23 Fjellerup I og II, 080810-68 Skovgård.

Fig. 321. Antallet af romertids-

gravpladser fremkommet pr.

årti siden udgivelsen af Fynske

Jernaldergravpladser bind 5.

Fig. 322a-b. Den kronologi-

ske fordeling af samtlige fyn-

ske gravpladser fra før-

romersk til ældre germansk

jernalder udtrykt i faktiske

tal og i grafisk form. 1973 an-

giver året for udgivelsen Fyn-

ske Jernaldergrave bind 5.

Status: 1. marts 2009.
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I takt med at landbrugsaktiviteter slider stadigt hårdere på fladmarksgravpladserne, er det nød-
vendigt at udvikle undersøgelsesmetoderne, hvis man også i fremtiden skal kunne få ny viden ud af grav-
materialet. Systematisk vandsoldning og flotering af gravfylden samt detektorafsøgning af muldlaget
er forhåbentligt efterhånden standardprocedure ved udgravning af jernaldergravpladser. Tilsvarende
må det antages, at man i dag er opmærksom på, at en gravplads kan bestå af andre anlæg end brand-
og jordfæstegrave, og at det er væsentligt at forsøge at funktionsbestemme og datere disse. Forhåbentligt
bliver inddragelsen af forskellige former for naturvidenskabelige undersøgelsesmetoder allerede i ud-
gravningsfasen også en fast rutine med tiden. Eksempelvis kan fosfatanalyser måske anvendes til at på-
vise opløste genstande eller konstruktioner af organisk materiale i jordfæstegrave. Samme metode kan
– ligesom målingen af magnetisk susceptibilitet – måske anvendes til at påvise aktivitetsområder, her-
under ligbrændingssteder, på gravpladserne (f.eks. Marshall 1998).

På Antropologisk Laboratorium, Københavns Universitet, gennemføres i disse år forsøg med
CT-scanning af urner forud for tømningen.291 Scanningerne har vist sig at give meget detaljerede op-
lysninger om fyldens lagdeling samt om væsentlige knogledeles og gravgavers placering i karret (fig.
323). Dermed får man et godt grundlag for at forstå den rumlige strukturering af urnernes fyld, lige-
som metoden giver bedre mulighed for at prioritere og planlægge en forsigtig frempræparering af old-
sager og bestemte knogleelementer.

Som denne publikation forhåbentligt har vist, er det imidlertid ikke nødvendigt at stikke spaden i
jorden for at hente ny viden fra de fynske jernaldergrave, og i flere af denne publikations afsnit er der
peget på emner, som ikke er undersøgt fyldestgørende. En meget oplagt problemstilling at tage fat på
kan således være gravpladsernes beliggenhed i jernalderens kulturlandskab – og ikke mindst deres re-
lation til samtidige bopladser og offerfund. Sådanne analyser kan utvivlsomt give væsentlig ny viden
om datidens landskabsudnyttelse. Med denne viden vil det forhåbentligt samtidigt være muligt at få
dybere indsigt i jernalderens landskabsopfattelse og dermed en tilgang til jernalderens mentale univers.

Det meget omfattende genstandsmateriale, der i tidens løb er fremdraget fra de fynske jernaldergrave,
kan være vanskeligt at håndtere og systematisere, fordi de foreliggende typologier og kronologier langt
fra altid er brugbare. For det keramiske materiales vedkommende skyldes dette især, at Albrectsens ind-
delinger er ganske subjektive og dermed ikke lever op til “moderne” typologiers krav om præcision og
stringens. Der forestår således et meget stort arbejde med at bearbejde især keramikken fra ikke mindst
ældre romersk jernalder med tidssvarende analyseapparater. Tilsvarende rummer det ret store gen-
standsmateriale af jern fra de fynske romertidsgrave – herunder ikke mindst våbenudstyret – også me-
get uudnyttet viden. Imidlertid er materialet fra ældre udgravninger præget af en utilstrækkelig afrens-
ning og dermed mangel på mulighed for at erkende de detaljer, der er væsentlige for typebestemmelse m.v.
Det vil indledningsvis være nødvendigt at gennemføre et meget ressourcekrævende arbejde med rønt-
genfotografering og supplerende afrensning, før disse oldsager kan anvendes til detaljerede studier, her-
under perspektivering af det langt bedre bevarede genstandsmateriale fra mosefundene.

Bilag 1 viser, at der også skal gennemføres et stort publikationsarbejde, før det samlede anlægs- og
oldsagsmateriale fra de sidste årtiers undersøgelser er fremlagt i en form, så det er anvendeligt i forsk-
ningssammenhæng.293 Der kan imidlertid stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt tiden er løbet fra kata-
logfremlæggelser som Fynske Jernaldergrave – inkl. bind 2 i nærværende publikation! Et alternativ
kunne være netpublicering, der kunne anvendes til at tilgængeliggøre store mængder materiale på kort
tid og til en overkommelig pris – og uden at omkostningerne til anlægs- og genstandsillustrationer be-
høver at være en forsinkende faktor.

291 Forsøgene indgår i cand.mag. Lise Harvigs ph.d.-projekt under vejledning af professor Niels Lynnerup og museumsinspek-
tør Mogens Bo Henriksen.
292 Jf. bilag 1, 080803-127 Østre Boulevard III.
293 Endvidere skal man være opmærksom på, at det langt fra er hele genstandsmaterialet, der er afbildet i Fynske Jernaldergrave
bd. I-V, ligesom en del af illustrationerne ikke lever op til nutidens krav om detaljerigdom, f.eks. i form af gengivelse af tværsnit.

Fig. 323. CT-scanning af yn-

gre bronzealders urnegrav

fra Østre Boulevard III.292

Scanning og digital bearbejd-

ning: Peter Mygind Leth &

Lise Harvig.
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Kapitel 7.
Brudager-gravpladsen

i perspektiv
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Kapitel 7.
Brudager-gravpladsen
i perspektiv

Afslutningsvis skal det påpeges, at også materialet fra Brudager stadig rummer problemstillinger,
som ikke er tilbundsgående undersøgt. Det er f.eks. kun en del af gravpladsens naturvidenskabelige po-
tentiale, der er udnyttet i forbindelse med denne fremlæggelse, og store mængder af forkullet materiale
fra brandgravene har således ikke været underkastet systematiske analyser. Det samme gælder for gra-
venes indhold af dyreknogler, madskorper på lerkar m.v.

Det største potentiale i Brudager-gravpladsens anlæg og oldsager ligger imidlertid i perspektiveringen
i forhold til materialet fra områdets andre gravpladser såvel som fra bopladserne. I den forbindelse må
der helt specifikt peges på, hvor vigtigt det er at få bearbejdet og fremlagt materialet fra især Mølle-
gårdsmarken, Egelygård, Løkkebjerggård og Bregentved. Bearbejdningen af fundstoffet fra disse
gravpladser er utvivlsomt en væsentlig del af forudsætningen for at kunne afprøve nogle af de her frem-
satte tolkninger – samt for at kunne sætte Gudme-Lundeborg-kompleksets bopladser og skattefund
ind i en lokal og regional kontekst.

Fig. 324. Midt på Brudager-

gravpladsen har lodsejeren

opført et mindesmærke af

nogle af de sten, som frem-

kom i forbindelse med den

arkæologiske undersøgelse (jf.

kap. 2 fig. 16).

Foto: Mogens Bo Henriksen.
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7.9. SUMMARY

This publication comprises a comprehensive account of the features and artefacts relating to a Roman Iron
Age cemetery, excavated between 1988 and 1994 at the village of Brudager, 3.5 km southwest of Gudme in
Southeast Funen. With its content of 168 graves, the burial site is one of Funen’s largest. Chronologically,
it covers the period between early B2 and the transition between C3 and D; in all about 330 years.

The publication is in two volumes: Volume 1 contains sections on the research history, excavation meth-
ods, definitions, analyses and perspectives of the cemetery’s features and artefacts. Further to these are ap-
pendices providing reference material and a bibliography. Volume 2 comprises a catalogue providing de-
scriptions and illustrations of features, structures and artefacts from the Brudager cemetery.

Volume 1 of the publication is divided up into seven main chapters, each of which deals with an overall
theme:

Chapter 1 Introduction
sketches the long tradition of research into Iron Age remains from the Gudme area, with particular focus
on the importance of N.F.B. Sehested and E. Albrectsen for the investigation, documentation and publica-
tion of the burial finds. This chapter defines and delimits the aims and objectives of the publication. It also
explains its structure and the analytical methods and the chronology employed.

Chapter 2 Investigation of the cemetery and formation processes
begins with a description of the technical approach adopted in the investigation and documentation of the
Brudager cemetery in particular, but also includes critical considerations concerning Iron Age graves in gen-
eral. There is a special focus on the diversity of the formation processes associated with, respectively, inhu-
mation and cremation graves, and the significance of this for the interpretation of the archaeological record.

Chapter 3 The cemetery and its features
contains a description of the burial site’s relationship to the local topography and soils as well as to the con-
temporary settlement, and these observations are discussed in a regional context. An account is given of the
grave forms found at the Brudager cemetery, and these are defined on the basis of an evaluation of the treat-
ment of the corpse remains, pyre material and grave goods – and not the immediate appearance of the graves
as has been the usual practice to date. It is demonstrated that, whereas cremation pits and urn cremation pits
were the preferred grave form during the first half of the cemetery’s period of use, urn graves and inhuma-
tion graves dominate during the later part. An account is then given of the presumed grave-related feature-
and structure types found at the burial site, for example pottery deposits and cooking pits. Based on the
demonstration of presumed post-built cremation-pyre frames there is a discussion of Danish cremation sites
(cremation pyres) from the Iron Age and Viking times.

Chapter 4 Burial rituals
contains discussions of the treatment of grave goods in relation to the various grave forms, including the use
of primary and secondary grave goods, destructive treatment of artefacts and the very widespread use of pars
pro toto deposition. Similarly, the handling of the corpse remains from cremation graves, and their partial dep-
osition, are discussed. There then follows an account of the organisation of, respectively, inhumation and cre-
mation graves, with the demonstration of patterns in the location of grave goods and (corpse) remains. Finally,
the practice of depositing grave goods outside grave features at Roman Iron Age burial sites is touched upon.

Chapter 5 The contents of the graves
is the publication’s longest chapter, and it comprises a detailed account of – and perspectives on – the arte-
facts from the graves, including the results of scientific analyses carried out on burnt bone, sheet bronze from
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Roman cauldrons and pottery and plant macro remains, including wood from the funeral pyres. Selected
artefact types, thought to contribute in particular to an illumination of social, ritual and chronological cir-
cumstances during the Roman Iron Age, are subjected to specially detailed analysis. These are, specifically,
imported artefacts, weapons and various prestige implement types (e.g. scissors, iron combs, so-called ra-
zor knives). The reference material employed in the analyses is presented in the appendices at the end of vol-
ume 1.

Chapter 6 The structure of the cemetery
and the development from the transition B1/B2 to the end of the Late Roman Iron Age are accounted for
cluster by cluster and within an overall perspective. Then the burial intensity (number of burials per year)
is examined in a regional context. On the basis of this it is concluded that the Brudager cemetery belongs
to a small group of burial sites with cluster structures and containing more than 150 graves from the Ro-
man Iron Age. It is noted, furthermore, that this type of burial site is associated, in particular, with the parts
of the Funen Archipelago having concentrations of various status symbols, including Roman imports. Sim-
ilarly, in a regional perspective, there is a discussion of the dates for the cemetery’s establishment and its ces-
sation of use. The establishment date for the Brudager cemetery, and many other Roman Iron Age burial
sites on Funen, at the transition between B1 and B2 is explained by a contemporaneous change in settlement
structure. The cessation of burials at many of the cemeteries at the end of C3, or at the beginning of the Ger-
manic Iron Age (Migration Period), is explained through changes in the form of graves in the time around
AD 400.

Chapter 7 The Brudager burial site put into perspective
begins with an account of the sex and age determinations for a selection of the graves on the basis of oste-
ological investigations and the artefacts, respectively. Subsequently, there is a discussion of the symbolism
of the various artefact types in grave contexts throughout the Early Iron Age. It is pointed out that, whereas
the graves from the Late Pre-Roman, Early and the first part of the Late Roman Iron Age reflect, in par-
ticular, the masculine universe, the graves from the middle and the end of the Late Roman Iron Age are dom-
inated by artefacts from the feminine world. There then follows an analysis of the complexity of the grave
goods (NAT analysis) and their quality relative both to the various grave forms and to the chronological de-
velopment of the cemetery. It is concluded that both the quantity and quality of the grave goods are great-
est in graves from the end of the Early Roman Iron Age and the beginning of the Late Roman Iron Age.
Furthermore, inhumation graves and urn cremation pits generally contain more complex equipment than
cremation pits and, especially, urn graves. On the basis of these observations there is a discussion of the
changes in the patterns of social investment and religious manifestation during the Roman and Early Ger-
manic Iron Age (Early Migration Period). This includes particular focus on the fact that the decline in in-
vestment in the grave sphere is replaced by the deposition of, especially, precious metals in association with
settlements and in marginal areas of the Iron Age cultural landscape. On the basis of the distribution of var-
ious prestigious artefact types, in graves and on settlements and in offerings, it is pointed out that a centre-
periphery-marginal structure arose in the Funen Archipelago during the second half of the Early Roman Iron
Age. This had its basis in the Gudme area, and in the course of the Late Roman Iron Age sub-centres arose
at Ringe and Odense. The distribution and composition of the gold deposits show that this centre structure
with minor modifications continued in existence throughout the Germanic Iron Age (Migration Period).

Chapter 7 ends with an evaluation of the research potential inherent in the Brudager cemetery, in par-
ticular, and Iron Age burial sites on Funen, in general, and the challenges it presents to further study.

Summary translated by David Earle Robinson & Anne Bloch Jørgensen.

Summary

Brudager 1. total 3. kor OK 14.08.09 :Layout 1 14/08/09  13:18  Side 357



Brudager 1. total 3. kor OK 14.08.09 :Layout 1 14/08/09  13:18  Side 358



Brudager 1. total 3. kor OK 14.08.09 :Layout 1 14/08/09  13:18  Side 358

Bilag 1 - 15

Brudager 1. total 3. kor OK 14.08.09 :Layout 1 14/08/09  13:18  Side 359



BILAG 1

FYNSKE GRAVFUND FRA ROMERSK OG ÆLDRE GERMANSK JERNALDER

- REGISTRERET EFTER UDGIVELSEN AF FYNSKE JERNALDERGRAVE BIND V (1973)

INDLEDENDE KOMMENTARER TIL BILAGET

Dette bilag omfatter en oversigt over grave fra romersk og germansk jernalder, som er fremkommet efter
udgivelsen af supplementsbindet til Fynske Jernaldergrave (bd. V) i 1973. I det omfang, der på de be-
skrevne gravpladser tillige er fundet grave fra andre perioder, anføres dette, uden at de pågældende
anlæg beskrives nærmere. Bilaget omfatter tillige knap 40 lokaliteter, der er fundet før 1973, men som
af uvisse årsager ikke er medtaget i Erling Albrectsens katalogbind. Endvidere er medtaget lokaliteter,
som tidligere er beskrevet i Fynske Jernaldergrave, men hvorpå der i nyere tid er foretaget udgravnin-
ger, hvad enten disse har medført fremkomst af flere grave eller ej.

Lokaliteterne er opsporet ved en kombination af flere søgemetoder. Først er der foretaget en syste-
matisk samkøring af katalogerne i de fem første bind af Fynske Jernaldergrave og en søgning på grav-
fund fra romersk og germansk jernalder i Det Kulturhistoriske Centralregisters (DKC) database.
Herved er opnået, at samtlige lokaliteter fra Albrectsens korpusværk har kunnet forsynes med sogne-
beskrivelsesnumre (jf. bilag 2), samtidig med at daterings- og anlægslister i DKC er blevet opdateret ved
systematisk indberetning af opdagede fejl eller upræcise angivelser. Dernæst er der foretaget en gen-
nemgang af samtlige årgange af Arkæologiske Udgravninger i Danmark (1984-2005) for at registrere
gravfund, der som følge af manglende fundanmeldelse ikke måtte være optaget i sognebeskrivelsen.

På baggrund heraf har det været muligt at udarbejde en liste over ikke hidtil publicerede fynske
gravfund fra romersk og ældre germansk jernalder, og denne er brugt som udgangspunkt for en fuld-
stændig gennemgang af den til de enkelte lokaliteter knyttede dokumentation på Odense Bys Museer,
Svendborg og Omegns Museum, Langelands Museum, Nationalmuseet, Middelfart Museum, Ringe
Museum, Nyborg Museum og Nordfyns Museum. Kun på Kertemindeegnens Museer er der ikke fun-
det oplysninger om gravfund fra romersk og germansk jernalder, som ikke var publiceret i forvejen.

Ved gennemgangen af den originale udgravningsdokumentation er der først og fremmest lagt vægt
på at få klarhed over, om den enkelte lokalitet kunne betragtes som totalundersøgt, ligesom dens struk-
tur og kronologiske ramme er søgt afklaret. Med udgangspunkt i udgravningsdokumentationen og høj-
kantkort fra slutningen af 1800-tallet er gravpladsernes topografi og jordbundsforhold beskrevet, og ved
hjælp af DKC er det undersøgt, om der er registreret evt. samtidige bebyggelser i deres nærhed.

I en del tilfælde har det ikke været muligt på grund af sparsom eller ufuldstændig udgravningsdo-
kumentation at få klarhed over de definerede problemstillinger, og i disse tilfælde har det været nød-
vendigt at gennemgå en del af eller hele genstandsmaterialet. Denne gennemgang har dog især været
fokuseret på fundgrupper, der kunne belyse kronologiske og sociale forhold (f.eks. våben, import, fib-
ler m.v.). Også dette arbejde har i en række tilfælde affødt opdaterende indberetninger til DKC!

En del lokaliteter, der i DKC er registreret som gravfund, er udeladt af Albrectsen såvel som i ne-
denstående liste som følge af utilstrækkelig dokumentation for, at der overhovedet er tale om grave fra
romersk eller germansk jernalder. Det samme gælder enkelte gravfund, der ikke har kunnet stedfæstes
i det mindste på sogneniveau. Enkeltfund af fibler eller perler af glas, rav eller kalcedon, der i DKC
som regel – og i mange tilfælde sikkert med rette – er registreret som løsfund fra grave, er ej heller med-
taget, idet disse fundgrupper i de seneste årtier gentagne gange er påvist på bopladser, især sådanne med
spor af håndværksaktiviteter. Et løsfundet beslag til et drikkehorn (080407-222) er dog medtaget, da det
med overvejende sandsynlighed må hidrøre fra et splittet gravfund.
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skrevne gravpladser tillige er fundet grave fra andre perioder, anføres dette, uden at de pågældende
anlæg beskrives nærmere. Bilaget omfatter tillige knap 40 lokaliteter, der er fundet før 1973, men som
af uvisse årsager ikke er medtaget i Erling Albrectsens katalogbind. Endvidere er medtaget lokaliteter,
som tidligere er beskrevet i Fynske Jernaldergrave, men hvorpå der i nyere tid er foretaget udgravnin-
ger, hvad enten disse har medført fremkomst af flere grave eller ej.

Lokaliteterne er opsporet ved en kombination af flere søgemetoder. Først er der foretaget en syste-
matisk samkøring af katalogerne i de fem første bind af Fynske Jernaldergrave og en søgning på grav-
fund fra romersk og germansk jernalder i Det Kulturhistoriske Centralregisters (DKC) database.
Herved er opnået, at samtlige lokaliteter fra Albrectsens korpusværk har kunnet forsynes med sogne-
beskrivelsesnumre (jf. bilag 2), samtidig med at daterings- og anlægslister i DKC er blevet opdateret ved
systematisk indberetning af opdagede fejl eller upræcise angivelser. Dernæst er der foretaget en gen-
nemgang af samtlige årgange af Arkæologiske Udgravninger i Danmark (1984-2005) for at registrere
gravfund, der som følge af manglende fundanmeldelse ikke måtte være optaget i sognebeskrivelsen.

På baggrund heraf har det været muligt at udarbejde en liste over ikke hidtil publicerede fynske
gravfund fra romersk og ældre germansk jernalder, og denne er brugt som udgangspunkt for en fuld-
stændig gennemgang af den til de enkelte lokaliteter knyttede dokumentation på Odense Bys Museer,
Svendborg og Omegns Museum, Langelands Museum, Nationalmuseet, Middelfart Museum, Ringe
Museum, Nyborg Museum og Nordfyns Museum. Kun på Kertemindeegnens Museer er der ikke fun-
det oplysninger om gravfund fra romersk og germansk jernalder, som ikke var publiceret i forvejen.

Ved gennemgangen af den originale udgravningsdokumentation er der først og fremmest lagt vægt
på at få klarhed over, om den enkelte lokalitet kunne betragtes som totalundersøgt, ligesom dens struk-
tur og kronologiske ramme er søgt afklaret. Med udgangspunkt i udgravningsdokumentationen og høj-
kantkort fra slutningen af 1800-tallet er gravpladsernes topografi og jordbundsforhold beskrevet, og ved
hjælp af DKC er det undersøgt, om der er registreret evt. samtidige bebyggelser i deres nærhed.

I en del tilfælde har det ikke været muligt på grund af sparsom eller ufuldstændig udgravningsdo-
kumentation at få klarhed over de definerede problemstillinger, og i disse tilfælde har det været nød-
vendigt at gennemgå en del af eller hele genstandsmaterialet. Denne gennemgang har dog især været
fokuseret på fundgrupper, der kunne belyse kronologiske og sociale forhold (f.eks. våben, import, fib-
ler m.v.). Også dette arbejde har i en række tilfælde affødt opdaterende indberetninger til DKC!

En del lokaliteter, der i DKC er registreret som gravfund, er udeladt af Albrectsen såvel som i ne-
denstående liste som følge af utilstrækkelig dokumentation for, at der overhovedet er tale om grave fra
romersk eller germansk jernalder. Det samme gælder enkelte gravfund, der ikke har kunnet stedfæstes
i det mindste på sogneniveau. Enkeltfund af fibler eller perler af glas, rav eller kalcedon, der i DKC
som regel – og i mange tilfælde sikkert med rette – er registreret som løsfund fra grave, er ej heller med-
taget, idet disse fundgrupper i de seneste årtier gentagne gange er påvist på bopladser, især sådanne med
spor af håndværksaktiviteter. Et løsfundet beslag til et drikkehorn (080407-222) er dog medtaget, da det
med overvejende sandsynlighed må hidrøre fra et splittet gravfund.
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Udeladt er endvidere fund af skeletter i vådområder, også selv om de er fundet sammen med gen-
standsmateriale fra romersk eller germansk jernalder, idet disse fund henregnes til offerkategorien (jf.
080102-16, 080206-40, 080701-56). Deponeringer af skeletdele på bopladsområder fra romersk og ger-
mansk jernalder (jf. Henriksen 2005:95f; Beilke-Voigt 2007:158ff) er ligeledes ikke medtaget, da deres
karakter som egentlige grave er diskutabel. Deponeringer af hele lig (080809-8) eller enkeltliggende
brandgrave på samtidige bopladsområder (bl.a. 080811-99) er derimod medtaget, da disse betragtes som
særbegravelser og ikke ofringer. Dette understreges også af, at deponeringen af skeletdele især synes at
tilhøre den sidste del af førromersk og første del af ældre romersk jernalder, mens særbegravelser på bo-
pladser overvejende synes at tilhøre tiden fra slutningen af ældre romersk jernalder og fremefter – i
hvert fald på Fyn.

Alle lokaliteter angives med stednummer og sognebeskrivelsesnummer, stednavn og sognenavn,
svarende til angivelsen i DKC. Herefter angives i parentes akronym og journalnummer på de museer,
der har foretaget undersøgelser på stedet. Hvis der angives flere journalnumre, henviser det første til den
institution, der sidst har gennemført undersøgelser på stedet. Her vil den originale dokumentation og
evt. oldsager befinde sig. Litteraturangivelser inde i teksten henviser til specifikke oplysninger/fund,
mens angivelserne efter de enkelte katalogtekster skal opfattes som generelle henvisninger til den på-
gældende lokalitet. Henvisningerne skal ikke opfattes som komplette, men angiver hovedsageligt den
seneste eller vigtigste litteratur om den pågældende lokalitet.

AKRONYMER

LMR Langelands Museum, Rudkøbing
MIM Middelfart Museum
NM Nationalmuseet
NMB Nordfyns Museum, Bogense
OBM Odense Bys Museer
RMR Ringe Museum
SOM Svendborg og Omegns Museum
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080106-35 Ørnfeldt, Kølstrup s. (OBM 2950).
Ved prøvegravning på en nedlagt middelalderbebyggelse i 1977 fandtes en delvis forstyrret jordfæste-
grav. I den omgravede gravfyld lå, udover menneskeknogler, en glasperle og en korsformet bronzefi-
bula, som daterer graven til ældre germansk jernalder. Gravpladsen ligger på toppen af en svag højning
i et ellers jævnt terræn. Undergrunden på stedet består overvejende af ler. Det er sandsynligt, at lokali-
teten rummer flere grave.
Litteratur: Jeppesen 1981:79ff.

080106-44 Fredensgård, Kølstrup s. (OBM 6948).
Efter dybdepløjning i 1989 fremkom en lille samling skår og brændte knogler, der stammer fra en for-
styrret brandgrav fra romersk jernalder. En samling hånd- til hovedstore sten, der fandtes oppløjet sam-
men med skår og knogler, kan evt. udgøre rester af en pakning omkring graven, hvis type ikke kan
bestemmes med sikkerhed. Ved en mindre manuel undersøgelse på stedet fremkom ikke yderligere
grave. Lokaliteten ligger på en jævn, vestvendt skråning ned mod Kertinge Nor i en afstand af ca. 375
m fra kystlinjen. Det kan ikke udelukkes, at lokaliteten rummer flere grave.
Litteratur: Nikolajsen 1997:31.

080107-52 Radstrup, Marslev s. (OBM 2936).
Under systematisk rekognoscering fremkom i 1977 en oppløjet samling af lerkarskår og brændte ben,
som antages at repræsentere en urnegrav fra tidlig ældre romersk jernalder. Lokaliteten ligger i helt
jævnt, leret terræn. Lokaliteten må formodes at rumme flere grave.

080111-32 Nyløkkegård, Rynkeby s. (OBM 6060).
Efter lodsejers optagelse af to urnegrave undersøgtes i 1985-86 knap 60 grave, heraf seks eller syv jord-
fæstegrave og et par mulige brandpletgrave, mens resten udgjordes af urnegrave. Brandgravene var ge-
nerelt sparsomt udstyret, men jordfæstegravene indeholdt en del gravgods i form af fibler og perler af
glas og rav, heriblandt berlokformede. I en grube fandtes en bronzedupsko til en sværdskede fra C1; pga.
manglen på ledsagefund er det nærliggende at tolke anlægget som en deponering. Som løsfund frem-
kom en skjoldbule fra ældre romertid. Gravpladsen ser ud til at have været klyngeopdelt, således at
jordfæste- og brandgrave i hvert fald i et vist omfang har været adskilt. Gravpladsen har antagelig dæk-
ket tidsrummet mellem sen ældre romertid og den tidligste del af ældre germanertid. Lokaliteten ligger
på sydvestsiden af en markant bakke nær dennes top, og gravpladsen rummer antagelig endnu en
mængde grave.
Litteratur: AUD 1986 nr. 130.

080112-90 Fyns Hoved, Stubberup s. (OBM 1230).
I 1938 udgravede en amatørarkæolog en kun delvis bevaret, nærmest øst-vest-orienteret jordfæstegrav
med omgivende stenramme i en lav kystskrænt på vestsiden af Fyns Hoved. Graven var placeret i en
skaldynge, der antagelig var meso- og/eller neolitisk. Der var ikke bevaret gravgaver, men skelettet er
C-14-dateret til tiden omkring Kristi fødsel (K-6186, 2020+-80 BP) og skal antagelig henføres til den
tidligste del af ældre romertid. Fundstedet, der i dag er borteroderet, må have ligget på en vest- eller syd-
vestvendt skråning eller snarere ved dennes fod. Undergrunden udgøres her af ler, stedvis overlejret af
fossile strandvolde.
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Bilag 1080112-93 Martofte, Stubberup s. (OBM 3240).
Efter fremkomst af menneskeknogler under grusgravning i 1982 foretoges det efterfølgende år en fla-
deafrømning, hvorved blotlagdes en noget forstyrret, nord-syd-orienteret jordfæstegrav med et hanke-
kar som eneste gravgods. Graven dateres til ældre romersk jernalder. Nær jordfæstegraven lå enkelte
brandgrave; mindst en af disse kan dateres til førromersk jernalder per. III. Da der ikke kan dokumen-
teres at være kontinuitet mellem de to faser af begravelse på stedet, må romertidsgraven betragtes som
enkeltliggende. Gravpladsen ligger nær kanten af et plateau, der tæt vest og syd herfor falder markant ned
mod en inddæmmet fjordarm. Lokaliteten må således formodes at have været eksponeret mod kysten.

080204-2 Dreslette, Dreslette s. (NM C8954).
På en syd- og østvendt skråning syd for højtomt (sb. 1) er der sidst i 1800-tallet fundet en del urner med
brændte ben, og i flere af disse er der bl.a. fundet knive. Bevaret fra lokaliteten er kun en ”jernsyl”, der
er indsat i et benskaft. At dømme ud fra beskrivelsen må der dog være tale om et ildstål, og gravplad-
sen kan derfor antages at være fra romersk jernalder.

080204-55 Snave, Dreslette s. (OBM 2109).
Under udgravningen af en overpløjet langdysse i 1976-77 fandtes 31 brandgrave fordelt på 24 brand-
pletgrave, seks urnegrave og en urnebrandgrube. Gravene lå ret spredt uden for megalitgravens syd-
østlige langside og omkring dennes sydvestlige ende. Der lå grave helt ind til randstenskæden og indtil
6 m herfra. Det meget sparsomme gravudstyr omfatter ragekniv og enæggede knive, syl eller ildstål,
synål, jernfibula og glittesten. Alle daterbare grave kan henføres til den tidlige del af ældre romersk
jernalder. Den sydvest-nordøst-orienterede langdysse ligger nær kanten af et højtliggende plateau, tæt
på et ret markant fald mod øst ned mod et større vådområde. Gravpladsen er næppe totalundersøgt.
Litteratur: Madsen & Thrane 1983:29f; Thrane 2004:57.

080204-144 Snave, Dreslette s. (OBM 1241).
Ved rekognoscering blev der fundet oppløjede brandgrave ca. 100 m vest for den ovenfor beskrevne sb.
55. En mindre udgravning i 1980 afdækkede tre brandpletgrave og en urnebrandgrube. Sidstnævnte in-
deholdt to bronzefibler, et kapselformet hængesmykke af sølv, glasperle og glittesten, og i hvert fald
denne grav dateres til B2. De øvrige grave, herunder en med ragekniv, tilhører snarere den seneste del
af førromersk jernalder eller overgangen til ældre romersk jernalder. Gravpladsen, der næppe er total-
undersøgt, ligger på en syd- og vestvendt skråning ned mod en mindre sø.

080204-246 Snave, Dreslette s. (OBM 2155).
Under rekognoscering af marken omkring en megalitgrav (sb. 17) i 1976 fandtes mindst 13 oppløjede
brandgrave, hvoraf nogle blev udgravet. Flere viste sig at være helt oppløjede, således at der kun lå grav-
fyld i pløjelaget. Der kunne udskilles to urnegrave, mens alle øvrige formodes at være brandpletgrave.
To grave kan dateres til ældre romersk jernalder; fra den ene af disse stammer en ragekniv og to knive.
Der er registreret spredtliggende grave både nord, vest, øst og sydøst for dyssekammeret, og det anty-
der, at gravpladsen langt fra er totalundersøgt. Gravpladsen er, som beskrevet, orienteret mod dyssen,
der ligger på en syd- eller sydvestvendt, sandet skråning med udsigt over Helnæs Bugten.

080205-56 Flemløse Sportsplads, Flemløse s. (OBM 1812).
Ved anlægsarbejde fandtes i 1977 dele af et lerkar med brændte ben; et enkelt skår kan hidrøre fra et
bikar. Anlægget tolkes med forsigtighed som en grav, og karret dateres med forbehold til (tidlig) ældre
romertid. Under gravearbejdet fandtes også udaterede kogegruber. Fundstedet ligger på en nordøst-
vendt skråning.
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Bilag 1 080205-102 Stihøj, Flemløse s. (OBM 5044).
På en sydsydøstvendt skråning ned mod et mindre engområde fandtes ved rekognoscering omkring
1980 to oppløjede urnegrave fra sen yngre romersk jernalder. Der foretoges ikke udgravning, og grav-
pladsen er næppe totalundersøgt.

080205-328 Skovhuse, Flemløse s. (OBM 575).
Under rekognoscering i 1976 på en lille sandet bakke vest for et mindre engområde fandtes brændte ben
og lerkarskår fra ældre romersk og tidlig yngre romersk jernalder. Materialet repræsenterer utvivlsomt
et ukendt antal oppløjede brandgrave, snarest urner. Der blev ikke foretaget yderligere undersøgelser
på stedet, der ligger ca. 200 m syd for gravpladsen sb. 102.

