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I 1811 tog Peter Oluf Brøndsted det første spadestik til ud
gravningen af en antik by på den græske ø Kea. Det var ikke  
blot den første danske udgravning i Grækenland, men sand
synligvis også den første systematiske undersøgelse af en  
af regionens byer fra oldtiden. Brøndsted afdækkede blandt 
andet en Apollonhelligdom og prægtige marmorskulpturer,  
og han genfandt byens oprindelige navn, Karthaia. 100 år  
senere deltog Brøndsteds fagfælle Karl Frederik Kinch i  
de danske udgravninger på Rhodos. Han var med til at kaste  
nyt lys over byen Lindos’ Athenatempel og undersøgte også  
byen Vroulia, som anses for at være det tidligst kendte  
eksempel på byplanlægning i oldtidens Grækenland.

Store danske arkæologer. På jagt efter fortidens byer støver 
Brøndsted, Kinch og andre af fagets danske repræsentanter  
af og viser, hvordan de har præget og udviklet studiet af såvel 
årtusindgamle beboelser som de mennesker, der byggede,  
brugte og ødelagde dem. Bogen graver sig ligeledes ned i,  
hvordan danske arkæologer har været med til at forme  
arkæologi som fag og dermed påvirket forståelsen af for 
tidens bysamfund langt ud over Danmarks grænser. 

Desuden giver bogens bidrag indblik i overvejelserne bag 
udgravninger af alt fra Ribes bykerne til oasebyen Palmyra  
i den syriske ørken, ligesom læseren får indblik i, hvordan  
arkæologerne under deres feltarbejde måtte håndtere og  
omgå både sørøvere, krige og lokalpolitik. Historien om store 
danske arkæologer føres helt op til vore dage, hvor deres  
kollegaer i nutiden fortsat er på jagt efter fortidens byer.
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I denne bog er der fokus på nogle af Danmarks største 
navne inden for arkæologien. Vi skal høre om betyd
ningsfulde arkæologiske bedrifter, store personlig
heder og udgravningsprojekter, som har været med til 
at belyse fortidens bysamfund, og som til stadighed er 
basis for nye forsknings og feltprojekter. Vi kommer 
ind på baggrundene for at gå i gang med udgravnings
projekter, om arkæologernes dagligdag under felt
arbejdet, om hvordan sørøvere, krige og lokalpolitik 
kunne have indflydelse på arbejdet, om nye resultater 
fra danske arkæologers udgravninger i ind og udland 
og meget mere. 

Ideen til denne bog, der fortæller om tidligere tiders  
arkæologer og deres jagt på fortidens byer, udspringer 
af den forskning, som er bedrevet på Danmarks Grund
forskningsfonds Center for Urbane Netværksudviklin
ger (Centre for Urban Network Evolutions) siden 2015. 
Her er fortidens byer og de forskellige former for net
værk, som knyttede dem sammen, i fokus. Ligeledes 
har de projekter relateret til byarkæologien, som især 
Carlsbergfondet har støttet over de sidste mange år, 
også givet inspiration til bogprojektet. 

For at forstå, hvor arkæologisk forskning er på vej 
hen, er vi nødt til at se tilbage på dem, der kom før os. 
Det er det, vi gør i denne bog. Når man dykker ned i de 
gamle arkiver og de gamle feltrapporter, finder man 
fascinerende historier om mennesker og monumenter, 
forskning og ideer, valg og tilfældigheder og selvfølge
lig også fortiden generelt. Lysten til at blive klogere på 
netop det, altså forskningshistorien, er afspejlet i  

denne bog, hvor ti danske forskere fra museumsverde
nen og universiteter fører os videre ind i arkæologens 
arbejde.

Tak

Vi vil gerne rette en stor tak til de fonde, der har støttet 
bogprojektet: Aarhus Universitets Forskningsfond, 
Carlsbergfondet, Landsdommer V. Gieses Legat,  
Lillian og Dan Finks Fond samt Ny Carlsbergfondet.  
Vi ønsker også at takke Danmarks Grundforsknings
fond – bevilling DNRF119, Centre of Excellence for 
Urban Network Evolutions (UrbNet) – som har gjort  
det muligt for os at fordybe os i tidligere arkæologers 
vigtige bedrifter i forbindelse med jagten på fortidens 
byer. 

