De første resultater i projektet

„Fortiden set fra himlen
– luftfotoarkæologi i Danmark”
Af Lis Helles Olesen

Projektet skrider planmæssigt frem, og to relativt
tørre somre har allerede sikret, at succesen er i hus.
Over 560 steder med spor af anlæg fra oldtid til nutid er fundet ved ﬂyrekognosceringerne i 2008 og
2009. Langt de ﬂeste af disse steder er nyopdagel-

ser. Det er intet mindre end fantastisk, hvad der kan
ﬁndes, og gang på gang slåes vi af forbavselse over
hvor meget, der stadig dukker op i områder, hvor
vi har ﬂøjet relativt ofte. Projektet er, som omtalt i
årsskriftet sidste år, opdelt i ni delprojekter. Der ar-

I Lem spiller man tilsyneladende fodbold oven på en boplads fra yngre jernalder eller vikingetid. Her ses spor
efter grubehuse. 2. juli 2009.
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bejdes sideløbende med ﬂere af delprojekterne. Her
i denne artikel vil jeg begrænse mig til at orientere
om resultater af de første ﬂyvninger.

Flyrekognosceringer
Vi har udvalgt ni områder på hver 155 km2 i Jylland
og på Fyn, hvor der ﬂyves systematisk. Det vil sige,
at der ﬂyves tilnærmelsesvis i parallelle linjer frem
og tilbage med passende afstand, så områderne dækkes. Disse ni områder gennemgås også på landsdækkende luftfotooptagelser. Samtidig ﬂyves der også
i mindre grad efter de samarbejdende museers og
andre samarbejdspartneres ønsker og i øvrigt efter
udvalgte anlæg og naturtyper, og helt tilfældigt efter
ingenting.
I sommertiden er der ﬂøjet så ofte som muligt i
perioder med godt vejr og gode iagttagelsesforhold.
Om det kan lade sig gøre, afhænger af, om det er
muligt at få en pilot og et ﬂy. Selv om vi følger vejrmeldingerne nøje i disse perioder, bliver det ofte
med kort varsel, vi skal ﬂyve, og derfor kan det ikke
altid lade sig gøre at skaﬀe et ﬂy. Der har været gode
iagttagelsesforhold i perioder af 2008 og 2009. I den
anden halvdel af juni 2009 var det dog umuligt at
ﬂyve på grund af dårligt vejr. Overraskende nok var
iagttagelsesforholdene alligevel relativt gode efter
denne periode. En del ﬂyvninger blev aﬂyst på grund
af dårligt vejr i 2009. Det var også overraskende, at
der næsten var en måneds forskel på starttidspunktet for gode iagttagelsesforhold i 2008 og 2009. I
2008 begyndte sæsonen allerede i slutningen af maj,
i 2009 var det først rigtig godt i slutningen af juni.
Forår og efterår ﬂyves der også for at se efter
jordfarvespor i udyrkede marker og skibsvrag m.m.
under vand. I 2008 er der ﬂøjet 22 ture på i alt ca.
60 timer. I 2009 er der ﬂøjet 25 ture på i alt ca. 70
timer. Begge år der fundet ca. 280 lokaliteter.

Fundomstændigheder
Alle lokaliteter er ført ind i vores database. Alle oplysninger ved de enkelte lokaliteter er dog endnu
ikke lagt ind. For at give et indtryk af, hvad vi har
fundet, præsenteres her en oversigt over de første
100 fuldt registrerede lokaliteter:

Det, der ligner et ﬁltret garnnøgle spredt ud over
Danmark, er vores ﬂyveruter i 2008 og 2009 indtegnet ved hjælp af vores GPS-logger i ﬂyet.
79 af de 100 lokaliteter er nyfundne i vores projekt. Af de 21 tidligere fundne steder har en af luftfotoarkæologiens pionerer St. Joseph fra Cambridge
University fundet ﬁre i slutningen af 1960’erne og
begyndelsen af 70’erne.1 På den tid overﬂøj han Jylland ﬂere gange for Moesgård Museum. Ni lokaliteter
er tidligere fundet af de lokale museer ved overﬂyvninger. Otte lokaliteter er kendt langt tilbage i tiden.
Langt de ﬂeste af sporene, nemlig 89%, er positive afgrødespor. Det vil sige steder, hvor der har
været gravet ned under muldlaget, og korn eller græs
har her bedre vækstbetingelser end på resten af marken. 6% er negative afgrødespor, som kan skyldes
stenfundamenter eller dårligere vækstbetingelser i
nedgravninger, fordi de eksempelvis er fyldt op med
ﬂyvesand. Kun 1% er jordfarvespor, altså spor efter
anlæg, som kan ses på grund af farveforskel i den
bare jord i de udyrkede marker. Den meget lave procentdel skyldes, at vi ikke har ﬂøjet meget forår og
efterår, hvor markerne kan være uden afgrøde. 4%
er skyggespor, hvor dele af anlægget er bevaret, og
skygger fremhæver anlæggenes konturer.
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Lidt om lokaliteterne