080206-31 Voldbroskov, Gamtofte s. (OBM 94).
På den østlige side af en leret bakketop optog en privatperson i 1968 en urnegrav fra B1. Ved mindre
prøvegravninger i 1984 og 1986 fandtes seks stærkt nedpløjede brandpletgrave, hvoraf én dateres til
ældre romersk jernalder, resten til førromersk jernalder. Gravpladsen er næppe totalundersøgt, men
antagelig heller ikke særlig udstrakt.
Litteratur: Jensen & Nikolajsen 1987:37ff.

080206-54 Egerup, Gamtofte s. (OBM 6628).
Ved en mindre prøvegravning i en have i 1986 fandtes en urnegrav, omgivet af nævestore sten samt skår-
flager fra andre kar. En flad sten var anvendt som låg. I urnen, der dateres til B1, lå en glittesten samt
kniv, remspænde, nål m.v. af jern. Lokaliteten ligger nærmest på en vestvendt skråning med gruset un-
dergrund. Udgravningsfeltets begrænsede udstrækning gør det ikke muligt at afgøre, om der ligger en
egentlig gravplads på stedet.
Litteratur: AUD 1986 nr. 135; Jensen & Nikolajsen 1987:45 note 5.

080206-66 Sjodgården, Gamtofte s. (OBM 2090).
Med nogen usikkerhed kan fundstedet for en amatørarkæologs fund fra 1960 af en urne med brændte
ben fastsættes til denne lokalitet, hvor der også skal være fremkommet et andet og groft kar. Graven da-
teres bredt til yngre romersk jernalder.

080206-67 Øksnebjerg II, Gamtofte s. (OBM 2072).
Omkring 1975 opsamlede og/eller udgravede en amatørarkæolog en eller flere brandgrave med kera-
mik og en kniv. At dømme ud fra genstandenes udseende hidrører de fra brandpletgrave eller urne-
brandgruber. Genstandene dateres til ældre romersk jernalder, og fundstedet ligger ved den nordlige fod
af et markant højdedrag i et meget kuperet landskab.

080209-8 Skråhøj, Hårby s. (OBM 1949).
Ved udgravning af en højtomt i 1990 fandtes brændte ben og lerkarskår fra en eller flere forstyrrede
brandgrave, antagelig urnegrav(e), der dateres til ældre romersk jernalder. Genstandene var indblandet
i fylden fra højens i nyere tid forstyrrede centralgrav fra ældre bronzealder. Om gravene oprindeligt har
været hensat i højen eller evt. ved dennes fod, kunne ikke afklares.
Litteratur: Greve 1993:60f.

080209-40 Billesgård, Hårby s. (OBM 1543).
Ved rekognoscering i 1975 lokaliseredes oppløjede plamager af lerkarskår og brændte ben. Ved en ef-
terfølgende undersøgelse af de overfladeregistrerede anlæg fandtes i alt 25 urnegrave samt to ej nær-
mere bestembare brandgrave. Fra en enkelt grav foreligger et fragment af en ornamenteret bronzering,
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dergrund. Udgravningsfeltets begrænsede udstrækning gør det ikke muligt at afgøre, om der ligger en
egentlig gravplads på stedet.
Litteratur: AUD 1986 nr. 135; Jensen & Nikolajsen 1987:45 note 5.

080206-66 Sjodgården, Gamtofte s. (OBM 2090).
Med nogen usikkerhed kan fundstedet for en amatørarkæologs fund fra 1960 af en urne med brændte
ben fastsættes til denne lokalitet, hvor der også skal være fremkommet et andet og groft kar. Graven da-
teres bredt til yngre romersk jernalder.

080206-67 Øksnebjerg II, Gamtofte s. (OBM 2072).
Omkring 1975 opsamlede og/eller udgravede en amatørarkæolog en eller flere brandgrave med kera-
mik og en kniv. At dømme ud fra genstandenes udseende hidrører de fra brandpletgrave eller urne-
brandgruber. Genstandene dateres til ældre romersk jernalder, og fundstedet ligger ved den nordlige fod
af et markant højdedrag i et meget kuperet landskab.

080209-8 Skråhøj, Hårby s. (OBM 1949).
Ved udgravning af en højtomt i 1990 fandtes brændte ben og lerkarskår fra en eller flere forstyrrede
brandgrave, antagelig urnegrav(e), der dateres til ældre romersk jernalder. Genstandene var indblandet
i fylden fra højens i nyere tid forstyrrede centralgrav fra ældre bronzealder. Om gravene oprindeligt har
været hensat i højen eller evt. ved dennes fod, kunne ikke afklares.
Litteratur: Greve 1993:60f.

080209-40 Billesgård, Hårby s. (OBM 1543).
Ved rekognoscering i 1975 lokaliseredes oppløjede plamager af lerkarskår og brændte ben. Ved en ef-
terfølgende undersøgelse af de overfladeregistrerede anlæg fandtes i alt 25 urnegrave samt to ej nær-
mere bestembare brandgrave. Fra en enkelt grav foreligger et fragment af en ornamenteret bronzering,
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Bilag 1ellers er gravene uden gravgods ud over keramikken. De daterbare grave henføres til slutningen af
yngre romersk jernalder samt evt. begyndelsen af ældre germansk jernalder. Eftersom der ikke er fo-
retaget fladeafdækning på gravpladsen, og da de oppløjede anlæg har ret stor spredning, må det anta-
ges, at der er flere grave på lokaliteten. Fundstedet ligger på en jævn flade på vestsiden af en let
terrænhævning med fald ned mod et bækløb. Et par hundrede meter mod syd ses et større vådområde.
Undergrunden bestod af leret sand og ler.

080209-116 Grave Banke, Hårby s. (OBM 6711).
Under anlæggelse af en cykelsti i 1988 på en sydvendt, gruset skråning ca. 40 m sydøst for en overplø-
jet høj fandtes en brandpletgrav med lerkarskår fra ældre romersk jernalder. Det kan ikke udelukkes,
at brandgraven indgår i en mindre fladmarksgravplads nær foden af den formodede bronzealderhøj.
Litteratur: AUD 1988 nr. 115.

080212-10 Højrupled, Køng s. (OBM 2473).
En mindre, privat og usystematisk undersøgelse bragte i 1925 ni urnegrave for dagen, men materialet
er aldrig indsendt. På baggrund af overleverede skitser af et lerkar fra lokaliteten vurderes denne at
rumme en urnegravplads fra yngre romersk jernalder. Lokaliteten ligger ved sydkanten af et plateau, der
har fald i flere retninger, bl.a. ned mod et engområde umiddelbart øst herfor.

080303-36 Lumby II, Lumby s. (OBM 7283).
I et smalt naturgastracé undersøgtes i 1989 to stærkt nedpløjede urnegrave med ca. 4 m mellemrum. I
hvert fald den ene grav kan dateres til yngre romersk jernalder, antagelig periodens sene del. Grav-
pladsen er næppe totalundersøgt, men har antagelig heller ikke særlig stor udstrækning. Fundstedet lig-
ger på vestkanten af et jævnt plateau, lige før dette falder ret markant mod syd, nord og især vest ned
mod et engområde.
Litteratur: AUD 1989 nr. 131.

080303-63 Lumby, Lumby s. (OBM 9872).
I et smalt tracé fremkom i 2006 en urnegrav med bikar, dateret til ældre romersk jernalder, samt en
brandpletgrav hvori lå et fragment af en kniv. Undersøgelsesområdet, der ligger ca. 300 m syd for en lidt
yngre gravplads (sb. 23), havde en begrænset udstrækning, og som følge heraf må der antages at være
flere grave på lokaliteten. Gravpladsen er placeret på vestsiden af en markant bakke, hvor undergrun-
den består af leret sand.

080404-22 Hjallese Hegning, Dalum s. (OBM 4180).
På en jævn terrænflade med en undergrund, der vekslede mellem sand og ler, undersøgtes i 1981-82 et
bopladsområde fra ældre jernalder. Spredt mellem bopladsanlæggene lå to urnegrave og en urnebrand-
grube fra sen ældre og tidlig yngre romersk jernalder. I urnebrandgruben fandtes et fragmenteret bron-
zeremspænde.
Litteratur: Jacobsen, J.A. 2001:31f.

080405-14 Tuemosen, Fangel s. (OBM 5).
Efter oppløjning af anlæg blev der foretaget mindre undersøgelser i 1962 og 1965 af 10 brandpletgrave
fra sidste halvdel af førromersk jernalder (Albrectsen 1973a nr. 14). Ved større fladeafdækninger i 1974-
75 fandtes såvel klynger som enkeltliggende brandpletgrave spredt over et større område. Af disse kan
mindst fem dateres til den tidlige del af ældre romersk jernalder, mens resten er fra sidste halvdel af før-
romersk jernalder. I 2001 foretoges intensiv prøvegravning på dele af gravpladsområdet samt efterføl-
gende systematisk rekognoscering af området efter forudgående reolpløjning. Ved denne lejlighed
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Bilag 1 fremkom endnu en førromersk brandpletgrav. Gravpladsen, der mindst har rummet 50 brandpletgrave
og sandsynligvis flere, har således kontinuitet fra midten af førromersk jernalder til første del af ældre
romersk jernalder. Gravene er generelt sparsomt udstyret, og i de sene grave er der, udover keramik, kun
fundet mindre og ukarakteristiske jerngenstande. Lokaliteten ligger på jævnt, gruset terræn mellem en
grusås og et større moseområde.

080407-43 Fruens Bøge, Odense s. (OBM FS 4025).
På en østvendt skråning ned mod Odense Å blev der omkring 1888 afdækket ”brandpletter”. Bevaret
herfra er brudstykker af en ildpåvirket slibesten og et lerkar fra C3. Antagelig er der tale om en grav,
men om lokaliteten rummer en egentlig gravplads kan ikke afgøres.

080407-222 Killerup, Odense s. (OBM 3375).
Ved grusgravning omkring 1880 fandtes på et ikke lokaliseret sted ved landsbyen Killerup et tyrefor-
met drikkehornsbeslag med tilhørende kædeophæng. Drikkehornsbeslaget stammer utvivlsomt fra en
forstyrret (jordfæste)grav fra slutningen af ældre romersk jernalder.
Litteratur: Thrane 1989 Abb. 35; Andrzejowski 1991:82 nr. 130.

080408-42 Villestofte Skovvej Øst, Pårup s. (OBM 2820).
I 2007 udgravedes et bopladsområde fra ældre romersk jernalder, og i den forbindelse fandtes en brand-
pletgrav i et kulturlag ca. 10 m fra bebyggelsens hustomter. Graven indeholdt et fragment af en sam-
mensat benkam samt keramik, der daterer den til sen ældre eller tidlig yngre romersk jernalder. På trods
af afdækning af en større flade fandtes ikke yderligere grave, og anlægget må derfor betragtes som en sær-
begravelse på et bopladsområde. Dette ligger i et jævnt bølget morænelandskab med leret undergrund.

080409-58 Ny Assensvej, Sanderum s. (OBM 989).
Under udgravning i 1989 af et bopladsområde fra bronzealderen fremkom en enkeltliggende urnegrav
fra C3. Graven indeholdt blot brændte knogler og skår af et sekundært brændt bikar, og den lå på top-
pen af en leret bakke.

080501-8 Møllehøj, Bederslev s. (NM 16730 & 16747; OBM 6463).
Ved grusgravning i den markante bakke Møllehøj syd for Bederslev fremkom ca. 1857 skeletter, en
bronzefibula, ”urner” samt to ”spydspidser”. En gennemgang af sagsakter og genstande i 2007 har vist,
at fiblen er fra B2, og at den antagelig hidrører fra en jordfæstegrav, mens lansespidsen er bortkommet.
Spydspidsen, der angives fundet på stedet, dateres til B2-C1, men dens patina viser, at der sandsynligvis
er tale om et vådbundsfund (Vimose?). Genstandenes evt. samhørighed er således tvivlsom, men det er
sandsynligt, at der på stedet har været – og muligvis stadig er – en gravplads fra ældre romersk jernalder.
Litteratur: Albrectsen 1968 nr. 7.

080502-32 Grindløse, Grindløse s. (OBM 1589).
Fra en privatsamling stammer et fodbæger fra ældre romersk jernalder, som oplyses fundet i en grus-
grav nord for Grindløse vest for vejen til Vesterby. Selv om fundstedet ikke kan fastsættes præcist, må
der være tale om det øst-vest-forløbende åssystem, der her forløber over en strækning af mere end én
kilometer, og hvorfra der ved flere lejligheder er registreret gravfund fra jernalderen (jf. sb. 33, som lig-
ger knap 1 km vest herfor). Som følge af fundomstændighederne kan gravpladsens præcise landskabe-
lige placering ikke fastslås, ligesom dens størrelse og karakter ikke kan afklares.
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Bilag 1080502-33 Kronsbjerg, Grindløse s. (OBM 1595).
Knap 1 km vest for sb. 32 og i samme åssystem er der registreret en urnegrav, formodentlig fra romersk
jernalder, med indhold af brændte ben og ikke bestembare jernstumper. Som det er tilfældet med oven-
nævnte sb. 32, kan forhold vedr. gravpladsens landskabelige placering m.v. ikke afklares.

080503-27 Kissebjerg, Klinte s. (OBM 2).
Ved en mindre udgravning i 1971 på en tidligere ø i den lavvandede fjordarm Nærå Strand fandtes fire
stenbyggede jordfæstegrave med delvist bevarede skeletter. Gravene lå tæt på øens nordlige kystskrænt
i en aflejring af kalkholdigt ler. Gravene indeholdt bronzefingerring, rageknive, enæggede knive, saks,
bronzebeslag og lerkar. Genstandene daterer den næppe totalundersøgte gravplads til B1.
Litteratur: Jæger 1974.

080504-49 Gyngstruplund NV, Krogsbølle s. (OBM 9339).
I forbindelse med udgravning af et førromersk bopladsområde eller kogegrubefelt, beliggende på en
jævn, sandet og leret flade, fandtes i 2000 en urnegrav fra B2. Urnen indeholdt drikkehornsbeslag med
tyrehovedformet afslutning, guldberlok, glasperler, miniaturelerkar, glittesten og ildskørnede fossiler.
Den enkeltliggende grav blev afdækket 50-75 m fra gravfeltet sb. 28 med mindst otte brand- og jord-
fæstegrave fra sen ældre og tidlig yngre romertid (Albrectsen 1970b; 1973a nr. 17; hertil et senere frem-
kommet lerkar 080504-52, som antagelig repræsenterer endnu en jordfæstegrav fra B2).
Litteratur: AUD 2000 nr. 203; Therkelsen 2004:18ff; Rasmussen, B. 2007:196.

080603-3 Guldbjerg, Guldbjerg s. (NM C 29143-44).
Antagelig i kanten af en overpløjet høj, hvori der tidligere var fremkommet genstande fra ældre bron-
zealder, udgravede en amatørarkæolog i 1971 en formodet brandpletgrav med skår af tre lerkar fra ældre
romersk jernalder. Højtomten ligger højt i terrænet.

080603-5 Nordskov, Guldbjerg s. (OBM 252).
I årene 1970-73 har en amatørarkæolog på et svagt højdedrag, der både mod øst og vest afgrænses af våd-
områder, fundet fire brandgrave. I en brandpletgrav fandtes lerkarskår, lansespids, kniv samt en mulig
ølandsk skindkniv. En urnebrandgrube rummede to bronzefibler og synål, mens to brandpletgrave blot
indeholdt skår. Gravpladsen, der dateres til ældre romersk jernalder, er næppe totalundersøgt.

080604-31 Ejlskov, Hårslev s. (OBM 11).
En mindre prøvegravning efter oppløjning af lerkarskår og brændte knogler afslørede i 1970 en lille
gravplads med syv spredtliggende urnegrave. Antagelig som følge af stærk nedpløjning rummer an-
læggene kun lidt gravgods; fra to grave foreligger smeltede glasperler. Af øvrigt gravgods kan nævnes
en øreske, en rundoval ildslagningssten af kvartsit og en jernfibula. De daterbare grave er fra C1. Grav-
pladsen, der næppe er totalundersøgt, men antagelig heller ikke særligt stor, ligger på den sydlige del af
en langstrakt, sandet bakke, der er omgivet af mindre vandhuller.

080604-32 Nørreløkke, Ejlskov, Hårslev s. (OBM 1309).
Ved flere lejligheder i årene 1967-1970 er der på lokaliteten undersøgt oppløjede brandgrave fra yngre
bronzealder (Thrane 2004:142), førromersk og ældre romersk jernalder (Albrectsen 1973a nr. 16 og 19).
I 1974 foretoges en fladeafdækning med henblik på at totalundersøge gravpladsen, men dette er næppe
lykkedes. Der er i alt undersøgt 21 brandgrave; af disse er mindst fem fra ældre romersk jernalder, mens
to er fra overgangen mellem ældre og yngre romersk jernalder eller fra C1. Romertidsgravene er gene-
relt sparsomt udstyret; kun en urnegrav fra C1 skilte sig ud ved indhold af bronzefibula, smeltede glas-
perler, to lertenvægte, bennål, jernkam m.v. Spredt mellem gravene fandtes koge- og affaldsgruber fra
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Bilag 1 samme tid som gravene, heriblandt et anlæg fra overgangen mellem ældre og yngre romersk jernalder
med adskillige stærkt sekundært brændte skår fra flere lerkar. Sidstnævnte kan evt. tolkes som rester fra
rydning af ligbål, alternativt som en offergrube. Lokaliteten ligger på en lille sandet bakke, og ved den-
nes vestlige fod er et mindre vådområde.

080606-2 Sandagergård, Nørre-Sandager s. (OBM 1929).
I Bogense Museum findes en samling lerkar; et par af karrene rummer brændte ben, et af disse tillige et
fragment af en tolagskam. De sparsomme oplysninger i museets protokol angiver, at karrene er done-
ret til museet fra Sandagergård. De kan derfor antages at hidrøre fra grave på ejendommens jord – evt.
fra sb. 2 lige syd for gården, hvor der ved herredsberejsningen i 1892 oplyses at være fundet urner. Hvis
lerkarrene kan knyttes til denne lokalitet, må den have rummet en ikke uvæsentlig gravplads – mulig-
vis med brand- såvel som jordfæstegrave – fra sidste halvdel af ældre romersk og første halvdel af yngre
romersk jernalder. Det kan ikke udelukkes, at området rummer flere grave.

080606-4 Esterbølle Bjerge, Nørre Sandager s. (OBM 3802).
I den oprindeligt meget markante og øst-vest-orienterede grusås Esterbølle Bjerge er der flere steder
fremkommet grave fra ældre romersk jernalder i forbindelse med råstofindvinding i 18-1900-tallet (sb.
4-6, Albrectsen 1956 nr. 12-13; sb. 30, Albrectsen 1973a nr. 18). Om det drejer sig om en stor eller flere
mindre gravpladser, kan ikke længere afklares. At dømme ud fra de usagkyndigt fremdragne genstande
har der været både brand- og jordfæstegrave på stedet. Til førstnævnte hører antagelig to lansespidser
og en økse. To jordfæstegrave er udgravet relativt systematisk; en af disse rummede en jernfibula og et
skelet (Sellevold et al. 1984:92). En spidsoval ildslagningssten af kvartsit oplyses også fundet her, og
den kan indikere, at åsen også har rummet grave fra yngre romersk jernalder. Gravpladsen må formo-
des i dag at være helt forstyrret af råstofindvinding.

080607-3 Hugget (sydøst for Tornhøj), Ore s. (OBM 1700).
Liggende spredt mellem en klynge af oprindeligt fem megalitgrave (sb. 1 m.fl.) er der påvist og delvis
udgravet et par mindre koncentrationer af brandgrave fra førromersk jernalder. I den ene klynge, be-
stående af i alt fem grave, som undersøgtes i 1973, er der optaget en urnegrav fra ældre romersk jernal-
der. Den pågældende gravklynge ligger nær østkanten af et plateau, hvorfra der er jævnt fald ned mod
en bæk. Undergrunden består på stedet af leret sand. Gravpladsen er næppe totalundersøgt.

080607-28 Skåstrup I, Ore s. (OBM 1471).
Ca. 50 m syd for en klynge med 81 brandpletgrave fra førromersk jernalder per. II-III, som undersøg-
tes i årene 1964-68 (Albrectsen 1973a nr. 6 og 21), er der i starten af 1970’erne iagttaget flere små klyn-
ger med oppløjede brandgrave, og fire af disse er undersøgt. Mindst en grav med skår af fem lerkar,
heriblandt to miniaturekar, kan dateres til B1. Lokaliteten ligger på en lille sandet og leret terrænhøj-
ning, og der er antagelig endnu en mængde grave i området – formodentlig spredt over flere klynger.

080608-19-20 Christianslund, Skovby s. (OBM 9869).
I Nordfyns Museums samling findes en lansespids fra sen ældre eller evt. tidlig yngre romersk jernal-
der. Stykket angives fundet på Christianslunds Mark, og der foreligger ikke yderligere oplysninger. Det
er muligt, at lansespidsen kan knyttes til sb. 19 og 20 umiddelbart sydøst for gården Christianslund. Ved
prøvegravning på området i 2004 viste det sig imidlertid, at den lille sandede højning, som omfatter sb.
19 og 20, var så forstyrret af grusgravning i begyndelsen af 1900-tallet, at der ikke var bevaret grave på
stedet.
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vis med brand- såvel som jordfæstegrave – fra sidste halvdel af ældre romersk og første halvdel af yngre
romersk jernalder. Det kan ikke udelukkes, at området rummer flere grave.

080606-4 Esterbølle Bjerge, Nørre Sandager s. (OBM 3802).
I den oprindeligt meget markante og øst-vest-orienterede grusås Esterbølle Bjerge er der flere steder
fremkommet grave fra ældre romersk jernalder i forbindelse med råstofindvinding i 18-1900-tallet (sb.
4-6, Albrectsen 1956 nr. 12-13; sb. 30, Albrectsen 1973a nr. 18). Om det drejer sig om en stor eller flere
mindre gravpladser, kan ikke længere afklares. At dømme ud fra de usagkyndigt fremdragne genstande
har der været både brand- og jordfæstegrave på stedet. Til førstnævnte hører antagelig to lansespidser
og en økse. To jordfæstegrave er udgravet relativt systematisk; en af disse rummede en jernfibula og et
skelet (Sellevold et al. 1984:92). En spidsoval ildslagningssten af kvartsit oplyses også fundet her, og
den kan indikere, at åsen også har rummet grave fra yngre romersk jernalder. Gravpladsen må formo-
des i dag at være helt forstyrret af råstofindvinding.

080607-3 Hugget (sydøst for Tornhøj), Ore s. (OBM 1700).
Liggende spredt mellem en klynge af oprindeligt fem megalitgrave (sb. 1 m.fl.) er der påvist og delvis
udgravet et par mindre koncentrationer af brandgrave fra førromersk jernalder. I den ene klynge, be-
stående af i alt fem grave, som undersøgtes i 1973, er der optaget en urnegrav fra ældre romersk jernal-
der. Den pågældende gravklynge ligger nær østkanten af et plateau, hvorfra der er jævnt fald ned mod
en bæk. Undergrunden består på stedet af leret sand. Gravpladsen er næppe totalundersøgt.

080607-28 Skåstrup I, Ore s. (OBM 1471).
Ca. 50 m syd for en klynge med 81 brandpletgrave fra førromersk jernalder per. II-III, som undersøg-
tes i årene 1964-68 (Albrectsen 1973a nr. 6 og 21), er der i starten af 1970’erne iagttaget flere små klyn-
ger med oppløjede brandgrave, og fire af disse er undersøgt. Mindst en grav med skår af fem lerkar,
heriblandt to miniaturekar, kan dateres til B1. Lokaliteten ligger på en lille sandet og leret terrænhøj-
ning, og der er antagelig endnu en mængde grave i området – formodentlig spredt over flere klynger.

080608-19-20 Christianslund, Skovby s. (OBM 9869).
I Nordfyns Museums samling findes en lansespids fra sen ældre eller evt. tidlig yngre romersk jernal-
der. Stykket angives fundet på Christianslunds Mark, og der foreligger ikke yderligere oplysninger. Det
er muligt, at lansespidsen kan knyttes til sb. 19 og 20 umiddelbart sydøst for gården Christianslund. Ved
prøvegravning på området i 2004 viste det sig imidlertid, at den lille sandede højning, som omfatter sb.
19 og 20, var så forstyrret af grusgravning i begyndelsen af 1900-tallet, at der ikke var bevaret grave på
stedet.
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Bilag 1080608-30 Sandholt, Skovby s. (OBM 1702).
Under udgravning af en megalittomt i 1976 fandtes to urnegrave hhv. nord og syd for kammeret om-
kring det sted, hvor randstenskæden har forløbet. Kun den ene er bevaret, og den indeholdt en slynget
kniv. Dateringen er ældre romersk jernalder, antagelig B1. Lokaliteten ligger på en let mod nord hæl-
dende terrænflade, der mod vest og øst afgrænses af engområder og vandløb. Undergrunden veksler fra
grus til ler. Afstanden til gravpladsen sb. 69 mod sydøst er ca. 130 m. Lokaliteten kan rumme flere jern-
aldergrave.
Litteratur: Jæger 1977:26f.

080608-56 Brandholt (Glomandsbanken), Skovby s. (OBM 1708).
Ved flere lejligheder – senest i 1978 – er der på en ret stejl nordvendt og leret skråning ned mod en ind-
dæmmet havarm undersøgt bopladsanlæg fra ældre romersk jernalder samt syv spredtliggende brand-
grave fra yngre førromersk jernalder og tidlig ældre romersk jernalder. Mindst to af anlæggene, begge
urnegrave, er fra ældre romersk jernalder, og disse indeholdt blot keramik. Lokaliteten ligger på nord-
siden af et bakkedrag, der mod øst og vest afgrænses af vandløb og engområder. Undergrunden er over-
vejende sandet, men med partier af ler. Gravpladsen er næppe totalundersøgt.
Litteratur: Albrectsen 1973a nr. 5 og 20; Jæger 1977:27; Henriksen et al. 2001:146f.

080608-69 Sandholt II, Skovby s. (OBM 1704).
Ca. 130 m sydvest for sb. 30 undersøgtes efter rekognoscering i 1976 to oppløjede urnegrave i den syd-
lige kant af en mindre højning, der i første omgang opfattedes som en højtomt. Ved en fladeafdækning
i 1990 viste denne sig imidlertid at være naturlig. Der fandtes dog yderligere seks meget spredtliggende
og til dels hårdt nedpløjede urnegrave. Fra gravene, der dateres til B1, foreligger slyngede knive samt
en nål. Lokaliteten ligger på en jævnt mod nord hældende terrænflade, der mod øst, nordøst og vest er
omgivet af engområder og vandløb. Undergrunden veksler fra ler over grus til sand, og gravpladsen er
næppe totalundersøgt.
Litteratur: Jæger 1977:27.

080608-72 Ømose Mark, Skovby s. (OBM 1315).
Efter oppløjning af anlæg foretoges i 1974 en mindre udgravning, hvorved blotlagdes 10 brandgrave fra
tidsrummet mellem tidlig førromersk jernalder og tidlig ældre romertid. Fra sidstnævnte periode stam-
mer to urnegrave og to brandpletgrave. Af gravgods foreligger, udover keramik, en kniv og en synål af
bronze fra den ene urnegrav. Det vurderes, at gravpladsen er totalundersøgt. Lokaliteten ligger nær
nordøstkanten af et bakkedrag, og ved foden heraf findes et engområde. Undergrunden veksler mellem
ler og sand.
Litteratur: Jæger 1977:19ff.

080608-74 Skovby Skole, Skovby s. (OBM 5559).
På en byggeplads iagttoges i 1990 flere forstyrrede bopladsgruber og en brandgrav, der beskrives som
en brandplet, men som at dømme ud fra det indleverede materiale snarere er en urnegrav eller urne-
brandgrube med bikar og kniv med snoet skaft. Skår fra grav og gruber dateres til ældre romersk jern-
alder. Lokaliteten, der ligger på en sydvendt skråning ned mod et mindre vådområde, er næppe
totalundersøgt, men snarere ret ødelagt.

080609-53 Særslev Nord, Særslev s. (OBM 8647).
Ved en større fladeafdækning i 2006 blev der på et bopladsområde fra ældre jernalder påtruffet i alt 26
brandgrave, fordelt på 23 urnegrave og tre brandpletgrave. Disse lå i to større og to mindre klynger
omkring et cirkulært, fundtomt område med en diameter på ca. 20 m. Dette areal kan have rummet en
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Bilag 1 gravhøj, som imidlertid ikke lod sig påvise gennem konstruktionsspor. Hovedparten af gravene har i så
fald ligget henholdsvis nordvest og sydvest for højtomten med en mere spredt klynge mod øst/nord-
øst. Mindst en urnegrav er fra yngre bronzealder og en fra sen førromersk jernalder, mens hovedpar-
ten af de præcist daterbare grave er fra ældre romersk jernalder, heriblandt en med en lansespids og en
anden med ragekniv og ildstål. Enkelte grave er fra C1, heriblandt en med en bronzefibula og en anden
med en glasperle. En grav fra denne periode rummede bl.a. knivskedebeslag af jern. Sammen med gra-
vene lå endvidere tre gruber, som indeholdt hele lerkar fra B2. Anlæggene skal næppe tolkes som jord-
fæstegrave, men snarere som lerkardeponeringer (jf. Olesen & Rostholm 2004:18; Møller-Jensen
2006:77; Kristiansen, D.H. 2007). De udgravede bopladsspor kan være delvis samtidige med især grav-
pladsens yngre anlæg. Gravpladsen, der er totalundersøgt, ligger i et bølget morænelandskab, hvor un-
dergrunden udgøres af leret sand.

080610-18 Søndersø Nørremark, Søndersø s. (OBM 7924).
Ved udgravning af en overpløjet megalitgrav i 1993 fandtes nordvest for denne to parallelt liggende
jordfæstegrave. Den ene indeholdt en kniv, den anden et lerkar, der kun kan dateres bredt til yngre ro-
mersk jernalder, dog antagelig periodens sidste halvdel. Nord for megalitgraven fremkom endvidere en
brandpletgrav, der antagelig skal dateres til førromersk jernalder. Lokaliteten ligger på et jævnt, leret pla-
teau ned mod en å. Romertidsgravene udgør næppe en del af en større gravplads, men det kan ikke ude-
lukkes, at der kan findes gravklynger uden for det smalle udgravningsfelt.
Litteratur: AUD 1993 nr. 176; Lambertsen 1993.

080701-56 Tværvejen, Asperup s. (OBM 4907).
Under prøvegravning af et stort bopladsområde fra ældre jernalder og tidlig middelalder fremkom i
2008 en muligvis enkeltstående og meget afpløjet urnegrav uden karakteristika. Mellem de brændte ben
i karret fandtes splinter af transparent, vandgrønt glas, antagelig fra en perle. Graven dateres til romersk
jernalder, antagelig yngre romertid. Lokaliteten ligger i et småbølget landskab, hvor undergrunden ud-
gøres af ler. I en fugtig grube på bopladsområdet fandtes et velbevaret skelet i kraftig hockerstilling;
liget var ikke ledsaget af genstande, men lerkarskår i fylden antyder, at det er fra ældre jernalder. Om
skelettet repræsenterer en grav eller et offer er usikkert.

080703-7 Lille Brogård, Brenderup s. (OBM 68).
Ved en mindre udgravning i 1972 undersøgtes på en lokalitet, hvor der før 1915 var fremkommet en en-
kelt urnegrav, otte spredtliggende urnegrave og urnebrandgruber fra ældre romersk jernalder. Af grav-
gods kan bl.a. nævnes en skjoldbule fra B2, et par bronzefibler, en sølvfibula, nåle af jern og bronze
samt remspænder af jern. Lokaliteten ligger på en jævn nordvendt, sandet skråning, og gravpladsen op-
fattes som totalundersøgt.

080703-31, 33, 34 Lykkebjerg (Køstrup), Brenderup s. (OBM 2254, OBM 2678, OBM 3502).
Gennem flere udgravningskampagner i årene 1980-83 blev der på toppen af en markant grusbakke un-
dersøgt i alt ca. 18.000 kvm med bebyggelsesspor og gravpladser fra flere perioder. Inden for dette om-
råde afdækkedes tre overpløjede gravhøje fra ældre bronzealder, og ved den syd- og østlige side af den
nordvestligste af disse fandtes 68 brandgrave fra ældre romersk jernalder fordelt på 17 urnegrave, 20 ur-
nebrandgruber og 31 brandpletgrave. Af gravgods fandtes fibler af bronze og jern, knive og rageknive,
jernnåle og -syle, bennåle, remudstyr, bronzefingerring, ben- og glasperler, tenvægte samt glittesten. I
tre grave, en brandpletgrav og to urnebrandgruber, fandtes våbenudstyr i form af kombinationen lan-
sespids, skjoldbule og skjoldhåndtag. Gravpladsen formodes at være totaludgravet. Den formodentlig
til disse grave hørende bebyggelse – bl.a. med 34 huse – er også afdækket inden for det undersøgte om-
råde; afstanden mellem grave og bebyggelse er mindre end 100 m.
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Bilag 1 gravhøj, som imidlertid ikke lod sig påvise gennem konstruktionsspor. Hovedparten af gravene har i så
fald ligget henholdsvis nordvest og sydvest for højtomten med en mere spredt klynge mod øst/nord-
øst. Mindst en urnegrav er fra yngre bronzealder og en fra sen førromersk jernalder, mens hovedpar-
ten af de præcist daterbare grave er fra ældre romersk jernalder, heriblandt en med en lansespids og en
anden med ragekniv og ildstål. Enkelte grave er fra C1, heriblandt en med en bronzefibula og en anden
med en glasperle. En grav fra denne periode rummede bl.a. knivskedebeslag af jern. Sammen med gra-
vene lå endvidere tre gruber, som indeholdt hele lerkar fra B2. Anlæggene skal næppe tolkes som jord-
fæstegrave, men snarere som lerkardeponeringer (jf. Olesen & Rostholm 2004:18; Møller-Jensen
2006:77; Kristiansen, D.H. 2007). De udgravede bopladsspor kan være delvis samtidige med især grav-
pladsens yngre anlæg. Gravpladsen, der er totalundersøgt, ligger i et bølget morænelandskab, hvor un-
dergrunden udgøres af leret sand.