Alle forfatterne til de enkelte kapitler skal have en 
stor tak for det gode samarbejde, for deres engagement 
i bogprojektet og for de spændende bidrag. Vi takker 
også de to fagfællebedømmere for deres konstruktive 
kommentarer samt korrekturlæser Hans Ørbæk for den 
grundige gennemlæsning. Grafiker CarlH. K. Zakris
son skal have tak for at have givet bogen et virkeligt flot 
udtryk, og grafiker Per Baasch Jørgensen takkes for 
udarbejdelsen af de mange nye kort. Ligeledes ønsker 
vi også at takke Aarhus Universitetsforlag og Folke
universitetet i Aarhus og Emdrup, som fra start bakkede 
op om projektet i form af henholdsvis bogen og en fore
læsningsrække gennemført i 2018. 

Eva Mortensen & Rubina Raja
Aarhus, maj 2019

Forord
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Introduktion
– om store danske arkæologer, fortidens byer 
og tilblivelsen af en humanistisk disciplin
eva mortensen & rubina raja

Arkæologer og bystudier

Levn fra fortiden har alle dage fascineret mennesker. 
Langt tilbage i tiden blev man opmærksom på, at  
materielle levn kan fortælle om en svunden tid. Ved at 
studere levnene får vi mulighed for at forstå fortidens 
samfund og kulturer – og derfor vores ophav. Arkæo
logerne, som de sidste århundreder har gravet sig ned 
til fortidens samfund, er også en del af historien om 
skabelsen af fortællingerne om fortiden og således 
også om os selv som mennesker, både som grupper og 
som individer. Hvor arkæologien spænder bredt over 
studiet af levn fra fortiden – både den meget fjerne og 
den mere nære fortid – fokuserer denne bog specielt 
på, hvorledes danske arkæologer i mange årtier har 
været med til at præge og udvikle tanker omkring by
arkæologi og stadigvæk er med i de forreste rækker, 
når det kommer til studier af fortidens byer og de men
nesker, som konstruerede dem, beboede dem, brugte 
dem og ødelagde dem. 

Vi ser nærmere på, hvem disse arkæologer var,  
hvilke inspirationskilder de trak på, hvad der drev dem 
i deres arbejde og deres enestående bidrag til arkæo
logien og til nutidens forståelse af fortidens urbane 
rum. Det handler dermed om dem, der var med til at 
forme den humanistiske disciplin arkæologien, gå på 
jagt efter fortidens byer i det mediterrane område, i 
Mellemøsten og i Danmark og fylde vores museer med 

genstande, som til stadighed fortæller danskerne nar
rativer om fortidens bysamfund. 

Men hvem var de store danske navne inden for  
arkæologien? Slår man “arkæolog” op på Wikipedia, 
gives der tre bud på arkæologer, hvoraf to er fiktive, 
nemlig Lara Croft og Indiana Jones. Den tredje, der er 
nævnt, er derimod britiske Howard Carter (18741939), 
som opdagede Tutankhamons grav, og som siden har 
været omdrejningspunktet for utallige dokumentarer, 
fiktionsromaner og film. Navnene på de danske arkæo
loger, som vi skal se nærmere på her i bogen, vil for de 
flestes vedkommende være langt mindre velkendte 
end Croft, Jones og Carter. Det skal der rådes bod på, 
for historierne om de arkæologer, som vi skal møde i 
de efterfølgende kapitler, byder på særdeles mange 
interessante begivenheder, fund og personfortæl
linger. Vi skal med klassisk filolog og arkæolog P.O. 
Brøndsted (17801842) til den græske ø Kea i starten af 
1800tallet og med K.F. Kinch (18531921), også klas
sisk filolog og arkæolog, til det sydlige Makedonien  
og Rhodos et århundrede senere. Derefter følger vi te
olog og nærorientalsk arkæolog Harald Ingholt (1896
1985) til den syriske ørkenby Palmyra i 1920’erne og 
1930’erne, og samtidig i den græske by Kalydon var 
arkæolog Frederik Poulsen (18761950) og arkitekt  
Ejnar Dyggve (18871961) på arbejde. Vi fortsætter til 
Den Arabiske Golf med forhistorisk arkæolog P.V. Glob 
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(1911-1985) omkring midten af 1900-tallet, til Syrien, 
hvor den klassiske arkæolog P.J. Riis (1910-2008) fore-
tog udgravninger i Hama og på Tell Sukas, og videre  
til den antikke by Halikarnassos (nutidens Bodrum) i 
Tyrkiet med klassisk arkæolog Kristian Jeppesen 
(1924-2014). Sidst men ikke mindst skal vi til Ribe, hvor 
vi møder mange betydningsfulde danske arkæologer, 
som har arbejdet med den by, der går for at være  
Danmarks ældste og derfor altid har spillet en vigtig 
rolle i arkæologien.