Gruber

Nedenfor ses en oversigt over de første 100 fuldt registrerede anlæg. Af oversigten fremgår, hvor mange
gange de forskellige anlægstyper som hustomter,
gruber, hegn m.m. optræder på forskellige lokaliteter. Desuden er foretaget en optælling af hvor mange anlæg, der i alt er fundet af hver anlægstype. Når
antallet af lokaliteter ikke giver 100 ved sammentælling, skyldes det, at der kan være ﬂere forskellige
anlægstyper på den enkelte lokalitet.

Den store topscorer er spor efter gruber eller nedgravninger med 55 lokaliteter med omkring 600 gruber
i alt. Vi forsøger efter bedste evne at sortere moderne
nedgravninger i form af for eksempel sandgrave fra.
De er som regel ﬁrkantede og ligger ofte i tætte klynger. Få gruber i nærheden af en eksisterende gård medtages som regel heller ikke. Der er hele tiden mange
valg, der skal tages ved vurderingen af de fundne spor.
Enkelte gruber eller nedgravninger er langt fra så interessante som hustomter. Gruberne kan ikke dateres
nærmere uden udgravning, men på den anden side
kan de være det eneste, der ses fra luften af en skjult
oldtidsbebyggelse. Derfor er de alligevel vigtige.

Anlægstype
Antal lokaliteter
Hustomt
33
Grubehus
19
Grube
55
Hegn/grøft
18
Ringgrøft
6
Stolpehuller i større mængder
7
Gårdtomt nyere tid
3
Voldsted
3
Hulvej
3
Højryggede agre
7
Overpløjet høj
4
Dyrefold
3
2. Verdenskrigs anlæg
1
Skibsvrag
1
Uvist anlæg
2

1

2

2.700 f. Kr.

9

10

2.400 f. Kr.

3

Antal anlæg
111
Ca. 320
Ca. 600
Ca. 60
Ca. 15
Mange
3
3
8
Mange
6
6
1
1
5

1.750 f. Kr.

11

12
4

1.400-1.100 f. Kr.
13

5

5. - 4. årh. f. Kr.
14

6

3. - 2. årh. f. Kr.

7

1. årh. f. Kr.

8
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1. årh. e. Kr.

15

Hustomter
Det var overvældende, at der kunne ﬁndes hustomter så mange steder – på 33 ud af 100 lokaliteter. Og
der er fundet spor af ikke mindre end 111 hustomter fordelt på de 33 pladser. 15 steder er der kun
fundet spor af en enkelt hustomt, ni steder fra to til
ﬁre, syv steder fra fem til otte hustomter, et enkelt
sted ti og et enkelt sted 15 hustomter.
Man kan undre sig over, at der er så mange lokaliteter med kun én hustomt, da vi ved, at der stort set
aldrig ligger blot en enkelt hustomt på en boplads.
Det har selvfølgelig noget med iagttagelsesforholdene at gøre. Ved gentagne ﬂyvninger vil der sikkert dukke spor af
3. årh. e. Kr.
ﬂere hustomter op på disse pladser. I nogle tilfælde afspejler den
5. årh. e. Kr.
enkelte hustomt formentlig en
enkelt større og mere velstående
6. - 7. årh. e. Kr.
gård på bopladsen med mere solid og velfunderet konstruktion
8. årh. e. Kr.
end de andre huse på pladsen.
De allerbedste fund er, når
9. årh. e. Kr.
man har spor efter hustomter
kombineret med spor efter hegn
10. - 11. årh. e. Kr.
eller grøfter, så man får en større
12. årh. e. Kr.

Langhusets udvikling fra yngre
stenalder til tidlig middelalder.
Efter Hvass & Storgaard 1993.