080610-18 Søndersø Nørremark, Søndersø s. (OBM 7924).
Ved udgravning af en overpløjet megalitgrav i 1993 fandtes nordvest for denne to parallelt liggende
jordfæstegrave. Den ene indeholdt en kniv, den anden et lerkar, der kun kan dateres bredt til yngre ro-
mersk jernalder, dog antagelig periodens sidste halvdel. Nord for megalitgraven fremkom endvidere en
brandpletgrav, der antagelig skal dateres til førromersk jernalder. Lokaliteten ligger på et jævnt, leret pla-
teau ned mod en å. Romertidsgravene udgør næppe en del af en større gravplads, men det kan ikke ude-
lukkes, at der kan findes gravklynger uden for det smalle udgravningsfelt.
Litteratur: AUD 1993 nr. 176; Lambertsen 1993.

080701-56 Tværvejen, Asperup s. (OBM 4907).
Under prøvegravning af et stort bopladsområde fra ældre jernalder og tidlig middelalder fremkom i
2008 en muligvis enkeltstående og meget afpløjet urnegrav uden karakteristika. Mellem de brændte ben
i karret fandtes splinter af transparent, vandgrønt glas, antagelig fra en perle. Graven dateres til romersk
jernalder, antagelig yngre romertid. Lokaliteten ligger i et småbølget landskab, hvor undergrunden ud-
gøres af ler. I en fugtig grube på bopladsområdet fandtes et velbevaret skelet i kraftig hockerstilling;
liget var ikke ledsaget af genstande, men lerkarskår i fylden antyder, at det er fra ældre jernalder. Om
skelettet repræsenterer en grav eller et offer er usikkert.

080703-7 Lille Brogård, Brenderup s. (OBM 68).
Ved en mindre udgravning i 1972 undersøgtes på en lokalitet, hvor der før 1915 var fremkommet en en-
kelt urnegrav, otte spredtliggende urnegrave og urnebrandgruber fra ældre romersk jernalder. Af grav-
gods kan bl.a. nævnes en skjoldbule fra B2, et par bronzefibler, en sølvfibula, nåle af jern og bronze
samt remspænder af jern. Lokaliteten ligger på en jævn nordvendt, sandet skråning, og gravpladsen op-
fattes som totalundersøgt.

080703-31, 33, 34 Lykkebjerg (Køstrup), Brenderup s. (OBM 2254, OBM 2678, OBM 3502).
Gennem flere udgravningskampagner i årene 1980-83 blev der på toppen af en markant grusbakke un-
dersøgt i alt ca. 18.000 kvm med bebyggelsesspor og gravpladser fra flere perioder. Inden for dette om-
råde afdækkedes tre overpløjede gravhøje fra ældre bronzealder, og ved den syd- og østlige side af den
nordvestligste af disse fandtes 68 brandgrave fra ældre romersk jernalder fordelt på 17 urnegrave, 20 ur-
nebrandgruber og 31 brandpletgrave. Af gravgods fandtes fibler af bronze og jern, knive og rageknive,
jernnåle og -syle, bennåle, remudstyr, bronzefingerring, ben- og glasperler, tenvægte samt glittesten. I
tre grave, en brandpletgrav og to urnebrandgruber, fandtes våbenudstyr i form af kombinationen lan-
sespids, skjoldbule og skjoldhåndtag. Gravpladsen formodes at være totaludgravet. Den formodentlig
til disse grave hørende bebyggelse – bl.a. med 34 huse – er også afdækket inden for det undersøgte om-
råde; afstanden mellem grave og bebyggelse er mindre end 100 m.
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Bilag 1Liggende ved østsiden af samme høj som gravene fra 1.-2. årh., men lidt isoleret fra disse, fandtes otte
urnegrave, hvoraf tre kan dateres til yngre romersk jernalder generelt og tre til C3. Til denne gravklynge,
der ikke har kronologisk kontakt til de ældre grave, skal antagelig knyttes et stolpebygget dødehus
(Henriksen 1991c). Yderligere ca. 50 m mod øst fandtes, mellem bopladsanlæg fra ældre romersk jern-
alder, en brandpletgrav med en bronzegenstand samt lerkarskår, der dateres til C1. Om dette anlæg til-
hører en selvstændig, og i så fald ved grusgravning delvis fjernet gravklynge, eller om der er tale om en
enkeltliggende grav, kan ikke afgøres.

Ca. 50 m syd for brandgravpladsen undersøgtes i 1980 en delvis i grusgraven nedskredet jordfæste-
grav med indhold af tre lerkar fra ældre romersk jernalder. Det kan ikke udelukkes, at råstofindvin-
dingen har fjernet flere grave på dette sted.
Litteratur: Lorentzen 1984; Henriksen 1991c:30f; 1999:34ff; Henriksen et al. 2001:21ff; Thrane
2004:135ff.

080703-62 Lykkesborg Nordvest, Brenderup s. (OBM 6932).
I en grusgrav et par hundrede meter syd for sb. 31 m.fl. – men uden angivelse af helt præcist fundsted
– er fundet et helt lerkar fra B1. Dette forhold – samt tilstedeværelsen af rustspor på lerkarrets rand –
antyder, at stedet har rummet en gravplads. Der foreligger ikke yderligere oplysninger om lokaliteten,
der i dag er helt forstyrret af grusgravning. Fundstedet er toppen eller sydhældet af den oprindeligt
markante grusbakke Lykkebjerg.

080705-32 Bakkegård, Fjelsted s. (OBM 1703).
I 1976 optog en privatperson en urne, som fremkom ved dræning. Ved tømning af karret på museet
fremkom bikar, ragekniv, lansespids og kniv og en mulig nøgle. Graven, muligvis en urnebrandgrube,
dateres til ældre romersk jernalder, og den fremkom på en jævn, vestvendt skråning ned mod et tidli-
gere vådområde. Lokaliteten kan rumme flere grave.

080708-75 Kræmmerled, Gelsted s. (OBM 7499).
Ved udgravninger i 2006 afdækkedes knap 30 brandgrave, der kronologisk er fordelt på tidsrummet
mellem sen førromersk jernalder og tidlig yngre romersk jernalder. Af gravformer forekommer brand-
pletgrave og urnegrave. En brandpletgrav fra B1 rummede lansespids, skjoldbule og -håndtag samt ra-
gekniv, mens en urnegrav fra yngre romertid rummede en jernkam. Bortset fra enkelte benkamme
(Henriksen & Jensen 2007 fig. 7), knive og remudstyr, herunder remendedup af jern samt to bronze-
fibler, indeholdt romertidsgravene kun keramik. Gravene lå på to små og af en lavning adskilte, sandede
højninger i et kuperet terræn. I umiddelbar forlængelse af den ene gravklynge lå en hustomt, der anta-
gelig skal dateres til ældre romertid, og som dermed kan være samtidig med nogle af gravene.

080709-15 Harndrup, Harndrup s. (OBM FS 9544-FS 9547).
På toppen af en markant grusbakke fandtes i 1958 en urne med indhold af skår fra bikar, en kniv og en
ragekniv. Graven dateres til ældre romersk jernalder. Selv om der ved den museale besigtigelse ikke blev
gjort yderligere fund, kan det ikke udelukkes, at der har været eller er flere grave på stedet.

080712-28 Kavslunde, Kavslunde s. (OBM 2509).
På sydsiden af en overpløjet høj, der ligger ud mod øst- og nordkanten af et plateau, hvorfra der er fald
ned mod et mindre moseområde, foretog amatørarkæologer i 1976 en mindre fladeafdækning, hvorved
fandtes 14 brandgrave. Disse var fordelt på 12 brandpletgrave, en urnegrav og en urnebrandgrube. Ur-
negraven indeholdt pincet og jernnål samt nålehylster, brandpletgravene kun keramik og en knusesten.
Urnebrandgruben indeholdt skjoldbule og skjoldrandbeslag, to lansespidser (Watt 2003 fig. 4 a-b), frag-
ment af et spinkelt enægget sværd eller stor hugkniv, ragekniv, kniv, jernfibula og ophængsbeslag. Denne

Brudager 1. total 3. kor OK 14.08.09 :Layout 1 14/08/09  13:18  Side 371



372

Bilag 1 grav dateres til sen førromersk jernalder; den samme datering gælder fem brandpletgrave, mens tre nok
har overskredet grænsen til ældre romersk jernalder. De øvrige kan, i det omfang dateringen kan fast-
slås mere præcist, henføres til sidste halvdel af førromersk jernalder. Gravpladsen er næppe totalun-
dersøgt, og løsfund nord for højtomten antyder, at der også kan findes grave her.

080712-67 Skrillinge Sydøst, Kavslunde s. (OBM 4913).
Under udgravning i 2008 af et stort bopladsområde fra yngre romertid og vikingetid/tidlig middelal-
der fandtes tre spredtstående urnegrave samt tre brandgrave, der var så forstyrrede, at typen ikke kan
bestemmes med sikkerhed. En af urnerne, der dateres til B2, indeholdt en bronzefingerring samt en
jerngenstand. Lokaliteten ligger på en let mod øst skrånende terrænflade med leret undergrund.

080718-85 Østre Allé, Strib-Røjleskov s. (OBM 2469).
En privatperson fandt i 1933 to brandgrave, hvis indhold blev indleveret til Middelfart Museum, hvor
genstandene dog ikke længere kan identificeres. Ud fra de overleverede beskrivelser må det ene anlæg
tolkes som en urnegrav, det andet som en urnebrandgrube, og dateringen er antagelig ældre romersk
jernalder. Gravene indeholdt hver en kniv, urnebrandgruben tillige et bikar. Der er antagelig flere grave
på stedet. Gravpladsen ligger i let bølget terræn ca. 250 m fra kysten og ca. 275 m nordvest for den sam-
tidige gravplads sb. 52 (Albrectsen 1956 nr. 20).

080718-90 Søborg, Strib-Røjleskov s. (OBM 1396).
I 1960’erne optog en privatperson en urnegrav – eller snarere urnebrandgrube – med flere lerkar, skjold-
bule og -håndtag, kniv og en eller to lansespidser i en grusgrav. Graven dateres til B1, og der må for-
modes at være flere anlæg på stedet, hvor der ikke er foretaget efterundersøgelse. Lokaliteten ligger på
en sydvendt, sandet skråning ned mod et engområde.

080718-100 Kristiansminde II, Strib-Røjleskov s. (OBM 6615).
I 1986 udgravedes eller registreredes 12 spredtliggende brandpletgrave, som var lokaliseret ved rekog-
noscering. Gravene indeholdt en mængde keramik, enkelte tillige jerngenstande i form af fibler, knive,
nål og bælteudstyr. De daterbare grave henføres til ældre romersk jernalder, snarest periodens tidlige del.
Der er utvivlsomt flere grave på lokaliteten, der lå på en jævn grusflade.

080719-2 Vibygård, Udby s. (OBM 6496).
På et jævnt, leret plateau foretog Odense Bys Museer i 1950 en prøvegravning på baggrund af efterret-
ninger om fund af urner og ”jernspyd” i 1870’erne. Ved undersøgelsen fremkom hverken våben eller
grave, men derimod bopladsanlæg fra førromersk jernalder (Henriksen et al. 2001:95). I en oldsags-
samling fra Vibygård findes to lansespidser, som kan stamme fra denne forstyrrede gravplads. Den ene
kan dateres til B-C1, mens den anden synes at være fra C1.

080720-49 Karensminde, Vejlby s. (OBM 4600).
På jævnt mod vest hældende terræn ca. 550 m fra kysten fandtes i 1939 en urne med en kniv og lanse-
spids. Gravfundet er indbragt til Middelfart Museum, hvor det ikke har kunnet identificeres, men an-
tagelig skal graven dateres til ældre romersk jernalder.

080721-65 Jomfrumarken, Ørslev s. (OBM 9407).
I en leret skrænt få meter fra kysten undersøgtes i 2000 resterne af en med nævestore sten dækket jord-
fæstegrav med skeletrester. Af gravgods var kun et lerkar bevaret; dette dateres til ældre romersk jern-
alder. På omtrent samme sted er der ved to tidligere lejligheder fremkommet urnegrave fra ældre
romersk jernalder, herunder en med våbenudstyr (Albrectsen 1956 nr. 35; 1973a nr. 24). Gravpladsen
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Bilag 1 grav dateres til sen førromersk jernalder; den samme datering gælder fem brandpletgrave, mens tre nok
har overskredet grænsen til ældre romersk jernalder. De øvrige kan, i det omfang dateringen kan fast-
slås mere præcist, henføres til sidste halvdel af førromersk jernalder. Gravpladsen er næppe totalun-
dersøgt, og løsfund nord for højtomten antyder, at der også kan findes grave her.

080712-67 Skrillinge Sydøst, Kavslunde s. (OBM 4913).
Under udgravning i 2008 af et stort bopladsområde fra yngre romertid og vikingetid/tidlig middelal-
der fandtes tre spredtstående urnegrave samt tre brandgrave, der var så forstyrrede, at typen ikke kan
bestemmes med sikkerhed. En af urnerne, der dateres til B2, indeholdt en bronzefingerring samt en
jerngenstand. Lokaliteten ligger på en let mod øst skrånende terrænflade med leret undergrund.

080718-85 Østre Allé, Strib-Røjleskov s. (OBM 2469).
En privatperson fandt i 1933 to brandgrave, hvis indhold blev indleveret til Middelfart Museum, hvor
genstandene dog ikke længere kan identificeres. Ud fra de overleverede beskrivelser må det ene anlæg
tolkes som en urnegrav, det andet som en urnebrandgrube, og dateringen er antagelig ældre romersk
jernalder. Gravene indeholdt hver en kniv, urnebrandgruben tillige et bikar. Der er antagelig flere grave
på stedet. Gravpladsen ligger i let bølget terræn ca. 250 m fra kysten og ca. 275 m nordvest for den sam-
tidige gravplads sb. 52 (Albrectsen 1956 nr. 20).

080718-90 Søborg, Strib-Røjleskov s. (OBM 1396).
I 1960’erne optog en privatperson en urnegrav – eller snarere urnebrandgrube – med flere lerkar, skjold-
bule og -håndtag, kniv og en eller to lansespidser i en grusgrav. Graven dateres til B1, og der må for-
modes at være flere anlæg på stedet, hvor der ikke er foretaget efterundersøgelse. Lokaliteten ligger på
en sydvendt, sandet skråning ned mod et engområde.

080718-100 Kristiansminde II, Strib-Røjleskov s. (OBM 6615).
I 1986 udgravedes eller registreredes 12 spredtliggende brandpletgrave, som var lokaliseret ved rekog-
noscering. Gravene indeholdt en mængde keramik, enkelte tillige jerngenstande i form af fibler, knive,
nål og bælteudstyr. De daterbare grave henføres til ældre romersk jernalder, snarest periodens tidlige del.
Der er utvivlsomt flere grave på lokaliteten, der lå på en jævn grusflade.

080719-2 Vibygård, Udby s. (OBM 6496).
På et jævnt, leret plateau foretog Odense Bys Museer i 1950 en prøvegravning på baggrund af efterret-
ninger om fund af urner og ”jernspyd” i 1870’erne. Ved undersøgelsen fremkom hverken våben eller
grave, men derimod bopladsanlæg fra førromersk jernalder (Henriksen et al. 2001:95). I en oldsags-
samling fra Vibygård findes to lansespidser, som kan stamme fra denne forstyrrede gravplads. Den ene
kan dateres til B-C1, mens den anden synes at være fra C1.

080720-49 Karensminde, Vejlby s. (OBM 4600).
På jævnt mod vest hældende terræn ca. 550 m fra kysten fandtes i 1939 en urne med en kniv og lanse-
spids. Gravfundet er indbragt til Middelfart Museum, hvor det ikke har kunnet identificeres, men an-
tagelig skal graven dateres til ældre romersk jernalder.

080721-65 Jomfrumarken, Ørslev s. (OBM 9407).
I en leret skrænt få meter fra kysten undersøgtes i 2000 resterne af en med nævestore sten dækket jord-
fæstegrav med skeletrester. Af gravgods var kun et lerkar bevaret; dette dateres til ældre romersk jern-
alder. På omtrent samme sted er der ved to tidligere lejligheder fremkommet urnegrave fra ældre
romersk jernalder, herunder en med våbenudstyr (Albrectsen 1956 nr. 35; 1973a nr. 24). Gravpladsen
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Bilag 1er næppe totalundersøgt, og flere grave kan være borteroderet af havet.
Litteratur: AUD 2000 nr. 204; Henriksen 2001a:8ff.

080803-7 Fraugde-gravpladsen, Fraugde s. (OBM 4191).
Efter fremkomst af et større antal grave i forbindelse med råstofgravning i en sandet bakke i et ellers fladt
landskab foretoges en systematisk udgravning i 1896-97. Af sikre grave kan der opregnes 79, heraf ni
jordfæstegrave. I materialet er der enkelte fra førromersk og ældre romersk jernalder, mens øvrige da-
terbare anlæg er fra yngre romertid. Ved udgravninger i bakkens vestlige udkant i 2001 fandtes et par
gruber med menneskeknogler på sekundært leje. Disse må hidrøre fra omgravede jordfæstegrave. Ved
en prøvegravning i 2003 på bakkens østside fremkom ikke yderligere anlæg. Gravpladsen må stort set
opfattes som totalundersøgt, og den kan have rummet 100 grave. I 2004 er der 650 m nordvest for bak-
ken undersøgt et bopladsområde, som er samtidigt med gravpladsens sene del (080803-73).
Litteratur: Albrectsen 1968 nr. 38; Thorsen 1980; Hansen, U.L. 1987:420; Thrane 1994a; AUD 2001
nr. 214.

080803-90 Fraugdegård II, Fraugde s. (OBM 8746).
Ved rekognoscering af et dybdepløjet læbæltebed i 2000 fandtes mindst syv oppløjede brandpletgrave
med indhold af meget lidt keramik og i et tilfælde en kniv. Gravpladsen, der kun med forsigtighed kan
dateres til (ældre) romersk jernalder, har ligget midt på en sydvendt skråning med gruset undergrund.

080803-97 Østre Boulevard II, Fraugde s. (OBM 8440).
Under prøvegravning af en nedpløjet høj i 2000 fremkom i muldlaget over højtomten en samling skår
fra et treleddet fingodskar med plastisk ornamentik. Karret dateres til sen yngre romersk eller tidlig
ældre germansk jernalder, og det kan repræsentere en grav. På grund af fraværet af brændte ben kan der
måske have været tale om en jordfæstegrav. Det kan ikke afklares, om der er tale om en sekundær grav
i eller ved en høj; denne ligger i øvrigt i et jævnt landskab, hvor undergrunden består af gruset ler.
Litteratur: AUD 2000 nr. 220.

080803-127 Østre Boulevard III, Fraugde s. (OBM 8441).
Få meter nordøst for randstenskæden af en overpløjet høj, der antagelig skal dateres til ældre bronze-
alder, fandtes i 2008 en nord-syd-orienteret jordfæstegrav med et lerkar, to fynske Nydam-fibler samt
en korsformet fibula, der daterer anlægget til ældre germanertid. Trods en større fladedækning omkring
højen fremkom ikke yderligere jernaldergrave, men derimod et fladmarksgravfelt fra sen yngre bron-
zealder.

080803-143 Herluf Trolles Vej, Fraugde s. (OBM 2726).
Under udgravning af et bopladsområde med hustomter fra yngre romersk jernalder i 2005 fremkom en
grøft, der muligvis skal dateres til ældre jernalder. Nedgravet heri lå en atypisk og delvis stenforet ben-
hob med brændte, humane knogler, ubrændte dyreknogler, ildpåvirkede glasperler og lerkarskår samt
rester af fire ikke ildpåvirkede fibler, heraf tre af bronze og en af sølv. Anlægget dateres til C2 og kan
således være samtidig med de omkringliggende langhuse. Trods afdækning af et stort areal fremkom ikke
yderligere grave. Lokaliteten ligger på et jævnt, leret næs, der i en afstand af et par hundrede meter mod
nord og syd afgrænses af engarealer og vandløb – bl.a. Odense å.
Litteratur: AUD 2005 nr. 224.

080803-162 Krogsgård, Fraugde s. (OBM 8698).
Ved større fladeafdækninger i årene 2004-06 fandtes en gravplads med mindst 20, men måske op til ca.
40 spredtliggende brandpletgrave fra tidlig førromersk jernalder. Liggende for sig selv på gravpladsen
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Bilag 1 fandtes en enkelt, meget hårdt afpløjet urnegrav fra C3. Desuden fandtes ca. 100 kogegruber. Den for-
modentlig totalundersøgte gravplads ligger på et sydvendt, let skrånende og leret areal, der ca. 35 m
syd for gravanlæggene afgrænses af en bæk.

080805-37 Lindeskov, Nr. Lyndelse s. (OBM 1326).
En privatmand optog ultimo 1950’erne en urne fra ældre romertid med brændte ben, bikar og dele af
en kniv med slynget blad. Der iagttoges ikke yderligere anlæg i det snævre anlægsfelt, der ligger nær kan-
ten af et plateau, hvorfra der er jævnt fald mod nord.

080808-2 Øksnebjerg, Rønninge s. (NM 5222, NM 13976).
I den oprindeligt ret markante grusbakke Øksnebjerg er der omkring 1820 og igen omkring 1854 fun-
det to guldfingerringe. På lokaliteten er der også fundet skeletter, hvilket kan antyde, at ringene stam-
mer fra en nu antagelig helt bortgravet gravplads fra romersk jernalder.
Litteratur: Albrectsen 1960 nr. 62; Andersson, K. 1993a nr. 335 og 337.

080808-28 Rosenlund, Rønninge s. (OBM 4100).
I 1978-79 undersøgtes på en helt jævn og gruset hedeslette 44 af pløjning hårdt medtagne brandgrave
fra tidsrummet mellem yngre førromersk jernalder og C3. Gravgodset var – sikkert bl.a. som følge af
den dårlige bevaringsgrad – i de fleste tilfælde begrænset til keramik, men fibler af bronze, remudstyr,
jernpincet og knive kendes fra enkelte grave. Gravene var fordelt på 6-7 klynger og enkelte spredtlig-
gende anlæg. På lokaliteten afdækkedes endvidere 12 jordfæstegrave fra vikingetid – og bopladsanlæg
fra yngre romersk jernalder. Sidstnævnte kan altså være samtidige med den yngste del af jernalder-
gravfeltet. Gravpladsen formodes stort set at være totalundersøgt, men nogle anlæg vurderes at være fjer-
net ved pløjning.
Litteratur: Jacobsen, J.A. 1983.

080808-34 Bytoften I, Rønninge s. (OBM 2263).
I forbindelse med udgravning af et stort bopladsområde fra jernalder og vikingetid udgravedes i 1991
en brandpletgrav fra den tidlige del af yngre romersk jernalder. Graven lå alene mellem bopladslevnene,
og der er således ikke tale om en egentlig gravplads. Afstanden til formodentlig samtidige huse var højst
50 m. Lokaliteten ligger på en gruset og helt jævn hedeslette.
Litteratur: Henriksen & Porsmose 1995:24.

080808-40 Lavindsgårde, Rønninge s. (OBM 9400).
I 1995 undersøgtes to klynger med i alt 13 brandgrave fordelt på otte brandpletgrave, to urnegrave, en
urnebrandgrube og to ikke typebestembare brandgrave. Enkelte grave indeholdt, udover keramik, glit-
testen og knive, og i urnebrandgruben fandtes endvidere en bronzefibula. Den antagelig totalundersøgte
gravplads dateres til ældre romersk jernalder, og omkring gravene fandtes bopladsanlæg, der kun kan da-
teres bredt til ældre jernalder. Lokaliteten ligger på jævnt, leret terræn tæt øst for et større moseområde.
Litteratur: AUD 1996 nr. 176.

080808-41 Bytoften II, Rønninge s. (OBM 6713).
I den sydvestlige udkant af bopladsområdet sb. 34 fandtes ved en udgravning i 1988 et 3,3 x 2,5 m stort,
rektangulært dødehus. I dets indre undersøgtes to urnegrave fra C3. Ca. 10 m fra dødehuset undersøg-
tes en brønd, der er dendrokronologisk dateret til efter ca. 350 e.Kr., og som derfor kan være samtidig
med urnegravene. Lokaliteten ligger på samme hedesletteaflejring som sb. 34. Eftersom dødehuset er
placeret tæt på feltgrænsen, kan det ikke udelukkes, at der kan ligge en egentlig gravplads nord herfor.
Litteratur: Henriksen 1991c:30ff; Henriksen & Porsmose 1995:24f.
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Bilag 1 fandtes en enkelt, meget hårdt afpløjet urnegrav fra C3. Desuden fandtes ca. 100 kogegruber. Den for-
modentlig totalundersøgte gravplads ligger på et sydvendt, let skrånende og leret areal, der ca. 35 m
syd for gravanlæggene afgrænses af en bæk.

080805-37 Lindeskov, Nr. Lyndelse s. (OBM 1326).
En privatmand optog ultimo 1950’erne en urne fra ældre romertid med brændte ben, bikar og dele af
en kniv med slynget blad. Der iagttoges ikke yderligere anlæg i det snævre anlægsfelt, der ligger nær kan-
ten af et plateau, hvorfra der er jævnt fald mod nord.

080808-2 Øksnebjerg, Rønninge s. (NM 5222, NM 13976).
I den oprindeligt ret markante grusbakke Øksnebjerg er der omkring 1820 og igen omkring 1854 fun-
det to guldfingerringe. På lokaliteten er der også fundet skeletter, hvilket kan antyde, at ringene stam-
mer fra en nu antagelig helt bortgravet gravplads fra romersk jernalder.
Litteratur: Albrectsen 1960 nr. 62; Andersson, K. 1993a nr. 335 og 337.

080808-28 Rosenlund, Rønninge s. (OBM 4100).
I 1978-79 undersøgtes på en helt jævn og gruset hedeslette 44 af pløjning hårdt medtagne brandgrave
fra tidsrummet mellem yngre førromersk jernalder og C3. Gravgodset var – sikkert bl.a. som følge af
den dårlige bevaringsgrad – i de fleste tilfælde begrænset til keramik, men fibler af bronze, remudstyr,
jernpincet og knive kendes fra enkelte grave. Gravene var fordelt på 6-7 klynger og enkelte spredtlig-
gende anlæg. På lokaliteten afdækkedes endvidere 12 jordfæstegrave fra vikingetid – og bopladsanlæg
fra yngre romersk jernalder. Sidstnævnte kan altså være samtidige med den yngste del af jernalder-
gravfeltet. Gravpladsen formodes stort set at være totalundersøgt, men nogle anlæg vurderes at være fjer-
net ved pløjning.
Litteratur: Jacobsen, J.A. 1983.

080808-34 Bytoften I, Rønninge s. (OBM 2263).
I forbindelse med udgravning af et stort bopladsområde fra jernalder og vikingetid udgravedes i 1991
en brandpletgrav fra den tidlige del af yngre romersk jernalder. Graven lå alene mellem bopladslevnene,
og der er således ikke tale om en egentlig gravplads. Afstanden til formodentlig samtidige huse var højst
50 m. Lokaliteten ligger på en gruset og helt jævn hedeslette.
Litteratur: Henriksen & Porsmose 1995:24.

080808-40 Lavindsgårde, Rønninge s. (OBM 9400).
I 1995 undersøgtes to klynger med i alt 13 brandgrave fordelt på otte brandpletgrave, to urnegrave, en
urnebrandgrube og to ikke typebestembare brandgrave. Enkelte grave indeholdt, udover keramik, glit-
testen og knive, og i urnebrandgruben fandtes endvidere en bronzefibula. Den antagelig totalundersøgte
gravplads dateres til ældre romersk jernalder, og omkring gravene fandtes bopladsanlæg, der kun kan da-
teres bredt til ældre jernalder. Lokaliteten ligger på jævnt, leret terræn tæt øst for et større moseområde.
Litteratur: AUD 1996 nr. 176.

080808-41 Bytoften II, Rønninge s. (OBM 6713).
I den sydvestlige udkant af bopladsområdet sb. 34 fandtes ved en udgravning i 1988 et 3,3 x 2,5 m stort,
rektangulært dødehus. I dets indre undersøgtes to urnegrave fra C3. Ca. 10 m fra dødehuset undersøg-
tes en brønd, der er dendrokronologisk dateret til efter ca. 350 e.Kr., og som derfor kan være samtidig
med urnegravene. Lokaliteten ligger på samme hedesletteaflejring som sb. 34. Eftersom dødehuset er
placeret tæt på feltgrænsen, kan det ikke udelukkes, at der kan ligge en egentlig gravplads nord herfor.
Litteratur: Henriksen 1991c:30ff; Henriksen & Porsmose 1995:24f.
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Bilag 1080809-6 Hvenekilde, Seden s. (OBM 6684).
På det sted, hvor der i 1960’erne registreredes og til dels undersøgtes i alt 158 brandgrave fra førro-
mersk, ældre romersk og især yngre romersk jernalder (Albrectsen 1973a nr. 29 med yderligere hen-
visninger), afdækkedes ved fladegravninger i 1988 og 1990 endnu 19 grave fordelt på 12 brandgrave og
syv jordfæstegrave. Brandgravene omfattede seks urnegrave, fem brandpletgrave og en urnebrandgrube.
I hvert fald urnegravene og urnebrandgruben dateres til romersk jernalder, mens brandpletgravene kan
være ældre. Jordfæstegravene rummede lerkar, fibler af bronze og sølv samt kæder af glas- og ravper-
ler, og de kan dateres til C3 og D. Da undersøgelserne i 1960’erne ikke havde karakter af en egentlig ud-
gravning, men blot registrering og delvis udgravning af oppløjede anlæg, kan det ikke udelukkes, at
nogle af de senest undersøgte brandgrave udgør den nederste del af tidligere registrerede anlæg. Der-
for er det også vanskeligt at fastslå et minimumstal for de undersøgte grave, men 177 er et bud. Af disse
er mindst 10 fra ældre romersk, mindst 121 fra yngre romersk og to eller tre med sikkerhed fra ældre
germansk jernalder, heriblandt to af jordfæstegravene.

Der vurderes ikke at være flere grave på stedet, om end tilstedeværelsen af en enkeltliggende grav
100 m vest for hovedklyngen (Albrectsen 1973a nr. 29, grav 158) kan indikere, at der kan være flere
selvstændige gravklynger i området. Gravpladsen ligger på en helt jævn hedeslette, bestående af sand
og grus med udbredte alforekomster. Gravpladsen ligger nærmest midt i en forekomst af bopladsom-
råder, der dækker hele gravpladsens brugstid. Afstanden til de samtidige bopladsenheder er fra ca.
100-500 m (sb. 7 m.fl.).
Litteratur: AUD 1988 nr. 134; 1991 nr. 131; Krag 1992; 2004.

080809-8 Helstedgård Sydvest, Seden s. (OBM 5740).
Under udgravning i 2003 af et bopladsområde fra førromersk, ældre romersk og tidlig yngre romersk
jernalder fremkom en klynge med otte brandgrave fra midten af førromersk jernalder. Nær gravklyn-
gen fandtes en øst-vest-orienteret grube med skelettet af et barn på 5-7 år (Pia Bennike det.). Der var
ingen gravgaver, men en AMS-datering (AAR-8968) angav en datering til 1975+-30 BP, svarende til
overgangen mellem førromersk og ældre romersk jernalder. Gravform og gravskik antyder dog, at gra-
ven må være fra ældre romersk jernalder og dermed yngre end brandgravene. Den er dermed samtidig
med dele af den omkringliggende bebyggelse, og afstanden til de nærmeste anlæg fra jordfæstegravens
tid var ca. 75 m. Anlægget formodes at repræsentere en særbegravelse. Bopladsen ligger i fladt terræn
med leret undergrund.
Litteratur: AUD 2003 nr. 206.

080809-45 Seden Enggård, Seden s. (OBM 4220).
Ved grundudgravning på et sandet plateau lige oven for Odense Å og tæt på dennes udmunding i fjor-
den fandtes i 1913 skår af tre lerkar, der må hidrøre fra et ukendt antal grave fra C1-C2. Det er ikke
utænkeligt, at der har været flere grave på stedet, men området er nu for en stor dels vedkommende dæk-
ket af bygninger.