Omdrejningspunktet for fortællingerne om de dan-
ske arkæologer er fortidens byer, og arkæologerne, der 
er med i bogen, er altså udvalgt på baggrund af dette 
tema. Forskeres og lægmænds fascination af oldtidens 
byer går nogle århundreder tilbage. I første halvdel af 
1700-tallet blev de to byer Herculaneum og Pompeji 
fundet. De var blevet begravet under asken fra Vesuvs 
udbrud, og med deres lange gader med bygninger på 
hver side, fund af genstande fra dagligdagen og unikke 
vægmalerier kan man her få et indtryk af antikkens 

byliv. De første udgravninger var uorganiserede og bar 
mere præg af at være en jagt efter at finde de fantastiske 
antikke genstande, som byerne skjulte. Det ændrede 
sig dog i 1860’erne, hvor Giuseppe Fiorelli (1823-1896) 
fik ansvaret for arkæologien i området (fig. 1). Han  
sørgede for, at udgravningerne af de to byer blev fore-
taget på systematisk vis, at fund blev registreret, og 
ikke mindst at udgravningsresultaterne blev udgivet. 
Omtrent samtidig blev byen Ur i Mesopotamien (i det 
moderne Irak) undersøgt. Byen var blevet identificeret 
igennem kileskriftindskrifter på lertegl, og gennem 
British Museum blev der iværksat udgravninger, som 
dog primært fokuserede på byens ziggurat (stort og 
massivt, trappeformet tårn) med en helligdom for  
guden Nanna. Det var først med Charles Leonard Wool-
ley (1880-1960), at der fra 1922 og fremefter kom fokus 
på byarkæologien i Ur, hvor nu hele byområder blev 
udgravet. Woolley, der blev slået til ridder i England i 
1935 for sit bidrag til udviklingen af den metodiske  
arkæologi, havde allerede en lang arkæologisk karriere 

fig. 1. Fiorelli og udgrav

ningerne i Pompeji, 1864.
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bag sig, da han påbegyndte udgravningerne i Ur, og som 
så mange andre britiske arkæologer arbejdede han både 
som arkæolog og som en form for meddeler, spion, i 
regionen for den britiske regering. Hans arkæologiske 
arbejde var internationalt anerkendt. Både Fiorellis  
og Woolleys systematiske tilgang til stratigrafien og  
til dokumentation af fund samt deres insisteren på at 
træne deres arbejdsmænd grundigt, før spaden blev sat 
i jorden, har spillet en stor rolle i udviklingen af den  
moderne arkæologi og ikke mindst byarkæologien. 

Efter første verdenskrig kom der for alvor fokus på 
oldtidsbyerne. Trods de tidligere udgravninger i Pom
peji var tiden før krigen præget af en opmærksomhed 
på enkelte monumenter i forskellige byer såsom Per
gamon og Efesos nær Tyrkiets vestkyst. Efter krigen 
samlede interessen sig derimod omkring byernes  
overordnede strukturer og deres kulturelle, sociale og 
økonomiske aspekter.