Spor af hegnsgrøfter, som har omkranset jernaldergårde, sandsynligvis fra tiden omkring 400 e.Kr. Flere steder
ses også spor efter brønde og svage spor af hustomter. Nord for Nørre Bork i sydenden af Ringkøbing Fjord
2. juli 2009.
indsigt i bebyggelsens struktur. Det er desværre ikke
så ofte, at spor efter hegn er bevaret. Dog er det sikkert, at der er en del ﬂere spor efter hegn og grøfter,
end vi har registreret. Vi har nemlig i mange tilfælde
vanskeligt ved at tolke dem som hegn, hvis der ikke
er hustomter i tilknytning til.
Da man har ret godt overblik over hustypernes udvikling gennem oldtiden kan en stor del af
hustomterne dateres. Ikke uventet er langt de ﬂeste
fra ældre jernalder, i alt 62 fordelt på 13 lokaliteter.
I tiden omkring og efter år 0 har man huse med meget kraftigt nedgravede stolper og ofte en forsænket
staldende på grund af udmugning ved dyrene. Disse
forhold gør det lettere at ﬁnde hustomterne.

16 hustomter fordelt på fem lokaliteter dateres til
yngre jernalder generelt, og syv hustomter på seks
forskellige steder fra yngre germansk jernalder eller
vikingetid. En enkelt lokalitet med spor af omkring
15 hustomter fra middelalderen er beliggende øst
for herregården Rysensten.
Fra renæssancen har vi en enkelt hustomt, som er
kendt i forvejen. Det er kun fordi, den ligger indenfor voldgraven omkring Kongensgård ved Lønborg,
at vi kan datere den til denne tid. Fem hustomter på
to lokaliteter kan ikke dateres nærmere end til ældre
jernalder, og fem andre enkeltliggende hustomter
kan kun dateres til oldtid, da sporene ikke er særlig
tydelige.
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På markerne vest for herregården Rysensten og helt hen til Bøvling Kirke ses masser af spor af hustomter, formentlig fra middelalderen. En del af avlsbygningerne til Rysensten ses øverst til højre. 4. juni 2008.

Grubehuse
Ud af de 100 lokaliteter er der fundet spor af grubehuse på mindst 19. Grubehusene er små arbejdshytter på 2-3 m i diameter. De har været gravet et
stykke ned i undergrunden, og når man har opgivet
dem, er de fyldt op med aﬀald og jord. På grund af
deres størrelse og den ofte dybe nedgravning dukker
de tiere op som afgrødespor end hustomter. Over
300 grubehuse er dukket op på disse 19 pladser. Der
er helt klart et stort potentiale i luftfotoarkæologien
med henblik på at få et godt overblik over yngre
jernalder og vikingetidsbebyggelsernes beliggenhed
i landskabet samt bebyggelsernes størrelse netop på
grund af disse små arbejdshuse. Eksempelvis kan
nævnes, at vi efter ﬂere års intensiv søgning i arkiver,
magasiner, udgravninger m.m. stod med 39 vikin38

getidsbebyggelser i det tidligere Ringkøbing amt, da
manuskriptet til bogen Vikinger i vest blev afsluttet
i begyndelsen af 2008.2 Af disse bebyggelser var ni
fundet fra luften. Siden er fundet 11 nye lokaliteter fra luften i vores projekt i 2008 og 2009. Dertil
kommer så ca. fem nye lokaliteter, der er fundet ved
udgravning. Så nu har vi ca. 55 vikingetidsbebyggelser i det tidligere Ringkøbing amt, hvor 20 er
fundet fra luften, altså 36%. Hertil kommer ﬂere
mulige lokaliteter, hvor det ikke har kunnet afgøres
med sikkerhed, om der er tale om grubehuse eller
blot gruber.