080810-53 Sdr. Nærå, Sdr. Nærå s. (OBM FS 8826-50).
Under grusgravning fremkom i 1950 tre urnegrave, som formodes at udgøre resterne af en nu helt bort-
gravet gravplads. Gravene dateres til sidste del af yngre romersk jernalder, og de fandtes på en øst-vest-
forløbende grusås.

080810-68 Skovgård, Sdr. Nærå s. (OBM 1613).
I 1976-1979 undersøgte amatørarkæologer i samarbejde med Odense Bys Museer en gravplads, der lå
på en svagt markeret, langoval forhøjning i et ellers fladt landskab. Der undersøgtes i alt 62 brandgrave,
overvejende urnegrave, og anlæggene kan på baggrund af de forholdsvis mange gravgaver (f.eks. fibler,
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Bilag 1 bronzetenvægt, jernkamme, lerkar m.v.) generelt henføres til C1-C2 – og muligvis tillige C3. Den klyn-
geopdelte gravplads, der ligger ca. 200 m sydvest for et formodentlig samtidigt bopladsområde (sb. 73
og 90, jf. bilag 14 og Rau, R.M. 2008), er næppe totalundersøgt. Især er manglen på jordfæstegrave på-
faldende.
Litteratur: Andersen & Thuesen 1985.

080811-28 Lundsgård, Åsum s. (OBM 1213).
I et net af drængrøfter registreredes i 1974 et bopladsområde fra romersk og ældre germansk jernalder;
antagelig udgør området den nordlige del af værkstedspladsen sb. 25. Mellem affalds- og kogegruber
fandtes en urnegrav med benkam, knivskedebeslag samt bronzebeslag. I nedgravningen til urnen lå et
sammenbukket tveægget sværd samt muligvis dele af en skjoldbule. Graven dateres til yngre romersk
jernalder, antagelig C1. Det kan pga. undersøgelsens karakter ikke afgøres, om der er tale om en en-
keltliggende grav, som det kendes også fra bopladsområdet sb. 25 syd herfor (jf. Albrectsen 1968 nr. 37),
eller om urnegraven udgør en del af en i så fald næppe særligt stor gravplads. Under alle omstændighe-
der har graven været placeret på et samtidigt bopladsområde. Lokaliteten ligger i omtrent helt jævnt,
leret terræn.

080811-46 Lunden, Åsum s. (OBM 6723).
I et smalt tracé undersøgtes i 1990 en treskibet hustomt fra yngre romersk jernalder – og 4 m herfra en
jordfæstegrav med bevaret skelet, to lerkar og en kæde med 69 perler af glas, rav og bronze. Hertil kom-
mer madgave i form af dyreknogler. Graven dateres til C3. Et stykke herfra fandtes en udateret brand-
pletgrav. Det er uvist, om der er fuldstændig samtidighed mellem grav(e) og hus, ligesom det ikke kan
udelukkes, at der kan være flere grave på stedet. Lokaliteten ligger i omtrent helt jævnt, leret terræn.
Litteratur: AUD 1990 nr. 133.

080811-79 Brunsholm Syd, Åsum s. (OBM 8668).
Under udgravning af et bopladsområde i 2002 fandtes et øst-vest-orienteret stenleje, hvorpå lå en sølv-
fibula og bronzebeslag fra mindst ét drikkehorn. Endvidere fremkom skår af mindst fire lerkar, herun-
der to fodbægre og en lille kop. Graven dateres til sen ældre romertid. Det kan ikke udelukkes, at graven
er delvis plyndret, ligesom det formodes, at den oprindeligt har været højdækket. Ved en omfattende
fladeafdækning omkring graven fremkom ikke yderligere begravelser, men derimod udstrakte bebyg-
gelsesspor, herunder flere huse fra ældre romersk jernalder. Afstanden fra graven til de samtidige be-
boelseshuse var 60 m. Lokaliteten ligger på jævnt, leret terræn.
Litteratur: AUD 2002 nr. 187.

080811-81 Toruplund Syd, Åsum s. (OBM 8685).
Ved en større fladegravning i 2003-04 afdækkedes i alt 90 grave fordelt på tre klynger og flere spredt-
liggende anlæg. 79 af anlæggene var brandgrave, og disse var fordelt på 77 urnegrave, en brandpletgrav
samt en urnebrandgrube. Brandgravene var generelt meget sparsomt udstyret; af gravgods foreligger
remspænder, benkamme, enkelte fibler og glasperler samt en jernkam. Udgraverens tolkning af en glas-
smelteklump som rester af et bæger (Hansen, J. 2009) kan næppe opretholdes. Anlæggene dækker hele
yngre romersk jernalder og evt. den tidligste del af ældre germansk jernalder. Der undersøgtes endvi-
dere 11 jordfæstegrave fra C2-D; otte af disse havde kammerkonstruktion, der i nogle tilfælde formo-
des at have strakt sig op over jordoverfladen. Stenmarkering synes også at have været anvendt i et par
tilfælde. Flere af jordfæstegravene indeholdt bronzefibler og lerkar samt generelt små kæder med glas-
og ravperler (jf. bilag 5). Blandt jordfæstegravene er mindst en dobbeltgrav, og et par viser tegn på plynd-
ring/genopgravning. I gravpladsens nordøstlige udkant undersøgtes et formodet dødehus, bestående af
otte stolper. Disse dannede en 275 x 255 cm stor rektangel, og stolperne indeholdt ikke ligbålsfyld. Det
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Bilag 1 bronzetenvægt, jernkamme, lerkar m.v.) generelt henføres til C1-C2 – og muligvis tillige C3. Den klyn-
geopdelte gravplads, der ligger ca. 200 m sydvest for et formodentlig samtidigt bopladsområde (sb. 73
og 90, jf. bilag 14 og Rau, R.M. 2008), er næppe totalundersøgt. Især er manglen på jordfæstegrave på-
faldende.
Litteratur: Andersen & Thuesen 1985.

080811-28 Lundsgård, Åsum s. (OBM 1213).
I et net af drængrøfter registreredes i 1974 et bopladsområde fra romersk og ældre germansk jernalder;
antagelig udgør området den nordlige del af værkstedspladsen sb. 25. Mellem affalds- og kogegruber
fandtes en urnegrav med benkam, knivskedebeslag samt bronzebeslag. I nedgravningen til urnen lå et
sammenbukket tveægget sværd samt muligvis dele af en skjoldbule. Graven dateres til yngre romersk
jernalder, antagelig C1. Det kan pga. undersøgelsens karakter ikke afgøres, om der er tale om en en-
keltliggende grav, som det kendes også fra bopladsområdet sb. 25 syd herfor (jf. Albrectsen 1968 nr. 37),
eller om urnegraven udgør en del af en i så fald næppe særligt stor gravplads. Under alle omstændighe-
der har graven været placeret på et samtidigt bopladsområde. Lokaliteten ligger i omtrent helt jævnt,
leret terræn.

080811-46 Lunden, Åsum s. (OBM 6723).
I et smalt tracé undersøgtes i 1990 en treskibet hustomt fra yngre romersk jernalder – og 4 m herfra en
jordfæstegrav med bevaret skelet, to lerkar og en kæde med 69 perler af glas, rav og bronze. Hertil kom-
mer madgave i form af dyreknogler. Graven dateres til C3. Et stykke herfra fandtes en udateret brand-
pletgrav. Det er uvist, om der er fuldstændig samtidighed mellem grav(e) og hus, ligesom det ikke kan
udelukkes, at der kan være flere grave på stedet. Lokaliteten ligger i omtrent helt jævnt, leret terræn.
Litteratur: AUD 1990 nr. 133.

080811-79 Brunsholm Syd, Åsum s. (OBM 8668).
Under udgravning af et bopladsområde i 2002 fandtes et øst-vest-orienteret stenleje, hvorpå lå en sølv-
fibula og bronzebeslag fra mindst ét drikkehorn. Endvidere fremkom skår af mindst fire lerkar, herun-
der to fodbægre og en lille kop. Graven dateres til sen ældre romertid. Det kan ikke udelukkes, at graven
er delvis plyndret, ligesom det formodes, at den oprindeligt har været højdækket. Ved en omfattende
fladeafdækning omkring graven fremkom ikke yderligere begravelser, men derimod udstrakte bebyg-
gelsesspor, herunder flere huse fra ældre romersk jernalder. Afstanden fra graven til de samtidige be-
boelseshuse var 60 m. Lokaliteten ligger på jævnt, leret terræn.
Litteratur: AUD 2002 nr. 187.

080811-81 Toruplund Syd, Åsum s. (OBM 8685).
Ved en større fladegravning i 2003-04 afdækkedes i alt 90 grave fordelt på tre klynger og flere spredt-
liggende anlæg. 79 af anlæggene var brandgrave, og disse var fordelt på 77 urnegrave, en brandpletgrav
samt en urnebrandgrube. Brandgravene var generelt meget sparsomt udstyret; af gravgods foreligger
remspænder, benkamme, enkelte fibler og glasperler samt en jernkam. Udgraverens tolkning af en glas-
smelteklump som rester af et bæger (Hansen, J. 2009) kan næppe opretholdes. Anlæggene dækker hele
yngre romersk jernalder og evt. den tidligste del af ældre germansk jernalder. Der undersøgtes endvi-
dere 11 jordfæstegrave fra C2-D; otte af disse havde kammerkonstruktion, der i nogle tilfælde formo-
des at have strakt sig op over jordoverfladen. Stenmarkering synes også at have været anvendt i et par
tilfælde. Flere af jordfæstegravene indeholdt bronzefibler og lerkar samt generelt små kæder med glas-
og ravperler (jf. bilag 5). Blandt jordfæstegravene er mindst en dobbeltgrav, og et par viser tegn på plynd-
ring/genopgravning. I gravpladsens nordøstlige udkant undersøgtes et formodet dødehus, bestående af
otte stolper. Disse dannede en 275 x 255 cm stor rektangel, og stolperne indeholdt ikke ligbålsfyld. Det
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Bilag 1gjorde til gengæld en 63 x 45 cm stor og 12 cm dyb grube, der lå inden for rammen; heri lå således ca.
2800 gram brændte ben. Ligeledes inden for rammen fandtes en afpløjet urnegrav, der antagelig skal
dateres til sen yngre romertid. Det kan ikke udelukkes, at denne datering også gælder for konstruk-
tionen.

Lokaliteten, der antagelig er totaludgravet, ligger på en jævn, leret moræneflade, og den formodes
at have hørt til de udstrakte bopladsområder, der ligger fra ca. 200-600 m nord herfor (sb. 25, 44, 46, 99).
Litteratur: Hansen, J. 2009.

080811-99 Toruplund, Åsum s. (OBM 8688).
Under udgravning af et stort bopladsområde fra yngre romersk og ældre germansk jernalder fandtes i
2004 en nedpløjet urnegrav med et sekundært brændt lerkar. Af gravgods var der en kniv og en sam-
mensat benkam, muligvis en tolagskam. Graven, der med forsigtighed kan dateres til C1, tolkes som en
særbegravelse på en boplads. Den var placeret knap 7 m vest for gavlen til et antagelig jævngammelt hus.
I samme område er der undersøgt flere ofringer af bl.a. dyr (Hansen, J. 2005; 2006). Jf. i øvrigt enkelt-
liggende grave på de nærliggende bopladsområder sb. 28 og sb. 46. Sb. 81, som ligger 200 m syd herfor,
er antagelig den til bopladsområdet hørende gravplads. Lokaliteten ligger på en jævn, leret moræneflade.
Litteratur: AUD 2005 nr. 246.

SVENDBORG AMT

090101-12 Brudager, Brudager s. (OBM 3825).
Udgravning 1988-94 af i alt 168 grave fordelt på 154 brandgrave og 14 jordfæstegrave fra B2-C3/D.
Lokaliteten er udførligt behandlet i nærværende bind samt i katalog 1.

090101-18 Højagergård, Brudager s. (SOM 92.152).
En mindre fladeafrømning i 1992 afdækkede fem spredtliggende og meget nedpløjede brandgrave, vist
alle brandpletgrave. Kun en af disse kan på baggrund af skår dateres til slutningen af ældre eller be-
gyndelsen af yngre romersk jernalder. Gravpladsen, der ligger på en lille bakke, er afgrænset mod nord
og syd, men ikke mod øst og vest. Topografien sandsynliggør dog, at der næppe er mange grave uden
for det undersøgte felt i disse retninger.
Litteratur: AUD 1992 nr. 130; Thomsen 1993.

090102-20 Langholm, Gislev s. (OBM 3591).
På en jævn nordvestvendt skråning ned mod et mindre engområde og en bæk fandtes 7-8 urner ved
markarbejde i 1941. Lokaliteten og genstandene blev besigtiget af Odense Bys Museer, mens de dårligt
bevarede fund blev overdraget til Ryslinge Friskole, hvor de gik til ved en brand i 1949. Det blev dog
noteret, at urnerne var fra yngre romersk jernalder. Lokaliteten er næppe fuldstændigt undersøgt.

090102-22 Fjellerup, Gislev s. (OBM 1207).
Ved mindre udgravninger i 1974 og 1978 fandtes to nedpløjede urnegrave og en brandpletgrav. Sidst-
nævnte indeholdt bl.a. dele af mindst to bronzekar (evt. øse og si?), glasspillebrikker, sølvsmeltedråber
og en skjoldbulenitte af bronze. Denne grav såvel som mindst den ene af urnegravene dateres til C1. De
tre grave udgør antagelig blot en mindre del af en større gravplads, der måske har afløst sb. 23 ca. 75 m
herfra. Gravpladsen ligger på toppen og sydskråningen af en sandet bakke nær Fjellerup sø.
Litteratur: Hansen, U.L. 1987:420.
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Bilag 1 090102-23 Fjellerup, Gislev s. (OBM 1209).
Ved en mindre udgravning i 1974-75 undersøgtes knap 30 af pløjning ret medtagne brandgrave fra sen
førromersk og ældre romersk jernalder. Der var især tale om brandpletgrave, men også enkelte urne-
grave og én urnebrandgrube. Sidstnævnte, der dateres til ældre romersk jernalder, indeholdt bl.a. to
lansespidser og dele af et ildpåvirket bronzekar. Fra de øvrige grave foreligger bl.a. enkelte fibler af jern
og bronze, ragekniv og remudstyr. Som løsfund er fremkommet et ildpåvirket bronzeblikstykke, an-
tagelig fra et importkar. Gravpladsen, der måske udgør forgængeren til sb. 22 ca. 75 m herfra, er næppe
totaludgravet. Lokaliteten ligger på den vestlige side af toppen på en sandet bakke nær Fjellerup sø.

090103-14 Ellerup, Gudbjerg s. (SOM 92 A 224).
På det formodede fundsted for den rigt udstyrede Ellerup-grav med våben og import fra overgangen
B2/C1 foretoges i 1992 en mindre eftergravning, ved hvilken lejlighed kun fandtes bopladsspor fra
yngre germansk jernalder eller tidlig vikingetid. Undersøgelsens udstrækning og karakter giver ikke
dokumentation for, at stedet for den i 1872 optagne brandgrav er indkredset. Dermed kan det ikke vur-
deres, om lokaliteten rummer flere grave.
Litteratur: Albrectsen 1968 nr. 58; Hansen, U.L. 1987:420; Ilkjær 1990a:35; AUD 1992 nr. 131.

090103-0 ”Gudbjerg Skole”, Gudbjerg s.? (OBM 1199).
I Gudbjerg Skoles oldsagssamling indgår dele af et tveægget sværd, en skjoldbule, en mindre lansespids
og muligvis en kniv. Der foreligger ikke yderligere oplysninger om genstandenes proveniens, men det
kan ikke udelukkes, at de er fremkommet ved de gravninger omkring Gudbjerglund, som førte til fun-
det af jordfæstegraven sb. 39 (se denne). Genstandene dateres til C1.

090103-33 Løkkebjerggård, Gudbjerg s. (90-SOM A 90, OBM 5758).
Ved rekognoscering i 1990 registreredes oppløjede brandgrave, og ved en efterfølgende fladeafdækning
fandtes i alt 60 grave, fordelt på 21 jordfæstegrave og 39 brandgrave (19 brandpletgrave, otte urne-
brandgruber, fire urnegrave, en benhob, syv urnegrave eller urnebrandgruber, en ubestemmelig brand-
grav). Hertil kommer, at brandgravsrester er fundet i fylden af nogle jordfæstegrave, hvilket indikerer
omgravning af ældre anlæg. Brandgravene rummede generelt kun sparsomt udstyr i form af knive og
benkamme, mens jordfæstegravene indeholdt kæder med perler af glas og rav (herunder berlokker),
sølvhægter og -maller, sølvfingerring samt fibler af bronze og jern.

Den formodentlig totaludgravede gravplads, der ligger på lerjord i et let mod vest hældende terræn,
har været i brug fra slutningen af ældre romersk jernalder til overgangen mellem yngre romersk og
ældre germansk jernalder.
Litteratur: AUD 1990 nr. 134; Michaelsen 1990a; Stilborg 1991.

090103-39 Gudbjerglund, Gudbjerg s. (OBM 3883).
I 1965 besigtigedes en af en privatmand gennemgravet stenlægning, i forbindelse med hvilken var fun-
det skår af flere lerkar samt et remspænde og bronzebeslag til to drikkehorn. Fundene stammer utvivl-
somt fra en forstyrret, stenomkranset jordfæstegrav fra B2. Ved en eftergravning på stedet i 1989
fremkom ikke yderligere grave fra romersk jernalder, men derimod en urnegrav fra sen bronzealder. Lo-
kaliteten ligger på en østvendt, leret skråning.
Litteratur: Michaelsen 1990a nr. 9.

090104-105 Skelmosevej, Gudme s. (OBM 7602).
Under udgravning i 1991 af et bebyggelsesområde fra middelalder-nyere tid fandtes et anlæg med træk-
ulholdig fyld og skår af et eller to sekundært brændte lerkar fra yngre romersk jernalder. Trods inten-
siv eftersøgning fremkom ikke brændte ben eller andet gravgods, og det kan derfor ikke med
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Bilag 1 090102-23 Fjellerup, Gislev s. (OBM 1209).
Ved en mindre udgravning i 1974-75 undersøgtes knap 30 af pløjning ret medtagne brandgrave fra sen
førromersk og ældre romersk jernalder. Der var især tale om brandpletgrave, men også enkelte urne-
grave og én urnebrandgrube. Sidstnævnte, der dateres til ældre romersk jernalder, indeholdt bl.a. to
lansespidser og dele af et ildpåvirket bronzekar. Fra de øvrige grave foreligger bl.a. enkelte fibler af jern
og bronze, ragekniv og remudstyr. Som løsfund er fremkommet et ildpåvirket bronzeblikstykke, an-
tagelig fra et importkar. Gravpladsen, der måske udgør forgængeren til sb. 22 ca. 75 m herfra, er næppe
totaludgravet. Lokaliteten ligger på den vestlige side af toppen på en sandet bakke nær Fjellerup sø.

090103-14 Ellerup, Gudbjerg s. (SOM 92 A 224).
På det formodede fundsted for den rigt udstyrede Ellerup-grav med våben og import fra overgangen
B2/C1 foretoges i 1992 en mindre eftergravning, ved hvilken lejlighed kun fandtes bopladsspor fra
yngre germansk jernalder eller tidlig vikingetid. Undersøgelsens udstrækning og karakter giver ikke
dokumentation for, at stedet for den i 1872 optagne brandgrav er indkredset. Dermed kan det ikke vur-
deres, om lokaliteten rummer flere grave.
Litteratur: Albrectsen 1968 nr. 58; Hansen, U.L. 1987:420; Ilkjær 1990a:35; AUD 1992 nr. 131.

090103-0 ”Gudbjerg Skole”, Gudbjerg s.? (OBM 1199).
I Gudbjerg Skoles oldsagssamling indgår dele af et tveægget sværd, en skjoldbule, en mindre lansespids
og muligvis en kniv. Der foreligger ikke yderligere oplysninger om genstandenes proveniens, men det
kan ikke udelukkes, at de er fremkommet ved de gravninger omkring Gudbjerglund, som førte til fun-
det af jordfæstegraven sb. 39 (se denne). Genstandene dateres til C1.

090103-33 Løkkebjerggård, Gudbjerg s. (90-SOM A 90, OBM 5758).
Ved rekognoscering i 1990 registreredes oppløjede brandgrave, og ved en efterfølgende fladeafdækning
fandtes i alt 60 grave, fordelt på 21 jordfæstegrave og 39 brandgrave (19 brandpletgrave, otte urne-
brandgruber, fire urnegrave, en benhob, syv urnegrave eller urnebrandgruber, en ubestemmelig brand-
grav). Hertil kommer, at brandgravsrester er fundet i fylden af nogle jordfæstegrave, hvilket indikerer
omgravning af ældre anlæg. Brandgravene rummede generelt kun sparsomt udstyr i form af knive og
benkamme, mens jordfæstegravene indeholdt kæder med perler af glas og rav (herunder berlokker),
sølvhægter og -maller, sølvfingerring samt fibler af bronze og jern.

Den formodentlig totaludgravede gravplads, der ligger på lerjord i et let mod vest hældende terræn,
har været i brug fra slutningen af ældre romersk jernalder til overgangen mellem yngre romersk og
ældre germansk jernalder.
Litteratur: AUD 1990 nr. 134; Michaelsen 1990a; Stilborg 1991.

090103-39 Gudbjerglund, Gudbjerg s. (OBM 3883).
I 1965 besigtigedes en af en privatmand gennemgravet stenlægning, i forbindelse med hvilken var fun-
det skår af flere lerkar samt et remspænde og bronzebeslag til to drikkehorn. Fundene stammer utvivl-
somt fra en forstyrret, stenomkranset jordfæstegrav fra B2. Ved en eftergravning på stedet i 1989
fremkom ikke yderligere grave fra romersk jernalder, men derimod en urnegrav fra sen bronzealder. Lo-
kaliteten ligger på en østvendt, leret skråning.
Litteratur: Michaelsen 1990a nr. 9.

090104-105 Skelmosevej, Gudme s. (OBM 7602).
Under udgravning i 1991 af et bebyggelsesområde fra middelalder-nyere tid fandtes et anlæg med træk-
ulholdig fyld og skår af et eller to sekundært brændte lerkar fra yngre romersk jernalder. Trods inten-
siv eftersøgning fremkom ikke brændte ben eller andet gravgods, og det kan derfor ikke med
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Bilag 1fuldstændig sikkerhed godtgøres, at der er tale om en brandpletgrav. Lokaliteten ligger på et mindre, lo-
kalt og leret højdepunkt.
Litteratur: AUD 1991 nr. 146.

090104-137 Gudme Søndergade, Gudme s. (OBM 3816).
Under udgravning af bebyggelsesspor fra vikingetid og middelalder på et leret plateau umiddelbart øst
for Gudme Sø i årene 1989-93 fandtes nær et tidligere vådområde syv ret spredtliggende urnegrave og
en mulig, men fundtom jordfæstegrav. Nogle af de meget nedpløjede urner rummede, udover brændte
knogler, fragmenter af trelagskamme, der daterer i hvert fald disse anlæg til yngre romersk jernalder. En
af gravene indeholdt endvidere et kloled fra en bjørn (jf. bilag 12).
Litteratur: AUD 1991 nr. 142; Madsen, C. 1992.

090104-143 Gudme Kohavevej/Gudme II, Gudme s. (OBM 3813).
I 1970’erne fandt en privatperson store dele af et treleddet kar med plastisk ornamentik i en smal dræn-
grøft. I karret lå dele af en hul, simpel sølvring, men ikke brændte ben. Det kan ikke udelukkes, at ler-
karret, der dateres til C3, hidrører fra en jordfæstegrav. Fundstedet ligger på bopladsområdet Gudme
II, der dækker hele yngre romersk og germansk jernalder.

090104-146 Gryagervej, Gudme s. (SOM 97.642).
I 1998 undersøgtes 53 brandgrave, som for en stor dels vedkommende var meget dårligt bevaret. Mindst
50 af gravene er brandpletgrave, mens tre muligvis er urnebrandgruber. Gravene var generelt sparsomt
udstyret, men flere indeholdt en kniv, enkelte glasperler og fibler af bronze og i ét tilfælde af sølv. Her-
til kommer jernpincet, remende af jern, lerperler og bennål. En enkelt grav rummede en mulig skjold-
nitte af jern; der foreligger derimod ikke, som det ellers er anført (AUD 1998 nr. 14), fund af hverken
skjoldbuler, spydspids eller saks. Hovedparten af gravene vurderes af udgraveren at stamme fra sidste
del af ældre romersk jernalder, mens enkelte er fra begyndelsen af yngre romersk jernalder.

Lokaliteten ligger tæt sydvest for Gudme sø på en svagt mod syd og sydvest skrånende terrænflade,
som afgrænses af et vådområde. Enkelte af gravene ligger helt ned til kanten af dette område. Under-
grunden på stedet består af leret grus og gruset ler. Det formodes, at der endnu ligger få grave vest og
syd for den undersøgte flade. Ud over grave fremkom en mængde bopladsanlæg, der dog ikke med sik-
kerhed er samtidige med gravene. En bebyggelse, som er jævngammel med de ældre grave, findes der-
imod umiddelbart ca. 200 m nordvest herfor (sb. 165; AUD 1992 nr. 135). Et anlæg på dette område er
fremlagt som en jordfæstegrav fra bopladsens tid (Hedegaard 2007:102), men denne tolkning under-
støttes ikke af udgravningsdokumentationen.

090104-151 Egsmosegård Øst, Gudme s. (OBM 7527).
Ved prøvegravning af et bopladsområde fra sen førromersk og ældre romersk jernalder i 1992 fandtes
på en mindre leret forhøjning ved foden af det højdedrag, som bopladsen lå på – og i en afstand af ca.
200 m herfra – tre brandpletgrave med keramik og ganske få og næsten helt opløste rester af brændte
knogler. Lerkarskårene daterer gravene til ældre romersk jernalder, og de kan dermed være samtidige
med bebyggelsen. Gravpladsen er muligvis ikke totalundersøgt, men den er næppe heller særligt stor.
Undergrunden på stedet var leret.
Litteratur: AUD 1992 nr. 133.

090104-151 Egsmosegård, Gudme s. (OBM 7528).
Ved en prøvegravning i 1992 fandtes fem eller seks nedpløjede brandpletgrave og urnebrandgruber for-
delt på to eller tre spredte klynger. En urnebrandgrube kan dateres til C1, mens de øvrige anlæg kun kan
dateres bredt til romersk jernalder eller ældre jernalder. En jordfæstegrav indeholdt en løkkeknudering
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Bilag 1 af sølv, og den dateres til yngre romersk jernalder, antagelig C3. Gravpladsen er ikke totaludgravet,
men næppe særligt stor. På området fandtes endvidere hustomter fra ældre romersk eller tidlig yngre
romersk jernalder. Det kan således ikke udelukkes, at gravpladsen er anlagt på en samtidig boplads. Lo-
kaliteten ligger på toppen af en markant leret knold.
Litteratur: AUD 1992 nr. 132.

090104-156 Møllegårdsmarken, Gudme s. (OBM 872).
Øst og nord for det område, hvor N.F. Sehested og E. Albrectsen i tiden mellem 1875 og 1966 under-
søgte 2023 grave fra tidsrummet mellem sidste halvdel af førromersk jernalder og tidlig ældre germansk
jernalder, kunne der ved flere lejligheder i 1970’erne iagttages oppløjede brandgrave. Fire af disse un-
dersøgtes i 1975, ligesom der blev foretaget detektorafsøgninger af gravpladsområdet op gennem
1980’erne. Herved fandtes en række genstande, som må formodes at stamme fra oppløjede brandgrave
(glasperler, lerkarskår, bronzetenvægt, smelteklumper af bronze, sølv og guld, fibler og andre smykker
af bronze, sølv og guld fra romersk og ældre germansk jernalder samt dele af mindst et bronzekar, an-
tagelig en Østlandskedel). Andre genstande har derimod større lighed med metalfundene fra Gudmes
bopladsområder, således tre denarer fra Pompejus (42-40 f.Kr.), Vespasian (69-79) og én ubestemmelig
samt flere stykker brudguld (Henriksen 2006 fig. 6).

Med henblik på at foretage en totalafdækning af gravpladsen udlagdes i årene 1988-1998 søgegrøf-
ter og større flader uden om Sehesteds og Albrectsens felter, således at der nu i alt er afdækket ca. 12.000
kvm på gravpladsområdet; hertil kommer flader og søgegrøfter i forbindelse med vejsystemerne øst og
syd for gravpladsen. Ved de seneste udgravninger er der registreret 243 grave, fordelt på 229 brand-
grave (heraf mindst 150 brandpletgrave og 59 urnegrave samt enkelte urnebrandgruber) og 14 jordfæ-
stegrave. En af jordfæstegravene fandtes ved en mindre genåbning af et af Albrectsens felter, hvilket
kan antyde, at en totaludgravning af det tidligere undersøgte område vil kunne supplere antallet af jord-
fæstegrave yderligere.

Fundene fra de senest undersøgte grave adskiller sig ikke på væsentlige punkter – bortset fra det re-
lativt store antal jordfæstegrave – fra det billede, som fremkom ved Sehesteds og Albrectsens undersø-
gelser. Kronologisk set dækker gravene slutningen af førromersk og hele romersk jernalder samt
muligvis den tidligste del af ældre germansk jernalder, men helhedsbilledet sløres af, at gravene gene-
relt var hårdt medtaget af pløjning (Henriksen 2001b:77ff). Der er afdækket to brandgrave med vå-
benudstyr fra C1; i en af disse fremkom en kniv med runeindskrift (Imer 2006:12f; 2007a:79f;
2007b:151). Mindst ni grave indeholdt import i form af fragmenterede bronze- og glaskar. Disse synes
at dække hele yngre romersk jernalder.

I gravpladsens nordvestlige og sydøstlige periferi er der afdækket fire rektangulære og en cirkulær
stolpekonstruktion, der tolkes som dødehuse og/eller ligbålsstativer. Anlæggene dateres til slutningen
af yngre romersk jernalder (Henriksen 1991c:32f; Lambertsen 1992a; Madsen & Thrane 1995).

Mod øst og nordøst forløber flere systemer af til dels stenlagte veje langs gravpladsen, og disse mar-
kerer i et vist omfang dennes østlige afgrænsning. Vejsystemerne løber sammen i et stenlagt vad i den
sumpede Tange ådal syd for gravpladsen og har muligvis fortsat forbi gravpladserne 090107-102, 103
og 104 syd for åen og ind mod Gudmes centrale jernalderbebyggelse. Tidspunktet for vejsystemernes
anlæggelse og brug er vanskelig at datere, men antagelig er de konstrueret i løbet af romersk jernalder
og har været i brug også efter gravpladsens ophør, antagelig endda et stykke ind i middelalderen. Vej-
forløbet er delvis opfyldt med materiale, der rummer brændte ben og oldsager fra yngre romersk og
måske ældre germansk jernalder. Dette tolkes som nedskredet materiale fra ligbrændinger, der har fun-
det sted omkring vejen. Blandt oldsagsfundene fra vejforløbet må fremhæves skår af flere glasbægre
samt muligvis en bronzefod fra en bronzebeslået træspand (Madsen & Thrane 1995:88). Hertil kom-
mer stærkt ildpåvirkede stumper af en eller flere solidi samt et fragment af et guldsmykke med en ind-
fattet granat.
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Bilag 1Udgravningsfelterne har nået gravpladsens fysiske og til dels topografisk definerede grænser i alle
retninger, men der skjuler sig utvivlsomt endnu grave på arealet mellem det store felt og Nyborg-Svend-
borg-landevejen såvel som under det monument, der i 1882 rejstes på marken som et minde over kam-
merherre Sehested. Der er således registreret mindst 2266 grave, fordelt på 2244 brandgrave og 22
jordfæstegrave. Mængden af gravgods fra muldlaget og antallet af stærkt nedpløjede og omgravede
anlæg indikerer dog, at et ukendt, men antagelig ganske stort antal grave må være ødelagt, og det sam-
lede antal kan således sagtens have andraget 2500.

I en afstand af indtil ca. 300 meter fra gravpladsen på Møllegårdsmarken er der afdækket flere min-
dre klynger af samtidige grave – jf. næstfølgende samt 090107-102-104.
Litteratur: Albrectsen 1956 nr. 75; 1968 nr. 57; 1971a; 1971b; Christoffersen 1987; Hansen, U.L.
1987:398; 404; 420ff; Madsen, C. 1990a; 1995; Lambertsen 1992b; AUD 1995 nr. 189; 1998 nr. 226.

090104-156 Møllegårdsmarken Nord, Gudme s. (OBM 7525).
I 1800-tallet fandtes ca. 100 m nord for det udstrakte gravfelt på Møllegårdsmarken (se foregående), men
isoleret herfra af et fundtomt, lavtliggende område, en urnegrav samt et smadret lerkar. Det har ikke
været muligt at genfinde disse kar med henblik på en nøjere datering. Ved prøvegravning i området i
1992 fandtes en urnegrav og en benhob. Urnegraven kan ud fra keramikken kun dateres til ældre jern-
alder, men tilstedeværelsen af en benhob kan tyde på, at dateringen kan indsnævres til romersk jernal-
der. Lokaliteten ligger på let mod syd skrånende terræn, og undergrunden er leret. Gravpladsen er
næppe totalundersøgt, men antagelig heller ikke særlig stor. Ved detektorafsøgning på arealet er der
fundet to guldperler; om disse har relation til gravene, kan dog ikke afgøres.
Litteratur: Sehested 1878:190; AUD 1992 nr. 146.