I kapitlerne her i bogen kommer vi til at høre mere 
om udforskningen af fortidens byer, både i tiden før 
første verdenskrig og i tiden efter. I dette introduceren
de kapitel kommer vi ind på personer og emner, som 
set med danske øjne var med til at lægge fundamentet 
for arkæologiens historie. Det inkluderer oldsags
kenderen Ole Worm, Carsten Niebuhrs rejse, køkken
møddingkommissionerne, Nationalmuseet, bibel
arkæologiens opståen, Carlsbergfondet og etableringen 
af arkæologifaget. Kapitlet er på ingen måde en udtøm
mende gennemgang af dansk arkæologi og danske 
arkæologer, men har fokus på specifikke emner og 
personer, der rammesætter de efterfølgende kapitler, 
og går i dybden med nogle af de emner – især fra arkæ
ologi i Danmark – der ikke tales videre om i resten af 
bogen. Ligeledes introduceres også nogle af de store 
danske arkæologer, der desværre ikke blev plads til i 
bogen. Da arkæologiens historie indtil et godt stykke 
ind i 1900tallet primært var domineret af mænd,  
be tyder det også, at bogens hovedpersoner er mænd.  
Listen ovenfor kunne måske antyde, at det udelukkende 
er mænd, men der sniger sig også kvindelige arkæo

loger ind her og der i kapitlerne. Emnet – altså udforsk
ningen af fortidens byer – har også haft noget at sige 
med hensyn til den ulige kønsfordeling, da de (mand
lige) personer, vi ser nærmere på her i bogen, ganske 
enkelt er dem, som har haft størst indflydelse lige  
netop på dette punkt i den periode, bogen dækker. Vi 
er overbeviste om, at en udgivelse, der dækkede sene
re perioder om store danske arkæologer, ville byde på 
flere kvindelige hovedpersoner.

Indsamling af viden og genstande

I århundreder, ja, faktisk årtusinder, har mennesker 
været interesserede i at kende fortiden – ofte for at kun
ne placere sig selv og deres nutid i en bredere kontekst. 
Folk samlede på genstande, som var ældre end dem 
selv, og som kunne fortælle om de kulturer, der gik  
forud. Allerede fra antikken og fremefter kan man be
gynde at tale om reelle samlinger, ikke kun af den 
kunst, som var værdsat i samtiden, men også af objek
ter fra fortiden. 

I 1903 fandt italienske arkæologer i Heliopolis i 
Ægypten et forstenet søpindsvin, hvis bagside var pry
det med hieroglyffer, der fortalte om fossilets tidligere 
fundhistorie (fig. 2). Fossilet blev fundet af Tjanefer, en 
højtstående præst, syd for et bestemt stenbrud. Det ved 
vi, fordi Tjanefer skrev det på sit fund, som i øvrigt blev 
fundet sammen med en lang række objekter og ind
skrifter fra forskellige perioder i en tempelbygning. 
Fossilet var blevet givet som en votivgave til solguden 
og indgik i, hvad man kan kalde en af de tidligste sam
linger, vi kender. Præcis hvornår Tjanefer fandt  
søpindsvinet og dedikerede det til guden, ved vi ikke 
med sikkerhed, mellem ca. 1300 og 300 f.Kr., men  
fundet viser menneskets tusindårige interesse for 
fremmedartede genstande og formentlig også for for
tiden og for gamle fund, omend det specifikke søpind
svin i samlingen var et palæontologisk fund til at starte 
med og ikke et arkæologisk fund. Samlingen i templet 
er et udtryk for, at mennesker på et tidligt tidspunkt 
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fig. 2. Det forstenede søpindsvin fundet i Heliopolis, Museo Egizio, Torino, inv.nr. Suppl. 2761.

fig. 3. Indskriften i Runamo, som den tager sig ud i dag. 
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udvalgte objekter til opbevaring og udstilling. Selvom 
det ikke er en samling som dem, vi kender fra nutidens 
museer, så var bevæggrundene bag den mere end blot 
religiøse. Det handlede i udstrakt grad også om at for-
stå og kontekstualisere den verden, som de levede i.