Datering
Ovenfor er dateringen af hustomterne omtalt. Her
gennemgås dateringen af alle de 100 lokaliteter ge-

Som forventet er der få lokaliteter fra stenalder
og bronzealder. Vi kunne med lethed forøge antallet ved at medtage alle de overpløjede gravhøje, vi
ser. I stedet for at gøre dette, gennemgår vi ældre
landsdækkende luftfotooptagelser og den nye højdemodel, hvorved vi får et mere retvisende billede
af mængden af kendte og ukendte overpløjede gravhøje. Spor efter hustomter fra stenalderen er aldrig
fundet fra luften i Danmark. Næringsstoﬀer, organisk materiale, muldjord m.m. er formentlig for
længst udvasket af stolpehullerne. Fra bronzealderen
er derimod dukket spor af enkelte hustomter op.
Tidsperiode
Antal dateringer i %
Oldtid generelt
11%
Yngre stenalder/bronzealder
4%
Jernalder generelt
4%
Ældre jernalder
14%
Yngre romersk jernalder/ germansk jernalder
4%
Yngre jernalder/vikingetid/ældre middelalder
20%
Middelalder
2%
Middelalder/nyere tid
3%
Efter reformation/nyere tid
10%
Udateret
28%
I alt
100%

Omkring Idom har vi gennem ﬂere år ledt efter vikingetidsbebyggelse. Nu ser den ud til at være dukket op. Ud mod Idom Å vest for kirken ses mindst 20
runde, grønne pletter i kornmarken og i haven. Det
er formentlig spor efter de små nedgravede arbejdshuse – grubehuse – fra vikingetiden. 5. juli 2009.
nerelt. Af skemaet nedenfor fremgår det tydeligt, at
jernalder/vikingetid er de bedst repræsenterede perioder med omkring 44% af alle lokaliteter. Overraskende er det, at omkring halvdelen af disse kan tilskrives yngre jernalder og vikingetid, når det tages i
betragtning, at så mange af hustomterne er fra ældre
jernalder. De mange dateringer til yngre jernalder
og vikingetid skyldes hovedsagelig lokaliteter med
grubehuse.

Middelalder og renæssance er også underrepræsenteret. For nyere tids vedkommende er der også
relativt få daterede lokaliteter. Det skyldes, at vi kun
medtager anlæg, som vi opfatter som interessante,
som for eksempel spor af gårdtomter og anlæg fra
2. Verdenskrig. Sand- og lergrave, nyere veje, nedgravning af dræn, kabler, ledninger m.m., opfyldte
vandhuller, nedlagte læhegn og åløb osv. registreres
ikke.
Der er relativt mange udaterede anlæg. Denne
kategori dækker blandt andet over hulveje og mange
lokaliteter med gruber. For eksempel kan nævnes, at
gruber, selv om de ligger tæt ved Rammedige, ikke
kan dateres nærmere. Mange interessante anlæg,
som vi indtil videre ikke kan bestemme nærmere,
gemmer sig også i denne kategori. Et eksempel er
en ca. 45 x 45 m stor ﬁrkantet grøft ved Jersore på
Nordfyn.
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Hvad mon det kan være? En 1-2 m bred grøft, der omkranser en ﬁrkant på ca. 45 x 45 m.
Jersore, Nordfyn 3. juli 2009.
Resultatet af de første 100 lokaliteter er ikke helt
retvisende, f.eks. er de bronzealderhustomter, vi har
fundet, ikke med i denne oversigt. Men vi får allerede nu et indtryk af, hvilken retning resultaterne
af overﬂyvningerne vil tage, både hvad angår datering, anlægstyper, fundomstændigheder osv. Vores
mindre udgravninger på udvalgte lokaliteter og
god hjælp fra folk med metaldetektor er med til at
supplere vores viden om en del af lokaliteterne. Vi
får både en bestemmelse af anlægstypen og et godt
ﬁngerpeg om dateringen, så vi får minimeret antallet af ukendte og udaterede anlæg. Vi kan dog ikke
undgå, at der vil være fund, vi ikke umiddelbart kan
bestemme og datere. Men hovedparten kan puttes i
kasser, og det bliver spændende at se, hvordan udviklingen i fundmængden de kommende år vil forholde sig til de første hundrede lokaliteter, som er
omtalt her.
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Røde prikker viser alle lokaliteter fundet i 2008 og
2009.

Øst for Ulfborg Kirke ses en masse spor i en mark. Foruden spor af drænledninger og højryggede agre ses – øverst
til venstre i en lys plet – en aﬂang form, som mest af alt ligner en hustomt fra bronzealderen. Men vestenden
mangler, og hvor de formodede væggrøfter slutter, er der en stor mørk plet. En udgravning må til for at afklare,
hvad der gemmer sig under sporet. Nederst til højre ses en lille indhegning, som kan have omkranset en gård.
28. juni 2009.

Noter
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