090105-50 Vormark, Hesselager s. (NM C6024-25).
I 1888 fandtes en guldberlok og en guldfingerring, vistnok sammen, men fundforholdene er sparsomt
dokumenteret. Genstandene stammer antagelig fra en forstyrret jordfæstegrav fra ældre romersk jern-
alder.
Litteratur: Albrectsen 1960 nr. 172; Andersson, K. 1993a nr. 371a-b.

090105-95 Hesselager, Hesselager s. (OBM 1938).
Nær det sted, hvor der i 1898 undersøgtes en gravplads med 26 brandgrave fra C1-C2, heriblandt en
enkelt grav med import, blev der i 1989 udlagt søgegrøfter for at afklare, om der var bevaret flere anlæg
på stedet. Der fandtes ikke yderligere grave, muligvis fordi stedet for 1898-undersøgelsen ikke kendes
helt præcist. Lokaliteten ligger dog på en jævn terrænflade, der mod nord skråner ned til et engareal.
Litteratur: Albrectsen 1968 nr. 56; Hansen, U.L. 1987:425; Michaelsen 1990a nr. 4.

090106-8 Langå (Bjerggård), Langå s. (OBM 7700).
Blandt de mindst 10 sikre grave på Langå-gravpladsen, der er udgravet i flere omgange mellem 1877 og
1992, er der flere, som ikke er samtidige med kedelgravene fra sen førromersk jernalder. Det drejer sig
om brandpletgraven grav 15, der med sit indhold af en spiralring af guld (Sehested 1884 pl. XXI,6) sna-
rest må dateres til yngre romersk jernalder. Den nærliggende brandpletgrav 4 kan med sit indhold af dele
af et drejet kar af pewter (?) antagelig henføres til (tidlig) ældre romertid. En prøvegravning på stedet i
1992 har ikke afdækket flere grave fra romersk jernalder, hvorfor det ikke kan afklares, om der er en
egentlig gravplads fra denne tid på stedet.
Litteratur: Sehested 1878:172ff; 1884:112; Petersen, H. 1888:41ff; Albrectsen 1954 nr. 21; 1960 nr. 110;
Henriksen 1993c; 1994a; Andersen, A.B. 2006.
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Bilag 1 090107-102 Davrehøjsmarken, Oure s.
På en lavtliggende grusflade lige ud til kanten af Tange Ådal fandtes en del år før 1878 en brandpletgrav
med kniv og bronzefibula fra ældre romersk jernalder. Lokaliteten ligger ca. 150 m fra sb. 103 og umid-
delbart overfor gravpladsen på Møllegårdsmarken, til hvilken den har en afstand af ca. 100 m. Grav-
pladsen er næppe totalundersøgt.
Litteratur: Sehested 1878:190.

090107-103 Davrehøjsmarken, Oure s. (SOM 89-SOM-3/14, OBM 6401).
På en jævn nordvestvendt skråning ned mod Tange Å – og dermed vis-a-vis Møllegårdsmarken og ca.
100 m sydøst for sb. 102 – fandtes i 1878 syv sikre, men sparsomt udstyrede brandgrave, en jordfæste-
grav eller lerkardeponering samt nogle bopladsanlæg. Ved en prøvegravning i 1991 fandtes endnu to dår-
ligt bevarede urnegrave, og gravpladsen må i det store hele betragtes som totalundersøgt. De snævert
daterbare anlæg henføres til C1.
Litteratur: Sehested 1878:168ff, Albrectsen 1968 nr. 80; Thomsen 1991.

090107-104 Davrehøjsmarken, Oure s.
Ca. 50 m sydøst for sb. 103 – og på vesthældet af samme, lerede bakke – fandtes før 1878 en urnegrav,
hvorved lå et fragment af et enægget sværd. Genstandene har ikke kunnet fremfindes i 2008. Der er
ikke foretaget eftergravning på stedet, som må formodes at rumme flere grave.
Litteratur: Sehested 1878:189.

090107-116 Albjerg, Oure s. (OBM 2262, OBM 9917).
Da kanterne af en grusgrav under 2. verdenskrig blev udjævnet, fandtes sorte pletter med lerkarskår, og
i en af disse fremkom dele af et tveægget sværd og skjoldhåndtag – og antagelig brændte ben. At dømme
ud fra sværdtypen og beskrivelsen er der tale om en brandpletgrav eller urnebrandgrube fra C1. Loka-
liteten, der næppe er totalundersøgt, ligger på vestkanten af en mindre grusbakke. Ved en prøvegrav-
ning i området i 1984 fremkom ikke yderligere anlæg.

090107-123 Egelygård, Oure s. (SOM A 10-88, OBM 5785).
Efter påvisning af oppløjede brandgrave ved en systematisk rekognoscering omkring dyssetomten sb.
2 foretoges fladeafdækning i 1992. Herved fandtes ca. 120 brandgrave; en af disse udgøres af en sten-
omsat urnegrav fra yngre bronzealder, afdækket lidt uden for hovedklyngen af jernaldergrave. Sidst-
nævnte er nogenlunde ligeligt fordelt mellem urnegrave, urnebrandgruber og brandpletgrave.
Gravgodset udgøres især af knive, sakse og benkamme samt få glasperler, men der er også flere med fib-
ler af bronze, sølv og jern. Af særligt udstyr findes et eller to enæggede sværd, en økse, en bøttespand
med jernbeslag, drikkehornsbeslag, to jernkamme samt en polersten til guldsmedehåndværk. Af im-
port fandtes en bjørneklo, et muligt smeltet glasbæger samt i to grave bronzeblik, der kan repræsentere
pars pro toto-nedlagte bronzekar. Gravpladsen har været i anvendelse fra B2-C3, dog vist aftagende
mod slutningen af anvendelsestiden.

Lokaliteten ligger i jævnt terræn på vestsiden af dyssetomten og antagelig helt op til dennes ved un-
dersøgelsen bortpløjede rand. Da enkelte grave ligger helt ud til feltkanten, kan det ikke udelukkes, at
gravpladsen kan rumme flere anlæg eller gravklynger.
Litteratur: AUD 1989 nr. 161; Michaelsen 1989.

090107-125 Grønneskov, Oure s.
I 1870’erne undersøgtes en stenlægning, hvorpå fandtes en brandplet med brændte ben, lerkarskår, kniv,
ragekniv og antagelig et remspænde af jern. Graven syntes at være sekundær i forhold til stenlægnin-
gen. Gravgodsets sammensætning tyder på, at i hvert fald brandpletgraven skal dateres til ældre ro-
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gen. Gravgodsets sammensætning tyder på, at i hvert fald brandpletgraven skal dateres til ældre ro-
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Bilag 1mersk jernalder. Nær stenlægningen fandtes endnu en brandplet med lerkarskår og brændte ben.
Litteratur: Sehested 1878:257.

090108-11 Bregentved, Ringe s. (OBM 6180).
I 1912 undersøgtes 55 brandgrave på vestsiden af en markant, sandet bakke syd for Ringe sø. Tre af

disse var fra ældre romersk jernalder, mens resten dækkede hele yngre romersk jernalder. Fra fire grave,
dateret til yngre romersk jernalder, foreligger stumper af romerske bronze- og glaskar. Våbenudstyr
fra tidlig yngre romersk jernalder fandtes såvel i tilknytning til grave som i bundter, der stod nedgravet
i gravpladsens udkant og mellem gravene.

Mellem 1988 og 1991 blev der foretaget fladeafdækninger og prøvegravninger over og omkring det
i 1912 undersøgte areal, og mere end 7.000 m² undersøgtes. Inden for dette område afdækkedes flere
klynger med ca. 115 grave. Det nøjagtige antal er imidlertid vanskeligt at fastslå, da området var noget
beskadiget af usystematisk grusgravning og dyrkning, og nogle af de undersøgte grave kan være iden-
tiske med anlæg, som lodsejeren havde påtruffet forud for 1912-udgravningen.

Nordligst på det undersøgte område – og beliggende isoleret fra romertidsgravpladsen – fandtes to
brandpletgrave fra førromersk jernalder per. II-IIIa. Enkelte skår, som fandtes indlejret i senere anlæg,
indikerer, at der kan have været flere anlæg fra denne tid. Ældste gravanlæg – og romertidsgravpladsens
nordligste anlæg – er en i nyere tid plyndret, øst-vest-orienteret stenkiste med et lille appendiks i østen-
den. Heri stod fem meget veludførte lerkar, deriblandt to næsten identiske fodbægre. Spredt i den om-
gravede gravfyld fandtes i øvrigt guldfingerring, to sølvskiver med blåt glasindlæg (fra sporesko),
bronzebeslag til drikkehorn, perle af sølv, stumper af en bronzesi og en bronzekniv. Der er således tale
om en rigt udstyret og antagelig oprindeligt højdækket grav, der har ligget nærmest vis-a-vis den sam-
tidige jordfæstegrav på lokaliteten sb. 157 ca. 650 m nord herfor. Graven dateres til B2.

I sen B2 eller tidlig C1 voksede en fladmarksgravplads fordelt på 7-8 klynger ud fra sydsiden af den
formodede høj fra B2. Gennem de følgende ca. 250 år bredte gravpladsen sig ca. 60 m mod syd, 25 m
mod sydvest og ca. 40 m mod østsydøst. Sidstnævnte retning omfatter det i 1912 undersøgte areal. Nord
for B2-graven anlagdes ingen fladmarksgrave. Enkelte løsfundne skår antyder, at der kan have været flere
grave fra sen ældre romertid i området, men ellers dækker de senest undersøgte grave tiden mellem be-
gyndelsen af yngre romersk jernalder og tidlig ældre germansk jernalder. Sidstnævnte periode er også
repræsenteret med løsfundne fragmenter af en korsformet bronzefibula. Hovedparten af brandgravene
var urnegrave, dette gælder ikke mindst de yngre anlæg, men enkelte brandpletgrave og urnebrand-
gruber tilhører især den tidlige del af yngre romersk jernalder. Hertil kommer fra et ret begrænset om-
råde af gravpladsen et stort antal benhobe eller regulære dynger af brændte menneskeknogler blandet
med mere eller mindre knuste lerkar og gravgaver. Disse grave dækker hele yngre romersk jernalder, dog
med hovedvægt på periodens første halvdel. Brandgravene fra især første halvdel af yngre romertid var
generelt veludstyrede med benkamme, knive, jernkamme, tenvægt, fibler af bronze og jern, glasperler,
knivskedebeslag, remspænder, maller og en stangterning af ben. Fire brandgrave fra yngre romertid
rummede bronzeblik, der må hidrøre fra importkar, heriblandt dele af en bronzesi, mens glasskår fra
et par andre grave også kan stamme fra romerske glasbægre. En lille splint af rødt keramik fra en brand-
grav fra C3 kan være rester af et terra sigillatakar.

Der undersøgtes i alt 22 nord-syd-orienterede jordfæstegrave, og af disse kan langt hovedparten da-
teres til C2-C3, mens de øvrige kan formodes at tilhøre samme tid. Jordfæstegravene var generelt vel-
udstyrede med lerkar, fibler, knive og kæder af glas- og ravperler. Hertil kommer en spandformet
jernberlok og sølvmaller. En enkelt C2-grav indeholdt skår af et vandgrønt glasbæger, der var nedlagt
pars pro toto. I en perlekæde i en jordfæstegrav fra C3 indgik en meget slidt og gennemboret denar
(subærat) præget af Antoninus Pius for Marcus Aurelius Caesar inden for perioden 145-161 e.Kr. (Hen-
riksen & Horsnæs 2004b fig. 8).
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Bilag 1 Også ved de nyeste undersøgelser fandtes deponeringer af våben og andre jernredskaber i grav-
pladsens nordlige udkant og således tæt på foden af den formodede gravhøj fra B2. I samme område
fandtes en deponering af dele af en fuldstændig ituklippet Østlandskedel. Ligeledes i gravpladsens nord-
lige periferi er der fundet spredtliggende, rektangulære kogegruber, og en af disse er C14-dateret til
ældre romersk jernalder og kan således være jævngammel med de ældste grave (Henriksen 2005:96).

Bregentved-gravpladsen formodes nu at være totalundersøgt, selv om det ikke kan udelukkes, at
jordfæstegrave kan være overset i det i 1912 undersøgte område. Dette forhold samt den ukendte
mængde af forstyrrede eller bortgravede/-pløjede anlæg betyder, at det samlede antal grave må udgøre
mindst 170, men med mulighed for, at der kan have været op mod 200. Ca. 400 m nordvest (sb. 161) og
ca. 600 m sydvest (sb. 160) for gravpladsen er der påvist bopladsområder med huse fra yngre ro-
mersk/ældre germansk jernalder, og disse formodes at kunne knyttes til gravpladsen (Hansen & Kol-
mos 2008). På sidstnævnte bopladsområde er der fundet en denar, jf. bilag 14.
Litteratur: Albrectsen 1956 nr. 74; 1968 nr. 53; Hansen, U.L. 1987:425f; Henriksen 1989a; 1990a; 1991b;
1992d; 1995e.

090108-157 Bøgehoved Øst, Ringe s. (OBM 3988).
Ved prøvegravning i 2006 fremkom en øst-vest-orienteret stenkiste. Graven indeholdt kun to lerkar, der
daterer anlægget til ældre romersk jernalder. Lokaliteten ligger på sydsiden af toppen af en markant leret
bakke med udsigt over Ringe Sø – og faktisk vis-a-vis det højdepunkt, hvor Bregentved-gravpladsens (sb.
11) ældste grav, en øst-vest-vendt stenkiste fra B2, er afdækket. Afstanden mellem de to samtidige grave
er 650 m. Trods fladeafdækning og udlægning af søgegrøfter omkring graven fremkom ikke flere anlæg,
og jordfæstegraven må derfor betragtes som enkeltliggende. En boplads fra ældre romertid, muligvis pe-
riodens første halvdel, er undersøgt ca. 400 m vest for graven (Hansen & Kolmos 2008).

090108-170 Rynkebyvej Vest, Ringe s. (OBM 2537).
I forbindelse med omfattende fladeafdækning i 2008 fremkom et lille og meget nedpløjet gravfelt med
stenbygget jordfæstegrav, 11 urnegrave samt en urnebrandgrube eller brandpletgrav. Brandgravene kan
dateres til B2-C1, mens den øst-vest-orienterede jordfæstegrav er fra B2. Sidstnævnte indeholdt lerkar,
kniv og ragekniv, mens der fra urnegravene kan nævnes en bentenvægt og en bronzefibula. Den total-
undersøgte gravplads ligger i let bølget, leret landskab, og ca. 140-200 m nord og nordøst herfor er der
afdækket samtidige huse.

090202-28 Nygård, Hov s. (LMR 103:1967)
Under udgravning i 1967 af den helt overpløjede høj 7 i et højgravfelt fra yngre bronzealder (jf. Win-
ther 1929:27ff) fandtes en urnegrav fra ældre romertid lige inden for højens randstenskæde. Urnen in-
deholdt skår af bikar og lidt ubestemmeligt jern.

090205-23 Søvertorp, Skrøbelev s. (LMR 12572; NM 6917).
På toppen af en lille bakke fandtes omkring 1842 en jordfæstegrav med bevaret skelet, og herved lå tre
Nydam-fibler af bronze samt en glasperle (Engelhardt 1865:56; Reichstein 1975 Taf. 134,5-7). En senere
meddelelse oplyser, at der ved samme lejlighed fandtes en nu ikke bevaret ”ciseleret bronzeskål”, men
dennes fundomstændigheder eller datering kendes ikke. Ved udgravninger i 1923 og 1990 er der frem-
kommet endnu to jordfæstegrave tæt på den først fundne, men disse dateres til vikingetid.
Litteratur: AUD 1990 nr. 142; Grøn et al. 1994:121.

090205-24 Gl. Skrøbelev, Skrøbelev s. (LMR 12702).
Ved havearbejde fremkom i 1991 to tætliggende jordfæstegrave med velbevarede skeletter. Nord-syd-
orienteringen med placeringen af hovedet i nord samt ligenes lejring i hocker kan antyde en datering til
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På toppen af en lille bakke fandtes omkring 1842 en jordfæstegrav med bevaret skelet, og herved lå tre
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Bilag 1yngre romersk jernalder. Gravene kan udgøre en del af en egentlig gravplads, men placeringen i en have
umuliggør en afklaring heraf. Fundstedet er en plan moræneflade, hvor undergrunden består af leret sand.
Litteratur: AUD 1991 nr. 155.

090208-18 Baronbakkerne, Tranekær s. (LMR C 20-24).
Under grusgravning i 1899 på toppen af bakke fandtes tre brandpletgrave med lerkarskår; i den ene var
tillige lidt jern. I hvert fald den ene grav kan dateres til ældre romersk jernalder.

090209-46 Stengade, Tullebølle s. (LMR 14227).
Ved flere lejligheder i årene 1905-25 undersøgtes i alt 10 jordfæstegrave på toppen af en leret bakke.
Mindst tre af disse, herunder en med smedeværktøj, dateres til ældre romersk jernalder (Albrectsen
1956 nr. 92), mens fire er fra vikingetid (Brøndsted 1936 nr. 87). De øvrige kan ikke dateres. I 1963
iværksattes en udgravning i forlængelse af det tidligere afdækkede areal, og herved fremkom 4-5 brand-
pletgrave, hvoraf en indeholdt et fragment af en ragekniv og muligvis dele af en jernfibula, mens de øv-
rige kun rummede keramik. Brandgravene dateres til ældre romersk jernalder.

090209-58 Stengade II, Tullebølle s. (LMR 98/71, LMR 8277).
Vest, syd og øst for en langdysse undersøgtes i årene 1970-73 en jordfæstegravplads fra vikingetid og
ældre romersk jernalder. Fra sidstnævnte periode stammer mindst 37 jordfæstegrave, hvoraf mange in-
deholdt spor af planke- eller bulkister; i flere indgik støttesten eller ligefrem stenrammer. Hertil un-
dersøgtes tolv brandgrave, fordelt på seks urnegrave, fire benhobe og to ikke nærmere bestembare
brandgrave. En grav, der enten kan være en forstyrret urnegrav eller en benhob, indeholdt et fragment
af et enægget sværd. En formodet benhob rummede en skråt nedstukket lansespids og et tveægget
sværd; dette anlæg skal dog muligvis tolkes som en våbendeponering. På sekundært leje i en vikinge-
tidsgrav fremkom et fragment af en skjoldbule fra sen ældre romersk jernalder. Jordfæstegravene var ge-
nerelt veludstyrede med bronzefibler, remudstyr, armring, glasperler, hægter, knive, tenvægte, hvæsse-
og glittesten samt samlinger af småsten med formodet symbolsk betydning. Jordfæstegravene synes
overvejende at kunne henføres til midten og sidste halvdel af ældre romersk jernalder, mens nogle af
brandgravene har passeret grænsen til yngre romersk jernalder. Gravpladsen, der er totalundersøgt, lig-
ger nær vestkanten af et grusplateau tæt på en ret stejl skråning ned mod et moseområde.
Litteratur: Skaarup 1976.

090209-62 Stengade IV, Tullebølle s. (LMR 8801).
Ca. 300 m nord for sb. 58 fremkom i 1975 en urnebrandgrube med to bronzefibler, tenvægt, glasperle
og kniv. Ved en efterfølgende udgravning omkring brandgravens findested lokaliseredes ikke flere grave,
men derimod gruber, der bredt dateres til ældre jernalder. Graven, der dateres til B2, må således be-
tragtes som enkeltliggende. Lokaliteten ligger på en østvendt skråning ned mod en bæk.
Litteratur: Jørgensen, L.B. 1980.

090302-15 Fuglsbølle, Fuglsbølle s. (LMR C 763-776; LMR 8294).
Ved grusgravning nær toppen af en bakke, lidt nord for det førromerske gravfelt sb. 7 (Albrectsen 1954
nr. 29) fandtes i midten af 1960’erne flere ”urner”, og i 1966 undersøgtes 18 brandgrave ved en fladeaf-
dækning på grusgravens kant. Der fandtes urnegrave såvel som brandpletgrave og urnebrandgruber.
Gravpladsen er langt overvejende fra ældre romersk jernalder, mens enkelte grave synes at være fra tid-
lig yngre romertid, herunder en stenomsat grav med to urner (i Skaarup 1976 note 114 fejlagtigt hen-
ført til sen yngre romertid). Fem af gravene fra ældre romersk jernalder indeholdt bronzefibler; af andet
gravgods skal nævnes remspænder af jern og bronze, tenvægt og nål af ben, bronzenål, knive og en en-
kelt glasperle. En brandpletgrav fra B1 rummede lansespids, skjoldbule og skjoldhåndtag. En urne-
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Bilag 1 brandgrube fra B2 indeholdt, udover bronzefibler og et sølvbeslag, kniv, bronzebeslag fra en træspand,
bælte og remspænde af bronze.

Efter afslutningen af udgravningen er der fremkommet en urnebrandgrube fra yngre bronzealder
samt enkelte ødelagte urnegrave fra ældre jernalder på stedet. Gravpladsen kan derfor som helhed næppe
betragtes som totalundersøgt, og store dele af bakketoppen kan have rummet grave fra hhv. yngre ste-
nalder (Skaarup 1985:330ff), yngre bronzealder, førromersk jernalder samt romersk jernalder.

090303-62 Bøgebjerg, Humble s. (LMR 11242).
Umiddelbart syd for fundstedet for en i 1940 udgravet jordfæstegrav fra C1 (Albrectsen 1968 nr. 74)
fandtes i 1982 en bøjleknopfibula af bronze. Denne kan indikere, at gravpladsen har haft større ud-
strækning, kronologisk såvel som geografisk.

090303-65 Tingbjerg, Humble s. (LMR 10121).
På den sydlige del af en sandet bakke, på hvis nordside der i 1925 undersøgtes en jordfæstegrav fra
yngre romersk jernalder (Albrectsen 1968 nr. 75), blev der i 1981 oppløjet skeletdele fra mindst to in-
divider. Dette kan antyde, at gravpladsen ikke er totaludgravet.

090303-78 Højbjerg, Humble s. (LMR C 197-198, NM C 13119-13120).
På en markant hatbakke fandtes i 1905 en jordfæstegrav med et skelet, der lå orienteret nord-syd med
hovedet mod nord. Ved liget fandtes et lerkar og en bronzefibula med sølvbelægning; sidstnævnte da-
teres til ældre romersk jernalder. Der oplyses tidligere at være fundet et enkelt skelet på stedet, men en
efterfølgende prøvegravning afdækkede ikke yderligere grave.

090303-109 Kappelsbjerg, Humble s. (LMR 12001).
Ved udgravning af en sen vikingetidig/tidlig middelalderlig jordfæstegravplads på toppen af en lille,
markant hatbakke med vekslende ler- og grusundergrund fandtes overlejret og delvis forstyrret af en
formodentlig vikingetidig grav en nordøst-sydvest-orienteret jordfæstegrav med hovedet i sydvest, og
nær herved stod tre lerkar. Disse daterer den ældste grav til overgangen mellem yngre romersk og ældre
germansk jernalder eller snarest begyndelsen af sidstnævnte periode. Det er ikke utænkeligt, at andre
anlæg på den generelt dårligt bevarede gravplads kan tilhøre denne tid.
Litteratur: Skaarup 1988:243ff; Grøn et al. 1994:118f.

090303-113 Præstemarksvej, Humble s. (LMR 12608).
Omkring 1920-22 fandtes en delvis ødelagt, nord-syd-orienteret jordfæstegrav i en grusbanke. Graven
indeholdt et velbevaret skelet af en ældre person samt et mindre lerkar, der antagelig skal dateres til
ældre romersk jernalder.

090303-156 Kædeby Vest, Humble s. (LMR 14532).
Under havearbejde i 2004 fandtes en sydvest-nordøst-orienteret jordfæstegrav med et velbevaret ske-
let af en ældre mand (Pia Bennike det.), der lå i hockerstilling med hovedet i sydvest. Graven rummede
endvidere dele af et får (Knud Rosenlund det.) samt et lerkar, der dateres til C3. Gravpladsen ligger på
en lille bakke, hvor undergrunden består af leret grus og sand. Der er antagelig flere grave på stedet.

090304-49 Herslev, Lindelse s.
Ved grusgravning i nordsiden af en bakke i starten af 1900-tallet blev der fundet skeletter, lerkar samt
to bronzefibler, hvoraf en kan dateres til ældre romersk jernalder. Lokaliteten rummer antagelig en
egentlig gravplads fra anden halvdel af ældre romersk jernalder.
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strækning, kronologisk såvel som geografisk.

090303-65 Tingbjerg, Humble s. (LMR 10121).
På den sydlige del af en sandet bakke, på hvis nordside der i 1925 undersøgtes en jordfæstegrav fra
yngre romersk jernalder (Albrectsen 1968 nr. 75), blev der i 1981 oppløjet skeletdele fra mindst to in-
divider. Dette kan antyde, at gravpladsen ikke er totaludgravet.

090303-78 Højbjerg, Humble s. (LMR C 197-198, NM C 13119-13120).
På en markant hatbakke fandtes i 1905 en jordfæstegrav med et skelet, der lå orienteret nord-syd med
hovedet mod nord. Ved liget fandtes et lerkar og en bronzefibula med sølvbelægning; sidstnævnte da-
teres til ældre romersk jernalder. Der oplyses tidligere at være fundet et enkelt skelet på stedet, men en
efterfølgende prøvegravning afdækkede ikke yderligere grave.

090303-109 Kappelsbjerg, Humble s. (LMR 12001).
Ved udgravning af en sen vikingetidig/tidlig middelalderlig jordfæstegravplads på toppen af en lille,
markant hatbakke med vekslende ler- og grusundergrund fandtes overlejret og delvis forstyrret af en
formodentlig vikingetidig grav en nordøst-sydvest-orienteret jordfæstegrav med hovedet i sydvest, og
nær herved stod tre lerkar. Disse daterer den ældste grav til overgangen mellem yngre romersk og ældre
germansk jernalder eller snarest begyndelsen af sidstnævnte periode. Det er ikke utænkeligt, at andre
anlæg på den generelt dårligt bevarede gravplads kan tilhøre denne tid.
Litteratur: Skaarup 1988:243ff; Grøn et al. 1994:118f.

090303-113 Præstemarksvej, Humble s. (LMR 12608).
Omkring 1920-22 fandtes en delvis ødelagt, nord-syd-orienteret jordfæstegrav i en grusbanke. Graven
indeholdt et velbevaret skelet af en ældre person samt et mindre lerkar, der antagelig skal dateres til
ældre romersk jernalder.

090303-156 Kædeby Vest, Humble s. (LMR 14532).
Under havearbejde i 2004 fandtes en sydvest-nordøst-orienteret jordfæstegrav med et velbevaret ske-
let af en ældre mand (Pia Bennike det.), der lå i hockerstilling med hovedet i sydvest. Graven rummede
endvidere dele af et får (Knud Rosenlund det.) samt et lerkar, der dateres til C3. Gravpladsen ligger på
en lille bakke, hvor undergrunden består af leret grus og sand. Der er antagelig flere grave på stedet.

090304-49 Herslev, Lindelse s.
Ved grusgravning i nordsiden af en bakke i starten af 1900-tallet blev der fundet skeletter, lerkar samt
to bronzefibler, hvoraf en kan dateres til ældre romersk jernalder. Lokaliteten rummer antagelig en
egentlig gravplads fra anden halvdel af ældre romersk jernalder.
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Bilag 1090304-60 Kaagården, Lindelse s. (LMR 11563).
I årene 1984-87 undersøgtes en stor vikingetidsgravplads beliggende på østsiden af en lille hatbakke
med vekslende undergrund ca. 100 m fra Langelandsbæltet. Mellem de yngre grave fandtes en jordfæ-
stegrav med en kniv og en korsformet bronzefibula. Kun dette ene anlæg kan med sikkerhed dateres til
ældre germansk jernalder, men det kan ikke udelukkes, at andre af pladsens brand- og jordfæstegrave
kan henføres til samme tid.
Litteratur: Grøn et al. 1994:68.

090306-28 St. Egebjerg, Magleby s. (LMR 13073).
På den sydlige del af en nord-syd-orienteret, sandet bakke, der mod nord og øst er omgivet af Trygge-
lev Nor, fandtes i 1994 fragmenter af to kraftigt profilerede bronzefibler med sølvindlægning. Disse
fund, kombineret med ældre oplysninger om skeletfund på bakken, kan indikere, at der har ligget en
jordfæstegravplads fra slutningen af ældre romersk jernalder på stedet. Ved udlægning af et tæt net af
søgegrøfter over bakken i 1998, fremkom der dog ikke rester af flere grave.
Litteratur: AUD 1998 nr. 235.

090307-5 Nørreballe, Tryggelev s. (LMR 11748).
En forstyrret nord-syd-orienteret jordfæstegrav med et skelet, der lå med hovedet mod nord, under-
søgtes i 1985 på den sydøstlige del af toppen af en hatbakke, hvis undergrund består af sand og ler. Gra-
ven, der dateres til ældre romersk jernalder, indeholdt et hankekar, en opløst glasperle samt et muligt
knivfragment. Skeletmaterialet repræsenterer en voksen mand og et barn på 8-12 år (Pia Bennike det.).
Der er ældre efterretninger om fund af et skelet på stedet, men trods udlægning af et net af søgegrøfter
over bakken fremkom der ikke yderligere grave. Da den undersøgte grav var hårdt medtaget af dyrk-
ning, kan det ikke udelukkes, at flere grave kan være bortpløjet.
Litteratur: AUD 1985 nr. 113.

090403-43 Gærup, Brahetrolleborg s. (OBM FS 7788).
I en grusgrav var der ved flere lejligheder forud for en museal besigtigelse i 1943 fremkommet ”adskil-
lige urner”. Ved besigtigelsen hjemtoges en urne i form af et uornamenteret, groft lerkar, muligvis fra
yngre romersk jernalder. Lokaliteten ligger på en lav, gruset bakke, der mod nord skråner ned mod et
engområde.

090404-84 Lille Solbjerg, Diernæs s. (OBM 374).
Efter pløjning på en nord- eller nordøstvendt skråning fremkom i starten af 1960’erne brændte ben, ler-
karskår samt rester af en skjoldbule og vistnok en lansespids. Jerngenstandene blev besigtiget, men ikke
hjemtaget til museet. En skitsetegning viser dog, at de antagelig skal dateres til romersk jernalder.

090405-37 Espe Nord I og II, Espe s. (OBM 4987, OBM 6855).
Mellem 1983 og 1991 undersøgtes en klyngeopdelt gravplads med mindst 57 brandgrave fra tidsrum-
met mellem førromersk jernalder per. I og B1. 23 af de i alt 25 grave fra ældre romersk jernalder lå no-
genlunde samlet i gravpladsens sydøstlige klynge, mens de øvrige fire lå spredt to og to i en afstand af
indtil ca. 60 m herfra. Gravene fra ældre romersk jernalder var fordelt på 20 brandpletgrave, fire urne-
brandgruber og en brandpletgrav med bundkar. Hertil kommer et formodet ligbrændingssted fra samme
tid. En brandpletgrav indeholdt en skjoldbule, mens to urnebrandgruber indeholdt henholdsvis saks og
lansespids og enægget sværd, skjoldhåndtag og to lansespidser. Fra de øvrige grave fra ældre romersk
jernalder foreligger ragekniv, knive, synål og glittesten. Gravpladsen anses for totalundersøgt. Lokali-
teten ligger på to flade næsformede udløbere på sydsiden af en øst-vest-vendt ås. Tæt syd og sydøst for
gravene har der tidligere været vådområder. En med gravpladsens ældre del samtidig boplads er un-
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Bilag 1 dersøgt ca. 400 m sydøst herfor (sb. 46-47).
Litteratur: Nikolajsen 1987; AUD 1991 nr. 160-161; Henriksen 1992c.

090405-39 Jernbanegrusgraven, Espe s. (RMR inv. 3777; OBM 6162).
Ved grusgravning omkring 1930 fremkom mindst to lerkar i Espes jernbanegrusgrav, der var anlagt
centralt i den øst-vest-vendte ås, som sb. 37 ligger i sydkanten af. Kun et kar fra ældre romersk jernal-
der er bevaret; om det er fra en brand- eller jordfæstegrav kan ikke afgøres.

090410-9 Bjerregård, Herringe s. (OBM 3561).
På toppen af en grusbakke og på dennes østlige side ned mod et vådområde er der før 1924 fundet to
næsten ens øjefibler fra B1 (Albrectsen 1956 nr. 80). I årene mellem 1969 og 1977 har en amatørarkæo-
log bjerget flere brandgrave fra den grusgrav, der var anlagt i bakkens topflade. Ved større fladeafdæk-
ninger i årene 1993-95 er gravfeltet afgrænset, og der kendes mindst 11 brandgrave, fordelt på urnegrave,
lerkar med bålfyld, urnebrandgruber og brandpletgrave. Et ukendt antal grave er dog fjernet ved grus-
gravning og evt. pløjning. Gravene har været spredt i mindst fem klynger, og ganske mange indeholdt
fibler af bronze og jern. Hertil kommer knive og remspænder af jern. De ældste grave dateres til over-
gangen mellem førromersk og ældre romersk jernalder, de yngste til C1. Omkring og især øst for grav-
anlæggene er der afdækket flere hustomter, der dækker tidsrummet mellem tidlig yngre romersk
jernalder og ældre germansk jernalder. De yngste grave og de ældste bebyggelsesspor, som ligger med
ca. 35 m’s afstand, kan således være jævngamle.
Litteratur: AUD 1995 nr. 200; Henriksen 1994b:331f; 1995c:122f.