Hvis vi bevæger os fra antikkens skueplads til dan-
markshistorien og udviklingen af den videnskabelige 
disciplin arkæologi, er det værd at se lidt nærmere på 
Valdemar den Store (regerede 1157-1182). Med lidt god 
vilje kan man nok føre arkæologi i Danmark tilbage  
til 1100-tallet, hvor Valdemar den Store udsendte en 
ekspedition til Blekinge, hvilket Saxo (ca. 1160 – efter 
1208) beretter om i krøniken Gesta Danorum (danernes 
bedrifter). I Blekinge skulle de tyde de sære skrifttegn, 
som var hugget i en klippe ved den lokalitet, som vi  
i dag kender som Runamo (fig. 3). Valdemars ekspedi-
tion måtte imidlertid vende skuffet hjem uden at have 
tolket runerne, og siden har mange andre forsøgt sig. 
Nogle hævder at have løst gåden (med forskellige  
resultater), mens andre har påpeget, at det slet ikke er 
skrifttegn men naturlige revner i klippen. Uanset hvor-
dan revnerne eller tegnene skal forstås, så var dette 
tiltag for at indsamle viden af arkæologisk art det  
første, vi kender til i Norden.

Oldsagssamleren Ole Worm

Senere, i renæssancens Danmark, havde vi Ole Worm 
(1588-1654, fig. 4), som blandt andet studerede old-
sager og indrettede et museum. 

Flere aspekter af Worms liv og virke er for nylig  
behandlet på fortrinlig vis af museumshistorikeren 
Lærke Maria Andersen Funder i et bidrag til bogen  
Antikkens veje til renæssancens Danmark. Worm blev 
født ind i en rig og indflydelsesrig købmandsfamilie i 
Aarhus. Efter seks år på Aarhus lærde skole (det, der 
senere blev til Aarhus Katedralskole) drog han som  
13-årig videre til Tyskland for at studere. Endvidere tog 
han i 1605 på en otte år lang dannelsesrejse rundt i Syd- 
og Mellemeuropa samt til England. Han studerede på 

forskellige universiteter, og i 1611 fik han en doktorgrad 
i medicin. Men Worm var meget mere end mediciner 
og læge. For som en rigtig renæssancens mand var han 
uhyre lærd og tværfaglig, og ved Københavns Univer-
sitet underviste han blandt andet i medicin, græsk,  
filosofi og fysik. 

Blandt de mange ting, som Worm interesserede sig 
for, var runer. Og i 1620’erne fik Worm gennem kon-
gen, Christian IV (regerede 1596-1648), landets bisper 
til at indberette, hvor der fandtes mindesmærker med 
runer. Med hjælp fra sine assistenter, især den teologi-
studerende Jonas Skonvig (ca. 1600-1664), blev min-
desmærkerne besigtiget og tegnet – også indskriften  
i Runamo blev tegnet af Skonvig. Det udmundede  fig. 3. Indskriften i Runamo, som den tager sig ud i dag. 

fig. 4. Portræt af Ole Worm malet af en ukendt kunstner. Det er 

malet efter Karel van Mander III’s (ca. 1609-1670) portræt af old-

sagskenderen, og det hænger på Aarhus Katedralskole.

Introduktion – om store danske arkæologer, fortidens byer og tilblivelsen af en humanistisk disciplin 1312 eva mortensen & rubina raja

110650_store danske arkeologer_cc19_.indd   13 11/06/2019   08.56



i 1643 i det store værk Danicorum Monumentorum Libri 
Sex (seks bøger om danske mindesmærker), som på 
latin beskrev danske, norske og gotlandske runeind-
skrifter. Med systematiske antikvariske kommentarer 
til indskrifterne har værket haft stor betydning for  
eftertidens udforskning af og tilgang til runerne, og  
der er også information om nogle indskrifter, der i dag 
er gået tabt. Det var et exceptionelt værk i sin samtid 
og vakte stor beundring i Europa.