090411-69 Orebanker, Hillerslev s. (OBM 5508).
I 1982 iagttog en amatørarkæolog tre eller fire spredtliggende oppløjede brandgrave, hvoraf to på bag-
grund af lerkarskår kan dateres sen yngre romersk jernalder eller overgangen til ældre germansk jern-
alder. I det ene anlæg blev der optaget et lerkar med bålfyld, brændte knogler, en trelagskam og smeltet
bronze. Gravpladsen rummer utvivlsomt flere grave, og den ligger nær toppen af en øst-vest-
orienteret grusås på sydfaldet ned mod et vådområde.

090414-19 Halsemosegård, Håstrup s. (OBM 3911).
Under grusgravning fandtes i 1922 otte urnegrave på en vestvendt skråning ned mod en bæk. Dele af
oldsagsmaterialet blev indsendt til Nationalmuseet, og det kan dateres til B2 (Albrectsen 1956 nr. 87).
I midten af 1930’erne er der fremkommet flere grave på stedet; herfra er bevaret et enkelt lerkar fra B1.
Odense Bys Museer foretog en resultatløs eftergravning på stedet i 1949, og lokalitetens potentiale må
derfor anses som udtømt.

090418-49 Nørre Broby Skole, Nørre Broby s. (OBM 3940).
Omkring 1957 fandtes et treleddet fingodskar med plastisk ornamentik ved rydning af et træ. Karret,
der dateres til slutningen af yngre romersk jernalder, hidrører antagelig fra en forstyrret jordfæstegrav.
Lokaliteten ligger nær kanten af en terrænflade, der mod vest afgrænses af Odense Å. Det kan ikke
udelukkes, at lokaliteten rummer flere grave.

090426-21 Hannemose, Vester Skerninge s. (OBM 955).
I 1981-82 undersøgtes en overpløjet høj med central urnegrav fra yngre bronzealder. I en ca. 5 m bred
bræmme omkring højfoden og i et enkelt tilfælde umiddelbart inden for randstenskæden afdækkedes i
alt 37 brandgrave. Disse var fordelt på 30 brandpletgrave, tre urnegrave, to urnebrandgruber, en ben-
hob og et lerkar med bålfyld. Af gravgods fandtes glittesten, tenvægt, knive, ragekniv, få fibler af bronze
og perler af glas. Mindst seks af gravene dateres til den tidlige del af ældre romersk jernalder, andre til
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Bilag 1 dersøgt ca. 400 m sydøst herfor (sb. 46-47).
Litteratur: Nikolajsen 1987; AUD 1991 nr. 160-161; Henriksen 1992c.

090405-39 Jernbanegrusgraven, Espe s. (RMR inv. 3777; OBM 6162).
Ved grusgravning omkring 1930 fremkom mindst to lerkar i Espes jernbanegrusgrav, der var anlagt
centralt i den øst-vest-vendte ås, som sb. 37 ligger i sydkanten af. Kun et kar fra ældre romersk jernal-
der er bevaret; om det er fra en brand- eller jordfæstegrav kan ikke afgøres.

090410-9 Bjerregård, Herringe s. (OBM 3561).
På toppen af en grusbakke og på dennes østlige side ned mod et vådområde er der før 1924 fundet to
næsten ens øjefibler fra B1 (Albrectsen 1956 nr. 80). I årene mellem 1969 og 1977 har en amatørarkæo-
log bjerget flere brandgrave fra den grusgrav, der var anlagt i bakkens topflade. Ved større fladeafdæk-
ninger i årene 1993-95 er gravfeltet afgrænset, og der kendes mindst 11 brandgrave, fordelt på urnegrave,
lerkar med bålfyld, urnebrandgruber og brandpletgrave. Et ukendt antal grave er dog fjernet ved grus-
gravning og evt. pløjning. Gravene har været spredt i mindst fem klynger, og ganske mange indeholdt
fibler af bronze og jern. Hertil kommer knive og remspænder af jern. De ældste grave dateres til over-
gangen mellem førromersk og ældre romersk jernalder, de yngste til C1. Omkring og især øst for grav-
anlæggene er der afdækket flere hustomter, der dækker tidsrummet mellem tidlig yngre romersk
jernalder og ældre germansk jernalder. De yngste grave og de ældste bebyggelsesspor, som ligger med
ca. 35 m’s afstand, kan således være jævngamle.
Litteratur: AUD 1995 nr. 200; Henriksen 1994b:331f; 1995c:122f.

090411-69 Orebanker, Hillerslev s. (OBM 5508).
I 1982 iagttog en amatørarkæolog tre eller fire spredtliggende oppløjede brandgrave, hvoraf to på bag-
grund af lerkarskår kan dateres sen yngre romersk jernalder eller overgangen til ældre germansk jern-
alder. I det ene anlæg blev der optaget et lerkar med bålfyld, brændte knogler, en trelagskam og smeltet
bronze. Gravpladsen rummer utvivlsomt flere grave, og den ligger nær toppen af en øst-vest-
orienteret grusås på sydfaldet ned mod et vådområde.

090414-19 Halsemosegård, Håstrup s. (OBM 3911).
Under grusgravning fandtes i 1922 otte urnegrave på en vestvendt skråning ned mod en bæk. Dele af
oldsagsmaterialet blev indsendt til Nationalmuseet, og det kan dateres til B2 (Albrectsen 1956 nr. 87).
I midten af 1930’erne er der fremkommet flere grave på stedet; herfra er bevaret et enkelt lerkar fra B1.
Odense Bys Museer foretog en resultatløs eftergravning på stedet i 1949, og lokalitetens potentiale må
derfor anses som udtømt.

090418-49 Nørre Broby Skole, Nørre Broby s. (OBM 3940).
Omkring 1957 fandtes et treleddet fingodskar med plastisk ornamentik ved rydning af et træ. Karret,
der dateres til slutningen af yngre romersk jernalder, hidrører antagelig fra en forstyrret jordfæstegrav.
Lokaliteten ligger nær kanten af en terrænflade, der mod vest afgrænses af Odense Å. Det kan ikke
udelukkes, at lokaliteten rummer flere grave.

090426-21 Hannemose, Vester Skerninge s. (OBM 955).
I 1981-82 undersøgtes en overpløjet høj med central urnegrav fra yngre bronzealder. I en ca. 5 m bred
bræmme omkring højfoden og i et enkelt tilfælde umiddelbart inden for randstenskæden afdækkedes i
alt 37 brandgrave. Disse var fordelt på 30 brandpletgrave, tre urnegrave, to urnebrandgruber, en ben-
hob og et lerkar med bålfyld. Af gravgods fandtes glittesten, tenvægt, knive, ragekniv, få fibler af bronze
og perler af glas. Mindst seks af gravene dateres til den tidlige del af ældre romersk jernalder, andre til
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Bilag 1sen førromersk jernalder og et par evt. til yngre bronzealder. Jernaldergravpladsen er næppe fuldstæn-
digt undersøgt, men er antagelig ikke væsentligt større. Højen ligger på en ganske let mod nord skrå-
nende terrænflade ned mod et større vådområde. Undergrunden veksler fra sand til ler.
Litteratur: Thrane 2004:271ff.

090505-22 Regina, Kirkeby s. (OBM 1242).
I 1976 undersøgtes en øst-vest-orienteret stenramme, som rummede et lerkar og en guldfingerring.
Graven dateres til ældre romersk jernalder, og det kan på grund af undersøgelsens begrænsede ud-
strækning ikke udelukkes, at der er flere anlæg på stedet. Lokaliteten ligger nær vestkanten af et højt-
liggende plateau, og undergrunden består af sand.
Litteratur: Andersson, K.1993a nr. 393.

090506-40 Stærbogård, Kværndrup s. (SOM 01.335).
Ved en større fladeafdækning fandtes i 2005 45 brandpletgrave, der lå i lidt spredte klynger. Langt ho-
vedparten skal dateres til sidste halvdel af førromersk jernalder, men enkelte kan på baggrund af ind-
holdet af keramik formodes at have passeret grænsen til ældre romersk jernalder. Spredte bopladsanlæg
indeholdt keramik, der er samtidig med gravene. Gravpladsen, der antages at være totaludgravet, lå på
et par mindre af vådbundsaflejringer omkransede knolde i et lavtliggende landskab.
Litteratur: Lundby 2006a.

090506-41 Kildemosegård, Kværndrup s. (SOM 01.336).
På et bopladsområde fra yngre romersk og tidlig ældre germansk jernalder fandtes i 2005 en enkeltlig-
gende brandpletgrav med skår fra flere lerkar, der dateres til ældre romersk jernalder. Lokaliteten lig-
ger på en let vestvendt skråning ned mod et mindre engområde. På trods af at der er afdækket et
betragteligt område uden om graven, er der ikke påtruffet flere tilsvarende anlæg, og graven må derfor
betragtes som enkeltliggende.
Litteratur: Lundby 2006b.

090506-53 Kværndrup, Kværndrup s. (SOM A 6-86).
Perifert på et bopladsområde fra ældre romersk jernalder fandtes ved en fladeafdækning i 1986 en sam-
tidig urnegrav, hvori lå to smeltede glasperler og en jernnål. Graven, der må betragtes som enkeltlig-
gende, fandtes på en lavtliggende, sydøstvendt skråning tæt ved et tidligere vådområde.
Litteratur: AUD 1986 nr. 165.

”Ved Ollerup sø” 090509-36 Ollerup s. eller 090516 Øster Skerninge s. (OBM 6435).
En Gödåker-kasserolle, som i 1982 blev indleveret til Svendborg og Omegns Museum, oplyses fundet
ved bredden af Ollerup sø tidligere i århundredet. Søen omkranses af sognene Øster Skerninge og Ol-
lerup, så fundstedet kan ikke indkredses nærmere end disse områder. Patinaen tyder på, at kasserollen
har ligget i jord og ikke vand, og den repræsenterer derfor sandsynligvis et gravfund fra B2.
Litteratur: Hansen, U.L. 1983; 1987:405.

090513-36 Høimark, Svendborg s. (SOM inv. 5803 m.fl.).
På nordsiden af en markant grusbakke er der fra 1917 og frem til ca. 1930 ved gentagne lejligheder fun-
det lerkarskår fra jernalderen, herunder flere urnegrave, hvoraf en indeholdt en kniv, en anden antage-
lig en bronzenål og en tredje muligvis en ragekniv, remspænde, kniv samt en syl/nål i benhylster m.v.
Gravpladsens størrelse og karakter kendes ikke. I hvert fald nogle af gravene dateres til ældre romersk
jernalder.
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Bilag 1 090513-59 Margrethelund, Svendborg s. (SOM 733-80).
Ved fladeafdækning på toppen af et højdedrag i 1987 fandtes 39 generelt ret nedpløjede brandpletgrave
samt en urnegrav. En brandpletgrav indeholdt lansespids og skjoldbule, mens de øvrige grave var meget
sparsomt udstyret. Der foreligger, udover keramik, en enkelt bronzefibula, et par glittesten, lerperle, en-
kelte knive samt en ragekniv. Gravene dateres til førromersk jernalder per. III og B1, muligvis med do-
minans i sidstnævnte periode. Gravpladsen ligger ca. 150 m sydvest for et bopladsområde fra sen
førromersk jernalder (sb. 72), og dette kan således være samtidigt med gravpladsens ældste del. Grav-
pladsen vurderes at være undersøgt i omtrent fuldt omfang.
Litteratur: AUD 1987 nr. 139; Michaelsen 1988.

090601-30 Skrøbeshave, Avnslev s. (OBM 2680).
Efter iagttagelse af oppløjede skeletdele undersøgtes i 1980 fire delvis forstyrrede jordfæstegrave med
bevarede skeletter. En af gravene indeholdt to øjefibler af bronze, og disse dateres til B2. Ved en inten-
siv prøvegravning i 2001 fremkom ikke flere grave, men enkelte bopladsanlæg fra ældre jernalder. I
1895 indsendtes fra lokaliteten to ens bronzefibler og flere sølvfolie- og mosaikperler, utvivlsomt fra en
usagkyndigt optaget jordfæstegrav fra C1 (Albrectsen 1968 nr. 82a). Gravpladsen, der ligger 300 m syd
for den i 1932 undersøgte jordfæstegrav sb. 75 med rige importfund (Albrectsen 1956 nr. 62), er mu-
ligvis totalundersøgt. Lokaliteten ligger nær toppen af en lav, øst-vest-gående, sandet højning.
Litteratur: AUD 2001 nr. 250.

090601-85 Føjse Høje, Avnslev s. (OBM 7051, 7056, 7057, 7060, 7061).
Ved grusgravning i 1930’erne i Bredehøj – en naturlig grusbakke umiddelbart øst for de to gravhøje
Føjse Høje – er der ved flere lejligheder fremkommet oldsager, som må hidrøre fra et ukendt antal for-
styrrede jordfæste- og antagelig også brandgrave. Der foreligger dele af flere lerkar, et karnisprofileret
drikkehornsbeslag samt et bronzeremspænde, der viser, at gravene skal dateres til ældre romersk jern-
alder. Nord for grusbakken skråner landskabet ned mod et engområde, på hvis østside – ca. 200 m nord
for gravpladsen – der er undersøgt et bopladsområde fra overgangen mellem førromersk og ældre ro-
mersk jernalder (sb. 72). Dette kan evt. være samtidigt med gravpladsen.

090609-10 Kullerup, Kullerup s. (NM C 2740-43).
I midten af 1860’erne fandtes mere end ”en halv snes urner med brændte ben” ved gravning efter mer-
gel i en banke. Bevaret fra lokaliteten er blot tre bronzefibler og en guldberlok (Albrectsen 1960 nr. 80),
der daterer i hvert fald nogle af gravene til ældre romersk jernalder.

090615-22 Sønder Højrup, Sønder Højrup s. (OBM FS 11975).
En privatmand foretog i 1968 udgravning af en brandpletgrav med brændte knogler og skår af et ler-
kar, der dateres til ældre romersk jernalder. Fundstedet ligger på en vestvendt, sandet skråning ned mod
en bæk. Det kan ikke udelukkes, at lokaliteten rummer flere grave.

090616-1 Ullerslev Kirkegård, Ullerslev s. (OBM 6466).
På Ullerslev kirkegård, hvor der i 1932 undersøgtes en rigt udstyret, stenbygget jordfæstegrav fra C1
(Albrectsen 1968 nr. 52), var der før 1881 fremkommet et fragmenteret, tveægget sværd. Muligvis fand-
tes sværdet i relation til en urne, og fundet skal antagelig tolkes som en våbengrav fra sen ældre eller tid-
lig yngre romersk jernalder. Den lille bakke, som krones af den romanske kirke, kan således have
rummet et egentligt gravfelt fra (yngre?) romersk jernalder, men dette må formodes helt forstyrret af
middelalderlige og senere grave.
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Bilag 1 090513-59 Margrethelund, Svendborg s. (SOM 733-80).
Ved fladeafdækning på toppen af et højdedrag i 1987 fandtes 39 generelt ret nedpløjede brandpletgrave
samt en urnegrav. En brandpletgrav indeholdt lansespids og skjoldbule, mens de øvrige grave var meget
sparsomt udstyret. Der foreligger, udover keramik, en enkelt bronzefibula, et par glittesten, lerperle, en-
kelte knive samt en ragekniv. Gravene dateres til førromersk jernalder per. III og B1, muligvis med do-
minans i sidstnævnte periode. Gravpladsen ligger ca. 150 m sydvest for et bopladsområde fra sen
førromersk jernalder (sb. 72), og dette kan således være samtidigt med gravpladsens ældste del. Grav-
pladsen vurderes at være undersøgt i omtrent fuldt omfang.
Litteratur: AUD 1987 nr. 139; Michaelsen 1988.

090601-30 Skrøbeshave, Avnslev s. (OBM 2680).
Efter iagttagelse af oppløjede skeletdele undersøgtes i 1980 fire delvis forstyrrede jordfæstegrave med
bevarede skeletter. En af gravene indeholdt to øjefibler af bronze, og disse dateres til B2. Ved en inten-
siv prøvegravning i 2001 fremkom ikke flere grave, men enkelte bopladsanlæg fra ældre jernalder. I
1895 indsendtes fra lokaliteten to ens bronzefibler og flere sølvfolie- og mosaikperler, utvivlsomt fra en
usagkyndigt optaget jordfæstegrav fra C1 (Albrectsen 1968 nr. 82a). Gravpladsen, der ligger 300 m syd
for den i 1932 undersøgte jordfæstegrav sb. 75 med rige importfund (Albrectsen 1956 nr. 62), er mu-
ligvis totalundersøgt. Lokaliteten ligger nær toppen af en lav, øst-vest-gående, sandet højning.
Litteratur: AUD 2001 nr. 250.

090601-85 Føjse Høje, Avnslev s. (OBM 7051, 7056, 7057, 7060, 7061).
Ved grusgravning i 1930’erne i Bredehøj – en naturlig grusbakke umiddelbart øst for de to gravhøje
Føjse Høje – er der ved flere lejligheder fremkommet oldsager, som må hidrøre fra et ukendt antal for-
styrrede jordfæste- og antagelig også brandgrave. Der foreligger dele af flere lerkar, et karnisprofileret
drikkehornsbeslag samt et bronzeremspænde, der viser, at gravene skal dateres til ældre romersk jern-
alder. Nord for grusbakken skråner landskabet ned mod et engområde, på hvis østside – ca. 200 m nord
for gravpladsen – der er undersøgt et bopladsområde fra overgangen mellem førromersk og ældre ro-
mersk jernalder (sb. 72). Dette kan evt. være samtidigt med gravpladsen.

090609-10 Kullerup, Kullerup s. (NM C 2740-43).
I midten af 1860’erne fandtes mere end ”en halv snes urner med brændte ben” ved gravning efter mer-
gel i en banke. Bevaret fra lokaliteten er blot tre bronzefibler og en guldberlok (Albrectsen 1960 nr. 80),
der daterer i hvert fald nogle af gravene til ældre romersk jernalder.

090615-22 Sønder Højrup, Sønder Højrup s. (OBM FS 11975).
En privatmand foretog i 1968 udgravning af en brandpletgrav med brændte knogler og skår af et ler-
kar, der dateres til ældre romersk jernalder. Fundstedet ligger på en vestvendt, sandet skråning ned mod
en bæk. Det kan ikke udelukkes, at lokaliteten rummer flere grave.

090616-1 Ullerslev Kirkegård, Ullerslev s. (OBM 6466).
På Ullerslev kirkegård, hvor der i 1932 undersøgtes en rigt udstyret, stenbygget jordfæstegrav fra C1
(Albrectsen 1968 nr. 52), var der før 1881 fremkommet et fragmenteret, tveægget sværd. Muligvis fand-
tes sværdet i relation til en urne, og fundet skal antagelig tolkes som en våbengrav fra sen ældre eller tid-
lig yngre romersk jernalder. Den lille bakke, som krones af den romanske kirke, kan således have
rummet et egentligt gravfelt fra (yngre?) romersk jernalder, men dette må formodes helt forstyrret af
middelalderlige og senere grave.
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Bilag 1090616-38 Østerbygård, Ullerslev s. (OBM 7679).
I en privatsamling er registreret to omtrent intakte treleddede kar, som er fundet ved dræning vest for
Østerbygård. At dømme ud fra karrenes form, hidrører disse fra en jordfæstegrav, der kan dateres til
C3. Der er ikke foretaget fagmæssig undersøgelse på stedet.

090617-124 Storgård, Vindinge s. (OBM FS 11678).
Efter dybdepløjning iagttoges i 1967 en oppløjet brandgrav, antagelig en urnegrav, med brændte ben og
skår fra to eller tre lerkar. Disse dateres til den tidlige del af ældre romersk jernalder. Lokaliteten ligger
på vestkanten af et plateau tæt på en stejl, vestvendt skrænt ned mod en kløft; i denne løber en bæk. Det
kan ikke udelukkes, at der er flere grave på stedet.

090704-10 Gallerhøj, Rise s. (LMR 13415).
I 1997 undersøgtes den helt nedpløjede megalitgrav Gallerhøj, og i et bælte omkring højens sydvestlige,
sydlige og til dels sydøstlige fod fremkom ca. 26 stærkt nedpløjede brandpletgrave. I enkelte tilfælde var
en grav anlagt oven i en ældre grav. Bortset fra to urnegrave, der dateres til yngre bronzealder, er de fle-
ste grave fra sidste del af førromersk jernalder, mens enkelte tilhører den tidligste del af ældre romer-
tid. En grav fra overgangen mellem førromersk og ældre romersk jernalder indeholdt saks og nål/syl,
mens en anden, ikke præcist dateret rummede en ragekniv. Endelig indgik våbenudstyr i form af lanse-
spidser og/eller skjoldbuler i fire grave fra samme tid. Megalitgraven indgår i en klynge af tilsvarende
anlæg, der ligger på en sydvendt, leret skråning. Gravpladsen er muligvis ikke totalafdækket.
Litteratur: AUD 1997 nr. 224.

090704-128 Rise Fattiggård, Rise s. (LMR 11407).
Ved en mindre prøvegravning i 1904 fandtes to tætliggende brandgrave på sydsiden af en markant bakke.
Den ene var en brandpletgrav, og den indeholdt blot lerkarskår; den anden var en urnebrandgrube, som
endvidere rummede lidt jern samt en bronzefibula fra slutningen af ældre romersk jernalder. Grav-
pladsen er næppe totalundersøgt.
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BILAG 3

AFSTANDEN MELLEM UDVALGTE SAMTIDIGE GRAV- OG BOPLADSER FRA ÆLDRE JERNALDER

Bilag 3
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BILAG 4

METALBERLOKKER FRA ROMERSK JERNALDER – FYNSKE FUND

Lerkar og uidentificerede genstande er ikke medtaget i kolonnen med gravgods. Antropologiske
bestemmelser efter Per Holck (1993). Genstande mærket ¤ er påvist ved gennemgangen af det
antropologiske materiale i 1993. Definitioner af guldsmykker efter Andersson, K. 1993a og 1995.

BILAG 4a

GULDBERLOKKER OG OVENFRA ÅBNE GULDPERLER MED ØSKEN

Bilag 4
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BILAG 4

METALBERLOKKER FRA ROMERSK JERNALDER – FYNSKE FUND

Lerkar og uidentificerede genstande er ikke medtaget i kolonnen med gravgods. Antropologiske
bestemmelser efter Per Holck (1993). Genstande mærket ¤ er påvist ved gennemgangen af det
antropologiske materiale i 1993. Definitioner af guldsmykker efter Andersson, K. 1993a og 1995.

BILAG 4a

GULDBERLOKKER OG OVENFRA ÅBNE GULDPERLER MED ØSKEN

Bilag 4
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Bilag 4a
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Bilag 4a Bopladsfund
Eisemoseløkken, Gudme s. 090104-155.
1 stk. fra bopladsområde med spor af værkstedsaktiviteter (Andersson, K. 1993a nr. 341; Sø-
rensen, P.Ø. 2006 fig. 5).

Mosefund
Vollemose, Nørre Broby s. 090418-2.
1 stk. åben perle (Andersson, K. 1993a nr. 388).
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Bilag 4a Bopladsfund
Eisemoseløkken, Gudme s. 090104-155.
1 stk. fra bopladsområde med spor af værkstedsaktiviteter (Andersson, K. 1993a nr. 341; Sø-
rensen, P.Ø. 2006 fig. 5).

Mosefund
Vollemose, Nørre Broby s. 090418-2.
1 stk. åben perle (Andersson, K. 1993a nr. 388).
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Bilag 4bBILAG 4b

KAPSELFORMEDE HÆNGESMYKKER (BULLAE)

Mosefund

Vimose, Allese s. 080301-2.
1 stk. af bronze fra krigsbytteofferfund (Engelhardt 1869 Pl. 1,2; Jensen, X.P. 2008a:241).1

Bopladsfund
Gudmehallerne, Gudme s. 090104-142.
1 stk. af sølv med forgyldt sølvblik. Fundet i offergrube 556 på Gudmes centralbopladsområde sam-
men med fibler, keramik, denarer, dyrefigur, lansespids, bronzekar, glasbægre, glas- og ravperler, guld-
blik m.v., der dateres til (B2)/C1. (Sørensen, P.Ø. 2003:430f).

Gudme II, Gudme s. 090104-143.
1 stk. af guld, løsfund fra Gudmes centralbopladsområde (Hedegaard 2006:76).
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1. Xenia Pauli Jensen (2008a:241; 2008b fig. 64) henfører også det af Engelhardt afbildede ravsmykke fra Vimose (1869 Tavle
1,1) til de kapselformede hænger, mens det her opfattes som en ravberlok, jf. afsnit 5.3.2.3.

Mosefund
Vimose, Allese s. 080301-2.
1 stk. af bronze fra krigsbytteofferfund (Engelhardt 1869 Pl. 1,2; Jensen, X.P.
2008a:241).1

Bopladsfund
Gudmehallerne, Gudme s. 090104-142.
1 stk. af sølv med forgyldt sølvblik. Fundet i offergrube 556 på Gudmes cen-
tralbopladsområde sammen med fibler, keramik, denarer, dyrefigur, lanse-
spids, bronzekar, glasbægre, glas- og ravperler, guldblik m.v., der dateres til
(B2)/C1. (Sørensen, P.Ø. 2003:430f).

Gudme II, Gudme s. 090104-143.
1 stk. af guld, løsfund fra Gudmes centralbopladsområde (Hedegaard
2006:76).
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BILAG 4C

SPAND- OG KUGLEFORMEDE METALBERLOKKER2
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Bilag 4c
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2. Der er ikke spandformede berlokker i Møllegårdsmarken grav 769 som anført af Ulla Lund Hansen (1995:226), ligesom
dennes og Ines Beilke-Voigts (1998:66 note 68) oplysninger om tilstedeværelsen af tilsvarende stykker i krigsbytteofferfundet
fra Kragehul ikke er korrekt (jf. Iversen, R. B. 2004:5).
3. Ferritslev-stykkerne er af jern og ikke bronze som senest anført af Ulla Lund Hansen (1995:226).
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BILAG 4C

SPAND- OG KUGLEFORMEDE METALBERLOKKER2
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Bilag 4c
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2. Der er ikke spandformede berlokker i Møllegårdsmarken grav 769 som anført af Ulla Lund Hansen (1995:226), ligesom
dennes og Ines Beilke-Voigts (1998:66 note 68) oplysninger om tilstedeværelsen af tilsvarende stykker i krigsbytteofferfundet
fra Kragehul ikke er korrekt (jf. Iversen, R. B. 2004:5).
3. Ferritslev-stykkerne er af jern og ikke bronze som senest anført af Ulla Lund Hansen (1995:226).
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Bilag 4c

4. Venligst oplyst af ph.d. Xenia Pauli Jensen, Nationalmuseet (jf. Jensen, X.P. 2008a:241).

Mosefund
080301-2 Allese s. og 080406-1 Næsbyhoved-Broby s.
(OBM 3201).
I Vimose-fundet indgår 29 spandformede hængesmykker, heraf to af jern. Hhv. seks og otte af
hængesmykkerne er monteret på to bronzehalsringe.4 I hvert fald Beilke-Voigt 1998 Type B II
er repræsenteret i materialet.
Litteratur: Engelhardt 1869:8f; Pl. 1; Jensen, X.P. 2008a: 241.

Enkeltfund
090416-28 Tange Sydøst,
Krarup s. (OBM 4704).
En spandformet guldberlok med vandret rifling, fundet ved kildevæld, antagelig (del af) skatte-
fund (Andersson, K. 1993a nr. 387; Jørgensen & Petersen 1998:133f; fig. 101).
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Bilag 5 BILAG 5

FORDELINGEN AF GLAS- OG RAVPERLER I UDVALGTE FYNSKE JORDFÆSTEGRAVE

FRA ROMERSK OG ÆLDRE GERMANSK JERNALDER

Kun grave, hvorfra der foreligger nogenlunde omhyggelig dokumentation fra fremdragelsen, er med-
taget. Perlekæderne fra Løkkebjerggård-gravpladsen (090103-33) har ikke været tilgængelige for be-
arbejdning på Svendborg Museum.
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FRA ROMERSK OG ÆLDRE GERMANSK JERNALDER

Kun grave, hvorfra der foreligger nogenlunde omhyggelig dokumentation fra fremdragelsen, er med-
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Bilag 5
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Bilag 6 BILAG 6

SPILLEUDSTYR I FYNSKE FUND FRA ROMERSK JERNALDER

Lerkar og uidentificerede genstande er ikke medtaget i kolonnen med gravgods. Antropolo-
giske bestemmelser efter Per Holck (1993). Genstande mærket ¤ er påvist ved gennemgangen
af det antropologiske materiale i 1993.

Grav- eller bopladsfund?
090104-0 Gudme-området, Gudme s.?
Enkeltfund af sort, halvsfærisk glasspillebrik i Broholm-samlingen. Fundomstændigheder og
præcist fundsted ukendt (Sehested 1878:195).
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Bilag 6Gravfund
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Bilag 6Grav- eller bopladsfund?
090104-0 Gudme-området, Gudme s.?
Enkeltfund af sort, halvsfærisk glasspillebrik i Broholm-samlingen. Fundomstændigheder og præ-
cist fundsted ukendt (Sehested 1878:195).

Bopladsfund
090104-143 Gudme II, Gudme s. (OBM 999).
1 sort halvsfærisk glasspillebrik (Thrane 1987 Fig. 4, f:601). Overfladefund fra Gudmes centralbo-
pladsområde.

090104-143 Gudme II Nordøst, Gudme s. (OBM 6220).
1 halv, opak, hvid glasspillebrik er fremkommet som overfladefund på Gudmes centralbopladsom-
råde.

090104-168 (OBM 7163).
1 mørk blå glasspillebrik; overfladefund fra Gudmes centralbopladsområde.

090105-166 Lundeborg, Hesselager s. (SOM A2-86, A7-86).
I kulturlagene på anløbs- og værkstedspladsen er der fremkommet 37 spillebrikker af glas, sten, rav og
ben/tak, men påfaldende nok ingen terninger (Michaelsen 1992:46ff).

090403-75 Elleshøj, Brahetrolleborg s. (OBM 6404).
1 halvsfærisk mørk grøn eller sort glasspillebrik, fremkommet på markoverfladen på udstrakt bo-
pladsområde fra ældre jernalder.

Mosefund
080301-2 Allese s. og 080406-1 Næsbyhoved-Broby s. (OBM 3201).
Mindst fire spillebrætter, seks terninger, heraf to stangterninger af ben, to mulige raflebægre af ben
samt ca. 90 spillebrikker af glas, ben, rav og ler er fremkommet i forbindelse med krigsbytteofferfun-
det (Engelhardt 1869:11f; Michaelsen 1992:42ff; Jensen, X.P. 2008a:242). Som følge af manglende ud-
gravningsdokumentation kan genstandenes tilhørsforhold til bestemte af fundets forskellige
romertidige nedlægningshorisonter ikke fastslås.
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Bilag 7a
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BILAG 7a

RAGEKNIVE I FYNSKE GRAVFUND FRA SEN FØRROMERSK OG ROMERSK JERNALDER

Lerkar samt uidentificerede genstande er ikke medtaget i kolonnen med gravgods. På materialet fra
Harnebjerg og Bukkensbjerg har J. Balslev Jørgensen foretaget antropologiske bestemmelser; hvor
intet andet nævnes, skyldes bestemmelserne Per Holck (1993).
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KNIVE FRA BRUDAGER-GRAVPLADSEN. TYPE OG MÅL
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Bilag 9BILAG 9

SAKSE I FYNSKE GRAVFUND FRA SEN FØRROMERSK OG ROMERSK JERNALDER

Lerkar og uidentificerede genstande er ikke medtaget i kolonnen med gravgods. En nygennemgang af
de sakse fra Møllegårdsmarken, som Albrectsen (1971a) har beskrevet som usikre, har vist, at gravene
1477 og 1587 med sikkerhed indeholdt sakse, mens det ikke var tilfældet med grav 1642. Materialet fra
grav 460 har ikke kunnet genfindes, men denne fraregnes på baggrund af beskrivelser i publikation og
protokol som mere end tvivlsom. Hvor intet andet nævnes, skyldes de antropologiske bestemmelser
Per Holck (1993).
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BILAG 10a

JERNKAMME I FYNSKE GRAVFUND FRA ROMERSK JERNALDER

Lerkar og uidentificerede genstande er ikke medtaget i kolonnen med gravgods. Antropolo-
giske bestemmelser efter Per Holck (1993) og Sellevold et al. 1984. Genstande mærket ¤ er
påvist ved gennemgangen af det antropologiske materiale i 1993.
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JERNKAMME FRA FYNSKE BOPLADSER FRA ROMERSK OG GERMANSK JERNALDER

080811-24 Lundsgård Nord, Åsum s. (OBM 9850).
1 jernkam. Enkeltfund fra kulturlag på værkstedsplads fra ældre og yngre romersk samt ældre ger-
mansk jernalder – jf. bilag 14.
Litteratur: Albrectsen 1946 fig. 17b; Henriksen 2000 fig. 6i.

080409-51 Troelsegård Øst, Sanderum s. (OBM 4593).
1 jernkam. Detektorfund fra muldlag på værkstedsplads fra sen ældre romersk, yngre romersk og
ældre germansk jernalder – jf. bilag 14.
Litteratur: AUD 2003 nr. 183; Jensen, L.E. 2003.

090105-166 Lundeborg, Hesselager s. (SOM A2-86, A7-86).
Fragment af 1 jernkam, fra kulturlag på værksteds- og anløbspladsen – jf. bilag 14.
Litteratur: Ilkjær 1993b:467.

090104-154 Gudme IV, Gudme s. (SOM A94-315).
1 jernkam fra grube i udkanten af Gudmes centralbopladsområde. Gruben indeholdt glas- og ravper-
ler, et skår fra et glasbæger samt keramik, der dateres til C3. Jf. bilag 14.
Litteratur: Michaelsen & Sørensen 1997.

090108-172 Odensevej, Ringe s. (OBM 2832).
1 jernkam fra stolpehul efter tagbærende stolpe i treskibet hus, antagelig fra yngre romersk jernalder.
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BILAG 11a

VÅBENUDSTYR I FYNSKE GRAVFUND FRA ROMERSK JERNALDER

Uidentificerede genstande er ikke medtaget i kolonnen med gravgods. Hvor intet andet nævnes, skyl-
des de antropologiske bestemmelser Per Holck (1993).

Erling Albrectsen har brugt betegnelsen spydspids om redskaber både med og uden modhager. Ved
udarbejdelsen af dette bilag er genstandenes rette betegnelse anvendt i det omfang, det har været mu-
ligt at bestemme stykkerne ud fra publikationen eller udgravningsdokumentationen.

Grave alene med pilespidser af ben og jern eller ringbrynjer pars pro toto er ikke medtaget som vå-
bengrave. Grave, der udelukkende indeholder sporer, er opført i nedenstående bilag 11c.

430

Bilag 11a
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Grave alene med pilespidser af ben og jern eller ringbrynjer pars pro toto er ikke medtaget som vå-
bengrave. Grave, der udelukkende indeholder sporer, er opført i nedenstående bilag 11c.
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Bilag 11bBILAG 11b

VÅBENUDSTYR FRA FYNSKE BOPLADSER

FRA ROMERSK OG ÆLDRE GERMANSK JERNALDER

080809-7 Seden Syd, Seden s. (OBM 9882)
I kulturlag på værkstedsplads fra 3.-5. årh. fandtes to lansesko af jern samt to jernsporer (jf. bilag 14).
Litteratur: Gotfredsen et al. 2009.

080811-24 Lundsgård Nord, Åsum s. (OBM 9850)
I kulturlag på værkstedsplads fra ældre og yngre romersk samt ældre germansk jernalder (jf. bilag 14)
fandtes en lansespids fra ældre romertid.
Litteratur: Albrectsen 1946 fig. 9e; Henriksen 2000 fig. 6f.

090104-130 Uhrenholtgård, Gudme s.
Ved en mindre undersøgelse omkring fundstedet for en guldskat fra ældre germanertid (Jørgensen &
Petersen 1998:217) fandtes en lanse- eller spydspids, der muligvis skal dateres til samme tid som guld-
fundet.
Litteratur: AUD 1992 nr. 150.

090104-142 Gudmehallerne, Gudme s.
Nær de formodede kultbygninger ved Gudmehallerne er der udgravet en grube, hvis indhold opfat-
tes som rydningsmateriale fra en af bygningerne. I grubefylden fandtes fragmenter af mindst to enæg-
gede sværd samt en lansespids. Gruben indeholdt endvidere bl.a. fibler, keramik og denarer, der angiver
en datering til overgangen mellem ældre og yngre romertid eller snarest den tidligste del af sidstnævnte
periode, stumper af romersk import, perler samt en dyrefigur.
Litteratur: Sørensen, P.Ø. 2003:430f.

090105-166 Lundeborg, Hesselager s. (SOM A2-86, A7-86)
I anløbs- og værkstedspladsens kulturlag fandtes flere fragmenter af et tveægget sværd, lanse- og spyd-
spidser, skjoldbuler såvel som -håndtag, spore og pilespidser. Hertil kommer beslag til våbenudstyr.
Materialet dækker tidsrummet fra sen ældre romersk til ældre germansk jernalder, og i hvert fald en
del af genstandene skal betragtes som metalskrot, der skal ses i sammenhæng med pladsens hånd-
værksaktiviteter. Jf. bilag 14.
Litteratur: Ilkjær 1994.

090505-39 Højbjergvej Nord, Kirkeby s. (SOM 01.247).
På et bopladsområde fra sen førromersk/tidlig ældre romersk jernalder fandtes i en grube et klinge-
fragment fra et enægget sværd eller snarere en kampkniv.
Litteratur: Eskildsen & Beck 2006:11.
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BILAG 11c

FYNSKE GRAVFUND FRA ROMERSK JERNALDER MED SPORER,

MEN UDEN VÅBENUDSTYR
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FYNSKE GRAVFUND FRA ROMERSK JERNALDER MED SPORER,
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Bilag 12BILAG 12

BJØRNEKLØER I FYNSKE GRAVFUND FRA ROMERSK JERNALDER

Lerkar og uidentificerede genstande er ikke medtaget i kolonnen med gravgods. Antropologiske be-
stemmelser efter Per Holck (1993). Genstande mærket * har ikke kunnet findes ved gennemgangen i
2008. Genstande mærket ¤ er fundet ved gennemgangen af de brændte ben i 1993.
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Bilag 13 BILAG 13

IMPORT I FYNSKE GRAVFUND FRA ROMERSK JERNALDER – REGISTRERET EFTER 1987

Bilaget omfatter gravfund, der er registreret efter udgivelsen af Römischer Import im Norden (Han-
sen, U.L. 1987).

Import udgøres i denne sammenhæng af beholdere af bronze og glas samt terra sigillata og mønter. Im-
port i form af bjørnekløer, våben og spillebrikker er oplistet i selvstændige bilag.

090101-12 Brudager Mark, Brudager s. (OBM 3825).
Gravenes fulde indhold er beskrevet i katalog 1.

Grav AC
Urnebrandgrube med bronzeblik. Metalanalyse er foretaget af Arne Jouttijärvi, jf. afsnit 5.9.3. Date-
ring: C1.

Grav DZ
Urnebrandgrube med smeltet glasbæger. Datering: C1-C2.

Grav EN
Brandpletgrav med bronzeblik. Metalanalyse er foretaget af Arne Jouttijärvi, jf. afsnit 5.9.3. Datering: C1.

Grav GÅ
Urnegrav med bronzeblik. Metalanalyse er foretaget af Arne Jouttijärvi, jf. afsnit 5.9.3. Datering: C.

USIKRE IMPORTGRAVE

Grav AQ
Urnegrav med muligt glasskår. Datering: C2-C3.

Grav DY
Brandpletgrav med glasskår, der kan være recent indblanding. Datering: B2.

Grav EL
Brandpletgrav med muligt glasskår. Datering: C1b.

Grav ET
Brandpletgrav med muligt glasskår. Datering: B.

Grav GÆ
Brandpletgrav med glasskår, der kan være indblandet. Datering: C2.

090102-23 Fjellerup, Gislev s. (OBM 1209).
Jf. bilag 1.
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Bilag 13Grav 5
Urnebrandgrube med bronzeblik, der kan hidrøre fra en i så fald ubestemmelig bronzekedel. Graven
rummede endvidere 2 lansespidser, kniv og knivskedebeslag, lerkar samt muligvis et remspænde. Da-
tering: B2.

Løsfund
Klump af noget ildpåvirket bronzeblik, delvis forbukket og måske itubrudt. Antagelig fra bronzekar
og utvivlsomt forhistorisk. Romersk jernalder?

090104-156 Møllegårdsmarken, Gudme s. (OBM 872).
Jf. bilag 1.

Grav 2014
Urnebrandgrube. Gravgods: Bronzeblik fra formodet Østlandskedel, lerkar, remspænde, remender?,
3-5 jernpilespidser, bronzefibula?, 2 knive, stangterning?, glasperler? Datering: C1.

Grav 2044
Brandpletgrav. Gravgods: Klart, transparent glasskår med spor af facetslibning, lerkar, guldsmelted-
råbe. Datering: C.

Grav 2047
Brandpletgrav. Gravgods: Bronzeblik fra formodet Østlandskedel, smelteklumper fra vandgrønt,
transparent glasbæger?, benkam, lerkar, kniv, sølvsmeltedråber, glasperler? Datering: C1.

Grav 2048
Brandpletgrav. Gravgods: Smelteklumper fra mørkt vandgrønt glasbæger?, glasperler?, lerkar, bron-
zeblik. Datering: Ældre jernalder (antagelig romersk jernalder).

Grav 2090
Brandpletgrav med bundkar. Gravgods: Bronzeblik, antagelig fra Østlandskedel, jernkam, lerkar, sam-
mensat benkam, bennål, jernfibula. Datering: C1.

Grav 2099
Brandpletgrav med bundkar. Gravgods: Bronzeblik fra kedel, glasperler, ildstål?, lerkar, sammensat
benkam, kniv? Datering: C1.

Grav 2164
Urnebrandgrube. Gravgods: Smelteklumper fra klart eller hvidligt glasbæger?, glasperler, bøttespand,
jernnål, benkam, remspænde?, remholder, lerkar. Datering: C1.

Grav 2213
Urnegrav. Gravgods: Smelteklumper fra vandgrønt og delvis smeltet glasbæger med lodrette ribber på
bugen, bronzeblik fra kar?, synål?, sammensat benkam, lerkar. Datering: C2?

Grav 2229
Urnegrav. Gravgods: Randskår af transparent, lyst grønt glasbæger, lerkar. Datering: C1.
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Bilag 13 USIKRE IMPORTGRAVE

Grav 2169
Brandpletgrav. Gravgods: Smeltedråber af bronze, fra større genstand, evt. kar?, sølvsmeltedråber, ler-
kar. Datering: Romersk jernalder?

FUND FRA VEJFORLØB

I gravpladsens østlige del undersøgtes flere til dels stenlagte hulvejsforløb, der var opfyldt med fyld fra
ligbål, jf. bilag 1 samt Madsen & Thrane 1995. Kun en del af de mange kubikmeter fyld er undersøgt,
men heri er – udover brændte ben, lerkarskår, glasperler, sølvsmelteklumper, fragmenter af guld-
smykker, fibler m.v. – fremkommet følgende kategorier af importgenstande, der fortrinsvis synes at
hidrøre fra sidste halvdel af yngre romertid:

Glasbægre, skår og smelteklumper:
Mørk blåt bæger, mindst 2 stk., et muligvis med ribber, et med udvendige furer og riller. Mindst tre
klare, transparente og tykvæggede bægre, heraf et med indslebet ornamentik på ydersiden, bl.a. i form
af parallelle w-bånd af smalle riller, et tykvægget med lodrette, indslebne ovaler og ribber. Mindst 1 stk.
vandgrønt, transparent bæger.

Bronzekar, skår og smelteklumper:
Skår af bronzekar (Østlandskedel?) med fortykket rand.

Guldmønt(er):
Flere små og til dels nedsmeltede stykker af en eller flere ikke nærmere bestembare solidi (bestemt af
Helle W. Horsnæs, Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling).

LØSFUND

Oppløjet brandpletgrav: Flere fragmenter fra Østlandskedel, lerkarskår. Datering: C1. Metalanalyse
er foretaget af Arne Jouttijärvi, jf. afsnit 5.9.3.

Flere spredte løsfund af bronzeblikstykker; i hvert fald nogle af disse vurderes at hidrøre fra bronzekar.

Denarer, 3 stk.: Pompejus (42-40 f.Kr.), Vespasian (69-79) og ubestemmelig (bestemt af Helle W. Hors-
næs, Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling).

090106-8 Langå (Bjerggård), Langå s. (OBM 7700).
Jf. bilag 1.

Grav 4
Sandsynlig brandpletgrav med brudstykker af lille, antagelig drejet kar af pewter(?), lerkarskår og
bronzesmelteklump. Metalkarrets legering sandsynliggør, at graven skal dateres til (tidlig) ældre ro-
mertid og ikke førromersk jernalder, som man hidtil har henført graven til.
Litteratur: Petersen, H. 1888:43; Albrectsen 1954:31; Henriksen 1993c; Andersen, A.B. 2006:149.
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Bilag 13 USIKRE IMPORTGRAVE

Grav 2169
Brandpletgrav. Gravgods: Smeltedråber af bronze, fra større genstand, evt. kar?, sølvsmeltedråber, ler-
kar. Datering: Romersk jernalder?

FUND FRA VEJFORLØB

I gravpladsens østlige del undersøgtes flere til dels stenlagte hulvejsforløb, der var opfyldt med fyld fra
ligbål, jf. bilag 1 samt Madsen & Thrane 1995. Kun en del af de mange kubikmeter fyld er undersøgt,
men heri er – udover brændte ben, lerkarskår, glasperler, sølvsmelteklumper, fragmenter af guld-
smykker, fibler m.v. – fremkommet følgende kategorier af importgenstande, der fortrinsvis synes at
hidrøre fra sidste halvdel af yngre romertid:

Glasbægre, skår og smelteklumper:
Mørk blåt bæger, mindst 2 stk., et muligvis med ribber, et med udvendige furer og riller. Mindst tre
klare, transparente og tykvæggede bægre, heraf et med indslebet ornamentik på ydersiden, bl.a. i form
af parallelle w-bånd af smalle riller, et tykvægget med lodrette, indslebne ovaler og ribber. Mindst 1 stk.
vandgrønt, transparent bæger.

Bronzekar, skår og smelteklumper:
Skår af bronzekar (Østlandskedel?) med fortykket rand.

Guldmønt(er):
Flere små og til dels nedsmeltede stykker af en eller flere ikke nærmere bestembare solidi (bestemt af
Helle W. Horsnæs, Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling).

LØSFUND

Oppløjet brandpletgrav: Flere fragmenter fra Østlandskedel, lerkarskår. Datering: C1. Metalanalyse
er foretaget af Arne Jouttijärvi, jf. afsnit 5.9.3.

Flere spredte løsfund af bronzeblikstykker; i hvert fald nogle af disse vurderes at hidrøre fra bronzekar.

Denarer, 3 stk.: Pompejus (42-40 f.Kr.), Vespasian (69-79) og ubestemmelig (bestemt af Helle W. Hors-
næs, Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling).

090106-8 Langå (Bjerggård), Langå s. (OBM 7700).
Jf. bilag 1.

Grav 4
Sandsynlig brandpletgrav med brudstykker af lille, antagelig drejet kar af pewter(?), lerkarskår og
bronzesmelteklump. Metalkarrets legering sandsynliggør, at graven skal dateres til (tidlig) ældre ro-
mertid og ikke førromersk jernalder, som man hidtil har henført graven til.
Litteratur: Petersen, H. 1888:43; Albrectsen 1954:31; Henriksen 1993c; Andersen, A.B. 2006:149.
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Bilag 13090107-123 Egelygård, Oure s. (OBM 5785).
Jf. bilag 1.
Materialet fra denne gravplads er ikke systematisk bearbejdet, hvorfor gravenes datering ikke kendes
i alle tilfælde.

Grav A 7
Urnegrav med lerkar, bronzefibula og bronzeblik, som kan hidrøre fra en kedel. Datering: C.

Grav A 78
Urnegrav med lerkar, glasperler, sølvsmeltedråbe, bronzefibula, benkam, kniv og knivskedebeslag,
nøgle?, spandformede berlokker, remspænde, syl/nål? samt bronzenål. Hertil 2 stk. bronzeblik, som
kan stamme fra kedel. Datering: C1.

Grav A 132
Urnegrav med lerkar og benkam samt smelteklump af vandgrønt glas, evt. fra bæger. Datering: C.

090108-11 Bregentved I, Ringe s. (OBM 6180).
Jf. bilag 1.

Grav Æ
Brandpletgrav, forstyrret af dyregange. I anlægget fandtes lerkarskår, jernstang, bronzesmelteklump
samt en glasperle. Et delvis smeltet vandgrønt glasskår samt et stykke bronzeblik kan stamme fra im-
portkar. Datering: C1.

Grav BÅ
Forstyrret urnegrav med ubestemmelig jernfibula, remspænde og remende, kniv og knivskedebeslag,
benkam samt glassmelteklumper (perler eller bæger?). Hertil kommer 14 indtil 3,7 cm store ukarakteri-
stiske bronzeblikstykker, heriblandt to mindre randskår. Stykkerne stammer fra et uidentificerbart bron-
zekar, der er systematisk itubrudt ved bukning af bronzeblikket. Samlet vægt: 16 gram. Datering: C1.

Grav FR
Stærkt forstyrret, stenbygget og muligvis oprindelig højdækket jordfæstegrav, i hvis østende var et
mindre ”bikammer”. Graven rummede fem lerkar, fragmenter af en bronzesi, sølvskiver med rester af
blåt glasindlæg (antagelig skobeslag), drikkehornsbeslag, guldfingerring, sølvperle, bronzekniv, bron-
zeremspænde og -remende. Datering: B2.

Grav GÆ
Jordfæstegrav, antagelig oprindeligt med plankelåg. Gravene indeholdt 49 rav- og 88 glasperler, tre
lerkar, træskrin med nøgle, to ubestemmelige, toleddede bronzefibler samt sølvbeslag (fra en af fib-
lerne?). I gravens sydende lå to mindre flager af klart, let gulligt men helt opløst glas fra et bæger med
facetslibning. Meget små skår af antagelig samme bæger fandtes spredt ud over gravrummet. Det er
ikke helt klart, hvorledes fragmenteringen og spredningen af glasbægeret er sket, men det er utvivlsomt
nedlagt pars pro toto. Typen kan ikke bestemmes. Datering: C2.

Grav JU
Urnegrav, stærkt afpløjet og delvis forstyrret. I urnen fandtes benkam og bronzeblik, mens en bron-
zesmelteklump lå i en dyregang uden for karret. Ved den maskinelle afrømning fremkom et randskår
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Bilag 13 af et muligvis konisk, vandgrønt bæger samt en stump af en formodet bronzesi. Disse to genstande for-
modes at stamme fra urnen, der som følge af bevaringsforholdene ikke kan dateres nærmere end C.

Grav KC
Brandpletgrav, som dog stedvis nærmest havde karakter af en benplet. I anlægget fandtes lerkarskår, glas-
perler, jernnål, trelagskam samt malle af jern. Hertil kommer en halv snes meget små stykker bronzeblik,
største stykke 1,7 cm i tværmål. Disse kan hidrøre fra et uidentificerbart bronzekar, der i så fald har været
nedlagt pars pro toto. Der er ingen snævert daterbare genstande blandt gravgodset, så anlægget kan ikke
dateres nærmere end C. Gravtypen indikerer dog, at anlægget er fra periodens tidlige del.

Grav LØ
Jordfæstegrav, hvori var nedsat en klump brændte menneskeknogler, antagelig oprindeligt omfattet af
en organisk beholder. Jordfæstegraven indeholdt kniv, lerkar, fynsk Nydam-fibula af bronze, antage-
lig fynsk Nydam-fibula af jern, tre ravperler, sølvhægter/maller. I halskæden indgik en meget slidt og
gennemboret denar (subærat) præget af Antoninus Pius for Marcus Aurelius Caesar (145-161 e.Kr.).
Datering: C3.
Litteratur: Bemmann 2005:40, nr. 32.

Deponering AØ
I en grube fandtes ca. 60 fragmenter (i alt 203 gram) af en bronzekedel inkl. randskår med påsiddende
attache. Stykkerne var tydeligvis systematisk itubrudt. Stykkerne stammer fra et kar, der har haft kort,
kun ganske let fortykket og udadfaldende rand, og på ydersiden ca. 8 mm under randen en vandret liste
eller søm, som stammer fra drivningsprocessen. Attachen har volutformede ender, og stykkerne må
stamme fra en Østlandskedel. Fundet tolkes som en deponering af en bevidst og systematisk itubrudt
kedel. Som følge af forstyrrelser i nyere tid fandtes dele af formodentlig samme bronzekedel i flere anlæg
nær grube AØ samt på markoverfladen. Dette materiale omfatter også dele af kedlens jernhank. I alt fo-
religger ca. 150 fragmenter med en samlet vægt på knap 300 gram inkl. hank og attache. Datering: C.
Litteratur: Henriksen 1989a; 1991b.

USIKRE IMPORTGRAVE

Grav BF
Under et diffust fyldskifte fremkom tre benhobe, som kan udgøre separate grave. En af disse (benhob
1) indeholdt lerkarskår og en lille splint af et muligt terra sigillatakar. Datering: C3.

Grav BQ
Benplet med lerkarskår og bronzesmelteklump samt lille stykke bronzeblik, der kan hidrøre fra en
bronzekedel. Datering: C.

Grav KL
Urnebrandgrube med fem lerkar, benkam, jernbeslag (til skrin?), bronzefibula, jernfibula, glasperler,
jernkam, kniv og -skedebeslag, tenkrog samt bronzesmelteklumper. Hertil kommer vandgrønne glas-
smelteklumper, som kan stamme fra et bæger. Datering: C1.
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Bilag 13 af et muligvis konisk, vandgrønt bæger samt en stump af en formodet bronzesi. Disse to genstande for-
modes at stamme fra urnen, der som følge af bevaringsforholdene ikke kan dateres nærmere end C.

Grav KC
Brandpletgrav, som dog stedvis nærmest havde karakter af en benplet. I anlægget fandtes lerkarskår, glas-
perler, jernnål, trelagskam samt malle af jern. Hertil kommer en halv snes meget små stykker bronzeblik,
største stykke 1,7 cm i tværmål. Disse kan hidrøre fra et uidentificerbart bronzekar, der i så fald har været
nedlagt pars pro toto. Der er ingen snævert daterbare genstande blandt gravgodset, så anlægget kan ikke
dateres nærmere end C. Gravtypen indikerer dog, at anlægget er fra periodens tidlige del.

Grav LØ
Jordfæstegrav, hvori var nedsat en klump brændte menneskeknogler, antagelig oprindeligt omfattet af
en organisk beholder. Jordfæstegraven indeholdt kniv, lerkar, fynsk Nydam-fibula af bronze, antage-
lig fynsk Nydam-fibula af jern, tre ravperler, sølvhægter/maller. I halskæden indgik en meget slidt og
gennemboret denar (subærat) præget af Antoninus Pius for Marcus Aurelius Caesar (145-161 e.Kr.).
Datering: C3.
Litteratur: Bemmann 2005:40, nr. 32.

Deponering AØ
I en grube fandtes ca. 60 fragmenter (i alt 203 gram) af en bronzekedel inkl. randskår med påsiddende
attache. Stykkerne var tydeligvis systematisk itubrudt. Stykkerne stammer fra et kar, der har haft kort,
kun ganske let fortykket og udadfaldende rand, og på ydersiden ca. 8 mm under randen en vandret liste
eller søm, som stammer fra drivningsprocessen. Attachen har volutformede ender, og stykkerne må
stamme fra en Østlandskedel. Fundet tolkes som en deponering af en bevidst og systematisk itubrudt
kedel. Som følge af forstyrrelser i nyere tid fandtes dele af formodentlig samme bronzekedel i flere anlæg
nær grube AØ samt på markoverfladen. Dette materiale omfatter også dele af kedlens jernhank. I alt fo-
religger ca. 150 fragmenter med en samlet vægt på knap 300 gram inkl. hank og attache. Datering: C.
Litteratur: Henriksen 1989a; 1991b.

USIKRE IMPORTGRAVE

Grav BF
Under et diffust fyldskifte fremkom tre benhobe, som kan udgøre separate grave. En af disse (benhob
1) indeholdt lerkarskår og en lille splint af et muligt terra sigillatakar. Datering: C3.

Grav BQ
Benplet med lerkarskår og bronzesmelteklump samt lille stykke bronzeblik, der kan hidrøre fra en
bronzekedel. Datering: C.

Grav KL
Urnebrandgrube med fem lerkar, benkam, jernbeslag (til skrin?), bronzefibula, jernfibula, glasperler,
jernkam, kniv og -skedebeslag, tenkrog samt bronzesmelteklumper. Hertil kommer vandgrønne glas-
smelteklumper, som kan stamme fra et bæger. Datering: C1.
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Bilag 14BILAG 14

FYNSKE ROMERTIDSBOPLADSER MED IMPORT

I bilaget er oplistet de bopladser, hvorfra der stammer romersk import i form af fragmenter af bronze,
glas- og lerkar samt mønter m.v. Bopladser, der alene har afgivet fund af glasperler, er ikke medtaget.

080102-14 Sellebjerg Mose, Birkende s. (OBM 6698).
Ved udgravninger i årene 1988-89 fandtes nær bredden af en tørvefyldt lavning kulturlag med kera-
mik fra ældre romersk jernalder og frem til sen yngre romersk/ældre germansk jernalder. Fra lagene
stammer – udover dyreknogler og benredskaber – to bronzefibler fra yngre romersk jernalder samt en
sesterts fra Hadrian (117-138). Affaldslagene stammer muligvis fra en før udgravningen delvis bort-
gravet værkstedsplads fra romersk og evt. ældre germansk jernalder.
Litteratur: AUD 1988 nr. 111.

080112-137 Baes Banke Øst, Stubberup s. (OBM 7657).
Under et vikingetidigt kulturlag på østsiden af Fyns Hoved fandtes ved en prøvegravning i 1993 et
tyndt og ikke særligt fundrigt kulturlag med knogler og keramik fra romersk jernalder. En løsfundet
denar fra Marcus Aurelius (Faustina II) (161-176) kan muligvis knyttes til dette lag, som så må date-
res til yngre romersk jernalder. Undersøgelsens udstrækning var for begrænset til, at det med sikker-
hed kan afklares, om der på dette sted – som i vikingetiden – har været en sæsonbenyttet anløbs- og
værkstedsplads.
Litteratur: Henriksen 1994c:184.

080409-51 Troelsegård Syd, Sanderum s. (OBM 4593).
Søgegrøfter og detektorafsøgning afslørede i 2003, at lokaliteten rummede et udstrakt og indtil ca. 60
cm tykt og meget fundrigt kulturlag såvel som områder med gruber og stolpehuller. Iblandt sidst-
nævnte kunne udskilles et par hustomter og hegnsforløb. De fundrige anlæg rummede store mæng-
der keramik fra ældre og yngre romersk jernalder såvel som mange dyreknogler, der ikke viste tegn på
bearbejdning. Koncentrationer af brændt ler/lerklining i kulturlaget antyder tilstedeværelsen af ovne
eller lerbyggede ildsteder. Disse kan indikere specialiserede funktioner, hvilket også bekræftes af fund
af jernslagger såvel som bronzesmelteklumper og ni fibler fra sen ældre, yngre romersk samt ældre ger-
mansk jernalder. Af genstandsfund skal endvidere fremhæves en jernkam, tre denarer fra Hadrian
(134-38) og Commodus (183) samt et stykke guldklip. Hertil kommer et fortinnet bronzebeslag i form
af en springende fisk, utvivlsomt af romersk oprindelse (Henriksen 2006 fig. 7). Samme oprindelse må
en glasperle have – og muligvis et glasskår, hvis tilknytning til kulturlaget dog ikke er helt sikker.
Litteratur: Jensen, L.E. 2003.

080506-19 & 20 Rorslev, Nr. Nærå s.(OBM 235).
Spredt over toppen og nordskråningen af en langstrakt, øst-vest-orienteret bakkekam har en amatø-
rarkæolog i 1972-73 undersøgt oppløjede, spredtliggende bopladsgruber fra førromersk og romersk
jernalder. I en formodet affaldsgrube fandtes en spiralopvundet guldring, en denar fra Marcus Aure-
lius (161-180), et fragment af et klart, facetslebet glasbæger og et sideskår fra et terra sigillatakar. De
begrænsede og usystematiske undersøgelser på lokaliteten forhindrer en afklaring af, om der er tale om
en værkstedsplads fra yngre romersk jernalder.
Litteratur: Andersson, K. 1993a nr. 324; Henriksen 1998c:14f; Henriksen et al. 2001:196.
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Bilag 14 080803-158 Granly, Fraugde s. (OBM 2823).
På et omfattende bopladsområde fra ældre germansk jernalder fandtes en skat, bestående af sølvbar-
rer, sølvsmykker og opklippet romersk sølvservice samt en solidus med øsken fra Theodosius I (378-
383). Genstandene lå i nedgravningen til et tagbærende stolpehul i et langhus.
Litteratur: Runge 2007; Runge & Andreasen 2009.

080805-58 Eskene Nord, Nørre Lyndelse s. (OBM 8870).
Under udgravning af en i øvrigt nærmest fundtom boplads med huse fra yngre romersk eller ældre ger-
mansk jernalder foretoges soldning og flotering af fylden fra en række stolpehuller. Herved fremkom
et skår af et ubestemmeligt drikkebæger, en ravperle og et stykke guldblik, antagelig fra en fibula.

080809-7 Seden Syd, Seden s.(OBM 9882).
I årene 1997-2004 er der foretaget flere større fladeafdækninger på et mindst 200 x 200 m stort bo-
pladsområde fra yngre romersk og tidlig ældre germansk jernalder. Bopladsområdet omfatter flere
hustomter og hegnsforløb, men mest markant er mindst to meget massive og fundrige kulturlags-
arealer, der antagelig strækker sig over mere end 1000 kvm og i indtil ca. 50 cm’s tykkelse. Af lagene
er undersøgt ca. 425 kvm, og herved er der fremkommet et meget betragteligt fundmateriale fra 4.-5.
årh., herunder affald fra metalhåndtering (prober- og polersten, bronzebarrer, smelteklumper, jern-
slagger, vægtlodder, fibler, guld- og sølvklip m.v.) og tekstilproduktion (ten- og især vævevægte).
Mindst en snes brønde fra samme tid som kulturlagene er undersøgt, og i flere af disse er der frem-
kommet stængler og bundter af hør og nælde, hvilket antyder, at forarbejdning af plantefibre har spil-
let en væsentlig rolle på lokaliteten (Henriksen & Harild 2005). På trods af, at der foreligger et meget
omfattende og velbevaret knoglemateriale fra lokaliteten (Kveiborg 2007; Gotfredsen 2008), er der
ikke påvist bearbejdning af tak, og knogler er tilsyneladende kun bearbejdet i begrænset omfang. Af
tak- og benredskaber foreligger simple benspidser og prene samt fragmenter af trelagskamme, heraf
mindst en med udvidet grebplade (Ilkjær 1991a type 6). I kulturlag og affaldsgruber er der, udover en
mængde rav- og glasperler, fremkommet enkelte glasskår fra facetslebne, sydøsteuropæiske bægre og
formodentlig fra vesteuropæiske glas. Enkelte sølvstykker tolkes som opklippet romersk service, og
to formodede miniatureamuletter af messing kan have sydøsteuropæisk oprindelse. Som løsfund er
bl.a. fremkommet en denar fra 2. årh. samt to lansesko af jern.
Litteratur: Henriksen 2000:30ff; Henriksen & Harild 2005; Gotfredsen 2008; Kveiborg 2007; Got-
fredsen et al. 2009.

080810-73 Horsemosegård, Sønder Nærå s.(OBM 6373).
Under afdækning af større flader inden for et mindst 350 x 350 m stort bopladsområde fra yngre ro-
mersk og ældre germansk jernalder fremkom i et nyere anlæg en denar præget under Commodus (180-
192) i Crispinas navn. Trods intensiv brug af detektor og soldning fandtes kun et mindre antal
metalgenstande, herunder jernbeslag fra en bøttespand. Ligeledes blev der ikke påvist kulturlag.
Litteratur: Rau, R.M. 2008.

080811-24 Lundsgård Nord, Åsum s. (OBM 9850).
Inden for et ca. 1000 x 500 m stort område omkring ejendommen Lundsgård er der påvist flere bo-
pladsområder, der dækker tidsrummet mellem førromersk og ældre germansk jernalder. Hertil kom-
mer enkelte løsfund fra hhv. yngre germansk jernalder og vikingetid. Fundkomplekserne har ved
udgravninger og detektorafsøgninger vist sig at kunne opløses i flere enheder, hvoraf nogle har fun-
drige kulturlag, andre fundfattige kulturlag, mens andre igen tilsyneladende ikke har haft kulturlag
overhovedet. Fra Lundsgård – uvist på hvilket af bopladsområderne – er der fundet to polerede kvart-
sitsten med mandelformede fordybninger (Henriksen 2000 fig. 9). Disse indikerer, at der har været
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Bilag 14 080803-158 Granly, Fraugde s. (OBM 2823).
På et omfattende bopladsområde fra ældre germansk jernalder fandtes en skat, bestående af sølvbar-
rer, sølvsmykker og opklippet romersk sølvservice samt en solidus med øsken fra Theodosius I (378-
383). Genstandene lå i nedgravningen til et tagbærende stolpehul i et langhus.
Litteratur: Runge 2007; Runge & Andreasen 2009.