I 1639 fandt man det første af guldhornene i Galle-
hus ved Tønder, og i 1640 under et ærinde som læge 
hos prins Christian (1603-1647) i Nykøbing Falster fik 
Worm hornet at se – og smage:

Blandt andre beviser paa Ære og Velvilje, som jeg modtog, stil-
ledes jeg over for et Guldhorn, som for et Aar siden blev fundet 
i Jylland; i Prinsens Navn blev det rakt mig fyldt med Vin, for at 
jeg skulde tømme det. Jeg beundrede dets Opbygning, jeg beun-
drede Stoffets Ædelhed, men mest den forunderlige Sammen-
stilling og Opbygning af de Billeder og Hieroglyffer, hvormed det 
var prydet. Alt tyder paa den største Ælde. [...] Det er sandelig en 
Genstand, som fortjener, at der anvendes noget Arbejde derpaa 
(brev fra Worm til Steffen Hansen Stephanius i Sorø, 27.9.1640, 
brev nr. 870, oversættelse gengivet efter Schepelern 1967).

Worms interesse for hornet holdt ved, og i 1641 ud- 
gav han en lille afhandling om det unikke horn (fig. 5). 
Værket var på sin vis nyskabende for arkæologien  
i Danmark, idet Worm som den første i Danmark ikke 
blot metodisk beskrev en genstand fra fortiden, men 
også tolkede genstandens og billedernes (ikonografi-
ens) betydning.

Omtrent samtidig med at Worm fik stablet den store 
indsamling af runeindskrifter på benene, begyndte 
han også at samle genstande. Han samlede både men-
neskeskabte genstande, altså arkæologiske og etnogra-
fiske artefakter, og objekter fra dyre-, plante- og mine-
ralriget. Han samlede kuriositeter, som kunne vise 
forskellige nuancer af naturen og mennesket. Og han 
kunne benytte sin samling i sin forskning og sin under-
visning ved universitetet. Som vi skal se, så bliver der 
ved med at være stærke bånd mellem museumsverde-
nen og faget arkæologi, som det udviklede sig ved uni-
versitetet. Samlingen blev til Skandinaviens første 
museum – indrettet i Worms bolig i København og  
kaldet Museum Wormianum. Et stort værk om sam-
lingens genstande blev udgivet året efter hans død, 
nemlig i 1655. Heri beskrives de forskellige genstande, 

fig. 5. Guldhornet fra Ole Worms afhandling De aureo cornu fra 1641.
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og på systematisk vis henvises der til antikke kilder og 
til andre forskeres værker. Af værket fremgår det, at 
samlingen bestod af 1.667 genstande, men desværre 
er kun ca. 40 bevaret den dag i dag. Efter Worms død 
købte Frederik III (regerede 1648-1670) samlingen,  
og dele af den kom til at indgå i hans kunstkammer, 
som han havde grundlagt omkring 1650. Frederik III’s 
ældre bror prins Christian, som døde før deres far, hav-
de allerede oparbejdet en samling, hvori blandt andet 
guldhornet fundet i 1639 indgik. For langt de fleste af 
genstandenes vedkommende fortaber deres videre 
færd sig imidlertid.

Selvom der kan synes langt fra den oldsagskyndige 
Worm til arkæologien som sådan, så har han været med 
til at forme nogle af hjørnestenene for dansk arkæo logi 
– indsamling, systematisering, katalogisering, analyse 
og fortolkning af genstande.

Den kongelige samling

Det kunstkammer, som Frederik III grundlagde om-
kring 1650, dannede kernen i den samling, der meget 
senere blev til det, vi i dag kender som Danmarks  
Nationalmuseum. Ja, faktisk har flere af landets mo-
derne museer deres udspring i kunstkammeret – det 
gælder blandt andet også Statens Museum for Kunst 
og Statens Naturhistoriske Museum. Allerede sent i 
middelalderen havde europæiske fyrster påbegyndt 
lignende samlinger. Også på Gottorp Slot hos Frederik 
III’s fætter, Friedrich III af Slesvig-Holsten-Gottorp 
(hertug 1616-1659), fandtes en samling, som kan have 
været yderligere inspiration for den danske konge.  
Et halvt århundrede senere blev denne samling en del 
af den danske konges kunstkammer, da svenskerne 
under den store nordiske krig måtte overgive dele af 
Slesvig til danskerne. De europæiske kongedømmer 
påvirkede hinanden over århundreder, og påvirk-
ningen smittede også af på kongernes samlinger og  
på måderne, hvorpå de etablerede og forøgede deres 
samlinger. Dette tages blandt andet op i den roste bog 