080805-58 Eskene Nord, Nørre Lyndelse s. (OBM 8870).
Under udgravning af en i øvrigt nærmest fundtom boplads med huse fra yngre romersk eller ældre ger-
mansk jernalder foretoges soldning og flotering af fylden fra en række stolpehuller. Herved fremkom
et skår af et ubestemmeligt drikkebæger, en ravperle og et stykke guldblik, antagelig fra en fibula.

080809-7 Seden Syd, Seden s.(OBM 9882).
I årene 1997-2004 er der foretaget flere større fladeafdækninger på et mindst 200 x 200 m stort bo-
pladsområde fra yngre romersk og tidlig ældre germansk jernalder. Bopladsområdet omfatter flere
hustomter og hegnsforløb, men mest markant er mindst to meget massive og fundrige kulturlags-
arealer, der antagelig strækker sig over mere end 1000 kvm og i indtil ca. 50 cm’s tykkelse. Af lagene
er undersøgt ca. 425 kvm, og herved er der fremkommet et meget betragteligt fundmateriale fra 4.-5.
årh., herunder affald fra metalhåndtering (prober- og polersten, bronzebarrer, smelteklumper, jern-
slagger, vægtlodder, fibler, guld- og sølvklip m.v.) og tekstilproduktion (ten- og især vævevægte).
Mindst en snes brønde fra samme tid som kulturlagene er undersøgt, og i flere af disse er der frem-
kommet stængler og bundter af hør og nælde, hvilket antyder, at forarbejdning af plantefibre har spil-
let en væsentlig rolle på lokaliteten (Henriksen & Harild 2005). På trods af, at der foreligger et meget
omfattende og velbevaret knoglemateriale fra lokaliteten (Kveiborg 2007; Gotfredsen 2008), er der
ikke påvist bearbejdning af tak, og knogler er tilsyneladende kun bearbejdet i begrænset omfang. Af
tak- og benredskaber foreligger simple benspidser og prene samt fragmenter af trelagskamme, heraf
mindst en med udvidet grebplade (Ilkjær 1991a type 6). I kulturlag og affaldsgruber er der, udover en
mængde rav- og glasperler, fremkommet enkelte glasskår fra facetslebne, sydøsteuropæiske bægre og
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to formodede miniatureamuletter af messing kan have sydøsteuropæisk oprindelse. Som løsfund er
bl.a. fremkommet en denar fra 2. årh. samt to lansesko af jern.
Litteratur: Henriksen 2000:30ff; Henriksen & Harild 2005; Gotfredsen 2008; Kveiborg 2007; Got-
fredsen et al. 2009.

080810-73 Horsemosegård, Sønder Nærå s.(OBM 6373).
Under afdækning af større flader inden for et mindst 350 x 350 m stort bopladsområde fra yngre ro-
mersk og ældre germansk jernalder fremkom i et nyere anlæg en denar præget under Commodus (180-
192) i Crispinas navn. Trods intensiv brug af detektor og soldning fandtes kun et mindre antal
metalgenstande, herunder jernbeslag fra en bøttespand. Ligeledes blev der ikke påvist kulturlag.
Litteratur: Rau, R.M. 2008.

080811-24 Lundsgård Nord, Åsum s. (OBM 9850).
Inden for et ca. 1000 x 500 m stort område omkring ejendommen Lundsgård er der påvist flere bo-
pladsområder, der dækker tidsrummet mellem førromersk og ældre germansk jernalder. Hertil kom-
mer enkelte løsfund fra hhv. yngre germansk jernalder og vikingetid. Fundkomplekserne har ved
udgravninger og detektorafsøgninger vist sig at kunne opløses i flere enheder, hvoraf nogle har fun-
drige kulturlag, andre fundfattige kulturlag, mens andre igen tilsyneladende ikke har haft kulturlag
overhovedet. Fra Lundsgård – uvist på hvilket af bopladsområderne – er der fundet to polerede kvart-
sitsten med mandelformede fordybninger (Henriksen 2000 fig. 9). Disse indikerer, at der har været
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Bilag 14udøvet guldsmedehåndværk på bopladsområdet. Spredt inden for komplekset er der fem steder regi-
streret grave fra bopladsens brugstid (sb. 25, 28, 46, 48 og 99). Umiddelbart syd for bopladskomplek-
set ligger den formodentlig tilknyttede gravplads Toruplund Syd, der dækker tidsrummet C1-tidlig D
(sb. 81, jf. bilag 1).

Den “klassiske” Lundsgård-lokalitet udgøres af et i årene 1937-44 undersøgt og meget fundrigt
kulturlagsområde med hustomter og en brønd. Udgraveren har konkluderet, at seks for en dels ved-
kommende meget atypiske huse blev afdækket (Albrectsen 1946:6ff), men efter en kritisk gennem-
gang af dokumentationen resterer kun en enkelt, men typisk treskibet hustomt fra yngre romersk
jernalder (Henriksen 2000:22ff). Genstandsmaterialet fra udgravningen omfatter, udover keramik, ten-
og vævevægte og jernslagger m.v., en bronzearmring, en tyrestatuette (Thrane 1989:377f), fibler af
bronze og jern fra tidsrummet mellem ældre romersk og ældre germansk jernalder (Henriksen 2000
fig. 6a-b), en jernkam, en lansespids fra ældre romersk jernalder og et sideskår fra en terra sigillataskål
(Hansen 1987:420).

I årene efter 1997 er der foretaget flere detektorafsøgninger af pløjelaget på bopladsområdet, og det
har resulteret i fund af enkelte fibler fra yngre romersk og ældre germansk jernalder samt vægtlodder,
sølvbarrer og sølvsmelteklumper m.v.

080811-25 Lundsgård Sydøst, Åsum s. (OBM 9885).
På et område ca. 400 m sydøst for sb. 24, hvor der var oppløjet kulturlag, blev der foretaget to min-
dre udgravninger i 1945-46. Ved den lejlighed fandtes et kulturlag samt en mindre hustomt (Henrik-
sen 1998b, 196f), hvori var nedsat to miniaturelerkar. Omkring hustomten, der formodentlig er en
økonomibygning, fandtes udover bopladsanlæg en urnegrav og en brandpletgrav fra yngre romersk
jernalder per. I (Albrectsen 1968 nr. 37). I det meget fundrige kulturlag fandtes bl.a. en pilespids af
jern, seletøjsbeslag af bronze, en vægtstang og en simpel nål af bronze, væve- og tenvægte samt jern-
slagger. Nok så væsentligt er fundet af en del afsavede sprosser af krondyrtak samt udsavede plader af
tak, der dokumenterer produktion af benkamme.

I årene efter 1997 er der foretaget detektorafsøgninger på lokaliteten, og i den forbindelse er der
fremkommet fire denarer (Marcus Aurelius for Faustina II (161-176), Trajan (103-111), Hadrian (119-
122) samt en ubestemmelig denar fra 1.-2. årh. Dertil kommer bl.a. seks fragmenter af bronzefibler, et
stykke af en bronzering fra 4.-5. årh., smelteklumper af bronze og sølv, bronzebarre og en glasperle
(Henriksen 2000 fig. 4).
Litteratur: Albrectsen 1948.

080811-99 Toruplund, Åsum s. (OBM 8688).
Ved omfattende prøvegravning og en større fladedækning i 2004 blev der afdækket bebyggelsesspor
fra romersk og ældre germansk jernalder i form af gruber, talrige hustomter, hegn, brønd og ikke
mindst et udstrakt, men så godt som fundtomt kulturlag. I tilknytning til husene blev der påvist en serie
deponeringer af dyr såvel som lerkar, forsteninger m.v. (Hansen, J. 2005; 2006), ligesom der fremkom
en enkeltstående urnegrav fra C1 (jf. bilag 1). Ved detektorafsøgning af pløjelaget fremkom, udover en
næbfibula fra tidlig yngre germansk jernalder, en denar fra Antoninus Pius (138-161). Lokaliteten
udgør en del af et system af bopladser med og uden spor af håndværksaktiviteter og detektorfund på
området nord for Åsum by (sb. 24, 28, 46 m.fl.), mens gravpladsen sb. 81 250 m syd herfor antagelig
udgør den tilhørende gravplads.

090101-16 Brudager, Brudager s. (OBM 3837, OBM 7825, SOM 00.673, SOM 00.675).
På et højtliggende plateau ca. 250 m sydøst for Brudager-gravpladsen ligger et stort bopladsområde,
der markerer sig gennem høje fosforsyretal, et tykt kulturlag og et kolossalt fundmateriale, der tids-
mæssigt rækker fra sidste halvdel af førromersk jernalder til vikingetid. Langt hovedparten af fund-
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Bilag 14 stoffet er fremkommet ved amatørarkæologers rekognoscering og detektorafsøgning, mens en lille del
er indsamlet ved to mindre udgravninger, som Svendborg og Omegns Museum har gennemført
(Thomsen 1993:171f).

I forbindelse med udarbejdelsen af denne publikation er en del af fundstoffet gennemset.5 Formå-
let med gennemgangen af oldsagerne har været at få et indtryk af bopladsens tidsmæssige udstrækning
og dens karakter. Endvidere har Ole Stilborg undersøgt 14 kg keramik, der er fremkommet ved ud-
gravning på lokaliteten; dette er gjort med henblik på at foretage sammenligninger med keramikken
fra gravpladsen (jf. afsnit 5.10.4.4; Stilborg 1997:173ff; 187ff).

Brudager-bopladsens keramiske materiale domineres af skår fra romersk jernalder, især ældre og
tidlig yngre romertid, mens mindre skårmængder dateres til yngre førromersk jernalder og germansk
jernalder samt vikingetid. Dette kan dog næppe tages til indtægt for, at bebyggelsen var mest intensiv
i 1.-3. årh., men er snarere et udtryk for den generelle rigdom på keramik, der kendetegner disse år-
hundreders bebyggelser på Fyn som helhed.

De begrænsede udgravninger i bopladsområdets centrale del har ikke bidraget med væsent-
lige oplysninger om, hvorvidt intensiviteten i bebyggelsen var størst i de første tre århundreder efter
Kristi fødsel. Udgravningerne klarlagde blot, at der i det indtil ca. 50 cm tykke og fundrige kulturlag
var mindst fem hustomter, gruber og ildsteder med en dateringsramme, der strækker sig fra ældre ro-
mersk til ældre germansk jernalder. Kulturlaget synes ikke at dække hele bopladsområdet, idet der i
den vestlige del kun er påvist stolpehuller, keramikrige affaldsgruber og ildsteder i forbindelse med
mindre nødundersøgelser i en kabelgrøft. Bedømt ud fra overfladefundenes spredning har boplads-
området en udstrækning på ca. 200 x 200 m, og antallet af hustomter under, i og omkring kulturlaget
kan antages at være betragteligt.

Ved detektorafsøgningerne er der fremkommet en enkelt bronzefibel fra tidlig yngre romertid samt
en korsformet fra ældre germansk jernalder. Yngre germansk jernalder er repræsenteret med to næb-
fibler og vikingetid med en maskeformet fibel (Hardt & Michaelsen 1991). Fra sidstnævnte periode
stammer endvidere et skår af klæbersten. En denar fra Antoninus Pius (138-161) må, sammen med i
hvert fald seks eller syv glasskår (jf. afsnit 5.9.5.3) og en oval ildsten af kvartsit (jf. afsnit 5.6.6), høre
til bebyggelsen fra sen romersk eller ældre germansk jernalder. Derimod er et stykke guldklip, et vægt-
lod, en drejekværn og flere glasperler vanskelige at placere inden for tidsrummet romersk-germansk
jernalder. Det samme gælder fund af tenvægte, diskosformede vævevægte, jernslagger samt et mindre
antal smelteklumper af bronze.

Bopladsen er først og fremmest karakteriseret ved et tykt og omfangsrigt kulturlag, der har paral-
leller på flere fynske bopladsområder fra tidsrummet mellem romersk jernalder og vikingetid. Ho-
vedparten af disse pladser kendetegnes af mange fund af smykker, værktøj, skrot og vægtlodder, som
afspejler metalhåndværk og evt. handel (f.eks. Henriksen 2000), mens mængden af tilsvarende fund fra
Brudager er meget begrænset, på trods af at der er foretaget detektorafsøgninger på stedet gennem
mere end 15 år. Da manglen på metalgenstande ikke kan tilskrives bevaringsforhold, kronologiske
eller undersøgelsestekniske faktorer, må de tolkes som et udtryk for, at der ikke i væsentligt omfang
er praktiseret specialiseret metalhåndtering på stedet. Alternativt kan et evt. værkstedsområde ligge
uden for det hidtil afsøgte areal. Bopladsens kulturlag har Gudme-områdets højeste indhold af fos-
forsyre (jf. Jørgensen et al. 1993 fig. 3-4), og det kan afspejle aflejringen af store mængder animalsk gød-
ning. Det er derfor muligt, at det primært er et omfattende dyrehold, der er baggrunden for
ophobningen af det tykke kulturlag. De dårlige bevaringsforhold for knoglemateriale forhindrer imid-
lertid en afprøvning af denne hypotese.

5. Det drejer sig om den del af materialet, som beror på Odense Bys Museer; kun en mindre del af genstandsmaterialet på
Svendborg og Omegns Museum er beset.
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Bilag 14Brudager-bopladsens brugstid er usædvanligt lang, og selv om der ikke med sikkerhed kan doku-
menteres kontinuitet i bebyggelsen fra yngre førromersk jernalder og frem til vikingetid, så er der dog
massive bebyggelsesspor fra en 400-500-årig periode og spredte vidnesbyrd fra et omtrent tilsvarende
tidsrum. Bortset fra den lange kontinuitet, der karakteriserer jernalderbebyggelsen på centralboplads-
området øst for Gudme by, genfindes denne situation ikke på nogen fynske jernalderbopladser. Her
kan der i mange tilfælde iagttages et brud efter 200-300-årige bebyggelser. Årsagen til denne stabilitet
i bebyggelsen ved Brudager kendes ikke, og den modsvares ikke af gravpladsens brugstid, der kun
kan opregnes til ca. 330 år. Det kan således konstateres, at bopladsen eksisterede, da det nærliggende
gravpladsområde blev etableret, og at der fortsat var bebyggelse på bakketoppen, da gravlæggelserne
ophørte i 4. årh. Brudager-bopladsen må derfor antages at have leveret døde til flere gravpladser i om-
rådet i løbet af sin brugstid, men der er ikke påvist grave fra førromersk jernalder, germansk jernalder
eller vikingetid i området.

Når man sammenholder Brudager-bopladsens fundmateriale, struktur og brugstid, må man som
helhed konkludere, at den indtager en mellemstilling mellem de “almindelige”, fynske og vandrende
jernalderbopladser uden dækkende kulturlag og de rige, permanente jernalderbopladser med svære
og meget fundførende kulturlag ved Gudme by.

090104-155 Gudmeløkken/Eisemoseløkken, Gudme s. (SOM A95-352, SOM 99.820, SOM 99.826,
OBM 3811, OBM 3870, OBM 7526).
Allerede i 1800-tallet foretog kammerherre Sehested til Broholm mindre undersøgelser af et fundrigt
bopladsområde fra sen førromersk og ældre romersk jernalder ca. 500 m vest for gravpladsen på Møl-
legårdsmarken. Rekognosceringer og detektorafsøgninger fra 1980’erne og fremefter har påvist, at bo-
pladsområdet fortsætter ind i yngre romersk jernalder, men løsfundne metalgenstande viser, at der
også har været aktiviteter på området i yngre germansk jernalder og vikingetid. Ved udgravninger fra
1992 og fremefter er der påvist områder med kulturlag og gruber såvel som hustomter, især fra ældre
romersk jernalder. Fra området foreligger af importerede genstande, udover flere denarer og en bar-
barisk efterligning af en solidus (Jørgensen & Petersen 1998:144), glasperler, enkelte glasskår og et si-
deskår af terra sigillata, dele af en bronzestatue, der i ophugget og delvis omsmeltet tilstand må have
været nedgravet som et depot (Michaelsen 1994a). Af andre fund kan nævnes fibler og andre smyk-
kedele fra sen førromersk, romersk og ældre germansk jernalder.
Litteratur: Sehested 1878:229ff; Henriksen 1993b; Sørensen, P.Ø. 2006.

090104-142, 143 m.fl. ”Gudme, centralbopladsområdet”, Gudme s. (OBM 998, 999,1910, 6220, 6242,
6405 m.fl.).
På området syd for Gudme kirke og øst for Gudme sø er der over et ca. 1500 x 1200 m stort område
påvist et kolossalt fundrigt bopladsområde, der dels ud fra administrative og dels ud fra topografiske
kriterier er opdelt i de stort set sammenhængende enheder Gudme I-IV, Uhrenholtgård og Stenhøj-
gård, Bjørnebanken, Kongehallen m.v. Disse områder er karakteriseret ved tilstedeværelsen af svære,
fundrige kulturlag med et stort antal metalgenstande, keramik m.v., som dækker tidsrummet mellem
sen ældre romersk jernalder og vikingetid. Umiddelbart uden om kulturlagsområdet ligger samtidige
bebyggelser uden kulturlag.

I kulturlagsområdet er der fundet et meget stort antal importgenstande, herunder mere end 2000
romerske mønter, der for en dels vedkommende er fremkommet som samlede deponeringer, mens re-
sten er fundet spredt i kulturlag, anlæg eller i pløjelag. Fra samme kontekster foreligger massive spor
af alle former for metalhåndværk i form af slagger, værktøj, barrer, skrotmetal og halvfabrikata. Her-
til kommer digler og polersten samt en poleret kvartsitsten med mandelformet fordybning. Øvrige
håndværk er repræsenteret af ten- og vævevægte samt en jernkam. Af import forekommer bl.a. talrige
glasskår af romerske, frankiske og sydøsteuropæiske hulglas samt smykker og glasperler fra de samme
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Bilag 14 områder, samt romersk bordservice, terra sigillata og et enkelt skår af en amfora (Petersen, P.V. 1994
fig. 7). Flere tyre- og menneskestatuetter samt menneskemasker af bronze, sølv og jern er fundet inden
for bopladsområdet. Våben og våbenrelateret udstyr fra romersk jernalder er fundet i meget begræn-
set omfang, mens tilsvarende genstande fra ældre germansk jernalder forekommer hyppigere.

Under og omkring kulturlagsområderne er der påvist og i et vist omfang udgravet adskillige lang-
huse fra tidsrummet mellem yngre romersk jernalder og ældre vikingetid. Centralt i området er den
såkaldte ”Kongehal” således afdækket.

I og umiddelbart omkring den centrale del af Gudme-bopladsen er der fundet flere større og min-
dre skatte af guld- og sølvgenstande, herunder mønter.
Litteratur: AUD 1992 nr. 137-142; Petersen, P.V. 1994; Jørgensen, L. 1994; 1999; Henriksen & Mi-
chaelsen (red.) 1995:69ff (litteraturoversigt); Michaelsen & Sørensen 1997; Jørgensen et al. (red.)
2003:428ff.

090105-166 Lundeborg I og II, Hesselager og Oure s. (SOM A2-86, A7-86).
Fra 1986 og frem til 1992 er der ved flere udgravningskampagner undersøgt dele af et ca. 900 m langt,
30-75 m bredt og ca. 0,5 m tykt kulturlag med tilhørende og omkringliggende anlæg i form af esser,
brønde, gruber m.v. på en strandvold hhv. nord og syd for Tange Ås udløb i Storebælt. Lokaliteten tol-
kes som en sæsonbenyttet anløbsplads. Fra det fundrige kulturlag stammer en stor mængde fibler og
andre smykker fra tidsrummet mellem sidste halvdel af ældre romersk jernalder og tidlig vikingetid –
dog med en klar tyngde i yngre romersk og ældre germansk jernalder. Fra denne tid stammer også en-
kelte menneske- og tyrestatuetter (Hardt 1994). Lokaliteten synes i det hele taget at have haft sin stor-
hedstid i yngre romersk jernalder. Af import foreligger fire skår af terra sigillata, ca. 165 glasskår,
glasperler, ædelsten, ituklippede bronzekar og et antagelig sydøsteuropæisk bronzebeslag i form af en
springende løve. Blandt de ca. 175 mønter er denarer stærkt i overvægt, men enkelte siliquae og kob-
bermønter samt en aureus er også til stede. Guld- og sølvklip samt vægtlodder kan både knyttes til han-
del og håndværk. Jern- og bronzebarrer samt metalskrot (heriblandt en del våben fra romersk og ældre
germansk jernalder), digler, støbeforme, patricer, værktøj og slagger samt poler- og probersten af kvart-
sit viser, at metalhåndværk spillede en væsentlig rolle på stedet, ligesom affald og halvfabrikata doku-
menterer produktion af ravsmykker og benkamme samt lerkar. Hertil kommer muligvis fremstilling
af glasperler og reparation eller ligefrem bygning af skibe. Tenvægte og en jernkam samt synåle indi-
kerer, at tekstilhåndtering også har foregået på stedet.

I kulturlaget er der fundet 106 guldgubber, hvoraf 30 måske har indgået i én samlet deponering,
samt flere mindre guldgenstande. Fra anløbspladsens nære omegn stammer flere større og mindre de-
poneringer af guld, herunder den såkaldte Hesselager Fredskov-skat (Voss 1951).
Litteratur: Thomsen 1987; 1989a; 1989b; 1998a; 2002; Thomsen et al. 1993; Ilkjær 1994.

090108-160 Ringe Golfbane I, Ringe s. (OBM 2802).
Under udstrakte prøvegravninger på markerne vest for Bregentved I-gravpladsen (sb. 11) fandtes om-
råder med bebyggelsesspor, herunder huse, fra yngre romersk/ældre germansk jernalder. Trods in-
tensiv detektorafsøgning er der kun fremkommet en enkelt forhistorisk metalgenstand, nemlig en
denar fra Trajan (98-99). Bopladsområderne repræsenterer antagelig spredtliggende gårde, og de må ses
i sammenhæng med de yngre grave på gravpladsen ca. 600 m nordøst herfor.

090506-7 Falle Mølle, Kværndrup s. (SOM 01.347, OBM 5449).
Prøvegravninger og udgravninger i årene 2004-06 på lokaliteten har afsløret et fundfattigt kulturlag og
flere hustomter fra yngre romersk og ældre germansk jernalder. Ved detektorafsøgning af muldlaget
er fundet en denar fra Commodus (161-192) samt en bronzefibula fra yngre romersk jernalder (Beck
2006:101). På eller i udkanten af bopladsområdet er der i 1800-tallet fundet en barbarisk efterligning
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Bilag 14 områder, samt romersk bordservice, terra sigillata og et enkelt skår af en amfora (Petersen, P.V. 1994
fig. 7). Flere tyre- og menneskestatuetter samt menneskemasker af bronze, sølv og jern er fundet inden
for bopladsområdet. Våben og våbenrelateret udstyr fra romersk jernalder er fundet i meget begræn-
set omfang, mens tilsvarende genstande fra ældre germansk jernalder forekommer hyppigere.

Under og omkring kulturlagsområderne er der påvist og i et vist omfang udgravet adskillige lang-
huse fra tidsrummet mellem yngre romersk jernalder og ældre vikingetid. Centralt i området er den
såkaldte ”Kongehal” således afdækket.

I og umiddelbart omkring den centrale del af Gudme-bopladsen er der fundet flere større og min-
dre skatte af guld- og sølvgenstande, herunder mønter.
Litteratur: AUD 1992 nr. 137-142; Petersen, P.V. 1994; Jørgensen, L. 1994; 1999; Henriksen & Mi-
chaelsen (red.) 1995:69ff (litteraturoversigt); Michaelsen & Sørensen 1997; Jørgensen et al. (red.)
2003:428ff.

090105-166 Lundeborg I og II, Hesselager og Oure s. (SOM A2-86, A7-86).
Fra 1986 og frem til 1992 er der ved flere udgravningskampagner undersøgt dele af et ca. 900 m langt,
30-75 m bredt og ca. 0,5 m tykt kulturlag med tilhørende og omkringliggende anlæg i form af esser,
brønde, gruber m.v. på en strandvold hhv. nord og syd for Tange Ås udløb i Storebælt. Lokaliteten tol-
kes som en sæsonbenyttet anløbsplads. Fra det fundrige kulturlag stammer en stor mængde fibler og
andre smykker fra tidsrummet mellem sidste halvdel af ældre romersk jernalder og tidlig vikingetid –
dog med en klar tyngde i yngre romersk og ældre germansk jernalder. Fra denne tid stammer også en-
kelte menneske- og tyrestatuetter (Hardt 1994). Lokaliteten synes i det hele taget at have haft sin stor-
hedstid i yngre romersk jernalder. Af import foreligger fire skår af terra sigillata, ca. 165 glasskår,
glasperler, ædelsten, ituklippede bronzekar og et antagelig sydøsteuropæisk bronzebeslag i form af en
springende løve. Blandt de ca. 175 mønter er denarer stærkt i overvægt, men enkelte siliquae og kob-
bermønter samt en aureus er også til stede. Guld- og sølvklip samt vægtlodder kan både knyttes til han-
del og håndværk. Jern- og bronzebarrer samt metalskrot (heriblandt en del våben fra romersk og ældre
germansk jernalder), digler, støbeforme, patricer, værktøj og slagger samt poler- og probersten af kvart-
sit viser, at metalhåndværk spillede en væsentlig rolle på stedet, ligesom affald og halvfabrikata doku-
menterer produktion af ravsmykker og benkamme samt lerkar. Hertil kommer muligvis fremstilling
af glasperler og reparation eller ligefrem bygning af skibe. Tenvægte og en jernkam samt synåle indi-
kerer, at tekstilhåndtering også har foregået på stedet.

I kulturlaget er der fundet 106 guldgubber, hvoraf 30 måske har indgået i én samlet deponering,
samt flere mindre guldgenstande. Fra anløbspladsens nære omegn stammer flere større og mindre de-
poneringer af guld, herunder den såkaldte Hesselager Fredskov-skat (Voss 1951).
Litteratur: Thomsen 1987; 1989a; 1989b; 1998a; 2002; Thomsen et al. 1993; Ilkjær 1994.

090108-160 Ringe Golfbane I, Ringe s. (OBM 2802).
Under udstrakte prøvegravninger på markerne vest for Bregentved I-gravpladsen (sb. 11) fandtes om-
råder med bebyggelsesspor, herunder huse, fra yngre romersk/ældre germansk jernalder. Trods in-
tensiv detektorafsøgning er der kun fremkommet en enkelt forhistorisk metalgenstand, nemlig en
denar fra Trajan (98-99). Bopladsområderne repræsenterer antagelig spredtliggende gårde, og de må ses
i sammenhæng med de yngre grave på gravpladsen ca. 600 m nordøst herfor.

090506-7 Falle Mølle, Kværndrup s. (SOM 01.347, OBM 5449).
Prøvegravninger og udgravninger i årene 2004-06 på lokaliteten har afsløret et fundfattigt kulturlag og
flere hustomter fra yngre romersk og ældre germansk jernalder. Ved detektorafsøgning af muldlaget
er fundet en denar fra Commodus (161-192) samt en bronzefibula fra yngre romersk jernalder (Beck
2006:101). På eller i udkanten af bopladsområdet er der i 1800-tallet fundet en barbarisk efterligning
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Bilag 14af en aureus fra Maximianus Herculius (286-305) (Breitenstein 1944:10, XVI, fig. 12). Lokaliteten ind-
går i et kompleks af bopladser fra sen førromersk til ældre germansk jernalder på arealerne øst og
nordøst for Kværndrup. På en af disse (sb. 18, Thomsen 1999a; 1999b) er der afdækket grubehuse fra
B2/C1 med ten- og vævevægte, støbeforme og digler, som viser, at der er arbejdet med guld- og sølv-
smedehåndværk. På en anden (sb. 41, Lundby 2006b) er der i et mindre kulturlag fundet fibler m.v. fra
overgangen mellem yngre romersk og ældre germansk jernalder. Formodentlig nær sidstnævnte er der
fundet en guldmedaillon præget for Constantius II som cæsar (324-326) (090506-32; Breitenstein
1944:12-14, XXI, fig. 16).
Litteratur: Jensen, S. 2006.

090601-78 Rabenslyst, Avnslev s. (OBM 9361, OBM 9362).
Ved detektorafsøgning er der inden for et begrænset område bl.a. fundet et bæltebeslag fra romersk
jernalder og en denar fra Antoninus Pius (138-161). Området ligger ca. 500 m fra Storebæltkysten, og
det kan ikke udelukkes, at området rummer et bopladsområde, evt. en værkstedsplads, fra romersk
jernalder.
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Bilag 15 BILAG 15, TABEL 1

KERAMIKTEKNOLOGISKE DATA FRA BRUDAGER-GRAVPLADSEN

OG BRUDAGER-BOPLADSEN
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Bilag 15 BILAG 15, TABEL 1

KERAMIKTEKNOLOGISKE DATA FRA BRUDAGER-GRAVPLADSEN

OG BRUDAGER-BOPLADSEN
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Bilag 15
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Oversigt over antallet kar og enkelte skår, deres gods (F = fint magret, G = groftmagret) samt fore-
komsten af sekundær brænding ved høj temperatur (fed type = sintring) i de grave, som er inkluderet
i den keramikteknologiske registrering. X angiver mangel på oplysning om godset.
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Bilag 15 BILAG 15, TABEL 2

Resultater af mikroskoperingen af tyndslib på kar fra Brudager-gravpladsen.

Forklaring: G = grov, M = medium grov, F = fin; U = usorteret, S = sorteret; - = sparsom forekomst, *
= alment forekommande, + = rig forekomst; M = malm, A/P = amfiboler og pyroxener, Z = zirkon, Mu
= moskuvit, G = granat; S = spongienåle, D = diatomeer, F = kalkfossiler; Nat = naturlig magring; Gr
= granit, S = sand, GGS = granatglimmerskifer; Ch = chamotte; Er = eroderet, Gli = glittet, Gl = glat-
tet; O = oxideret, R = reduceret.
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6 Enkelte fragmenter af et sintret gods, muligvis fra en digel, observeredes i dette gods.
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Bilag 15 BILAG 15, TABEL 2

Resultater af mikroskoperingen af tyndslib på kar fra Brudager-gravpladsen.

Forklaring: G = grov, M = medium grov, F = fin; U = usorteret, S = sorteret; - = sparsom forekomst, *
= alment forekommande, + = rig forekomst; M = malm, A/P = amfiboler og pyroxener, Z = zirkon, Mu
= moskuvit, G = granat; S = spongienåle, D = diatomeer, F = kalkfossiler; Nat = naturlig magring; Gr
= granit, S = sand, GGS = granatglimmerskifer; Ch = chamotte; Er = eroderet, Gli = glittet, Gl = glat-
tet; O = oxideret, R = reduceret.
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6 Enkelte fragmenter af et sintret gods, muligvis fra en digel, observeredes i dette gods.
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Bilag 15BILAG 15, TABEL 3

Resultater af mikroskoperingen af tyndslib på kar fra Brudage-bopladsen.

Forklaring: G = grov, M = medium grov, F = fin; U = usorteret, S = sorteret; - = sparsom forekomst, * = alment forekommande, +
= rig forekomst; M = malm, A/P = amfiboler og pyroxener, Z = zirkon, Mu = moskuvit, G = granat; S = spongienåle, D = diato-
meer, F = kalkfossiler; Nat = naturlig magring; Gr = granit, S = sand, GGS = granatglimmerskifer; Ch = chamotte; Er = eroderet,
Gli = glittet, Gl = glattet; B(f) = beklasket med fint sand; O = oxideret, R = reduceret.
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har siden 1983 forestået udgravningen af en lang række fynske gravpladser fra jernalderen, herunder Brudager-gravpladsen.
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Ved den sydøstfynske landsby Brudager undersøgte Odense Bys Museer i åre-
ne 1988-94 en gravplads fra ældre og yngre romersk jernalder (ca. 70-375
e.Kr.). Med sine 168 grave er Brudager-gravpladsen blandt Fyns største. Un-
dersøgelsen har vist, at gravpladsen er anlagt af et bondesamfund, som levede i
skyggen af det magtcenter, som i de samme århundreder voksede frem ved
Gudme 3,5 km mod nordøst. Fundene fra gravpladsen dokumenterer dog, at
Brudager-befolkningen havde kontakter til regionens andre jernaldersamfund
såvel som til områder uden for Fyn, herunder til Romerriget.

Bind 1 indeholder analyser af de 168 graves konstruktion og deres indhold
af menneske- og dyreknogler, forkullede plantedele samt gravgods i form af
lerkar, våben, smykker, importerede romerske bronze- og glaskar m.v. De de-
taljerede studier af grave og gravgods har givet et enestående indblik i de for-
andringer, som begravelsesritualerne gennemgik i løbet af gravpladsens brugs-
tid. Endvidere er der opnået væsentlig ny viden om jernalderens teknologi
samt om den symbolik og status, der var knyttet til forskellige genstandstyper.

Brudager Mark – en romertidsgravplads nær Gudme på Sydøstfyn er en
fuldstændig fremlæggelse af gravpladsens grave og oldsagsmateriale. Bogen er
rigt illustreret med spredningskort og ikke mindst med et stort antal farvefotos
af hidtil upublicerede oldsager fra forskellige fynske jernaldergravpladser.
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