Fransk elegance og dansk snilde fra 2017, hvori museums-
inspektør ved Nationalmuseet Ulla Kjær skriver om 
enevældens tid i et europæisk perspektiv. Selvom det 
er den nordisk-franske forbindelse, der er i fokus, træk-
ker bogen ligeledes tråde til resten af Europa. Datidens 
samlinger med genstande fra menneskets fortid og 
nutid og fra naturens forunderlige verden repræsente-
rede nedskalerede miniatureudgaver af den store vide 
verden og afspejlede den verdensanskuelse, som de 
lærde i Europa orienterede sig efter og drøftede med 
ligemænd. En samling var altså ikke kun med til at  
understrege kongens eller fyrstens rigdom og magt, 
den demonstrerede også ejerens store viden om verden.

Frederik III (fig. 6) var uddannet på det ridderlige 
akademi i Sorø (der senere blev til Sorø Akademi, og 
som ligeledes besad en samling, der spændte bredt), 
og hans vidtfavnende interesser inden for både histo-
rie, teologi og flere naturvidenskaber blev selvsagt  
afspejlet i hans samling, som ligeledes hentede inspi-
ration fra allerede foreliggende samlinger såsom Ole 
Worms. Kongens kunstkammer var derfor en samling, 

fig. 6. Speciedaler med Frederik III, Nationalmuseet,  

inv.nr. GP 4551.52.
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der var meget bredere, end hvad vi i dag ville forstå ved 
en kunstsamling. I samlingen var der arkæologiske 
genstande, der stammede fra middelhavslandenes  
antikke kulturer og fra den nordiske fortid. Der var  
tørrede planter, udstoppede dyr, modeller af bygning
er og skibe samt en lang række kunsthåndværksgen
stande og malerier. Der var talrige mønter og medaljer 
samt genstande fra den danske kirkes katolske tid  
før reformationen. Overgangen fra katolicismen til pro
testantismen betød i lang tid efter reformationen et 
problematisk forhold til pavestaten, hvorfor det er  
interessant at notere sig, at kongen viste interesse for 
kirkens førreformatoriske tid. 

Hvad angår kunstkammerets mønter og medaljer, 
så er det værd at dvæle ved denne del af samlingen en 
stund. Samlerfyrsterne og kongerne satte pris på de 

prægede objekter såsom medaljer og mønter, både  
fra fortiden og fra deres samtid. De antikke mønter  
var ofte prydet med et herskerportræt – en tradition, 
der går tilbage til de hellenistiske herskere i 300tallet 
f.Kr., og som stadig videreføres. I hellenistisk tid stod 
byerne i centrum, forskellige herskere kæmpede om 
magten, og den kendte verden havde udvidet sig be
tydeligt. Det var nu nødvendigt at gøre opmærksom 
på, hvem der havde magten, og de små mønter, som 
hele tiden skiftede hænder, var perfekte til at videre
formidle dette budskab. Herskerportrætterne legi
timerede desuden værdien af mønterne. 

Det Kongelige Kunstkammer befandt sig i flere rum 
på de øverste etager af Københavns Slots sydfløj (fig. 7), 
men vi har i dag ikke et fuldstændigt overblik over, 
hvad der var i Frederik III’s kunstkammer. Der mang

fig. 7. Maleri af Københavns Slot, som det så ud i 1698.

Introduktion – om store danske arkæologer, fortidens byer og tilblivelsen af en humanistisk disciplin 1716 eva mortensen & rubina raja

110650_store danske arkeologer_cc19_.indd   16 11/06/2019   08.56



ler optegnelser over genstandene i det tidlige kunst-
kammer, men utroligt nok er regnskaber udfærdiget i 
forbindelse med maler- og snedkerarbejde fra netop 
1653, hvor samlingen blev opstillet i sydfløjen, bevaret. 
I disse regnskaber beskrives slottets rum og deres ind-
hold kortfattet. 

Det Kongelige Kunstkammer voksede sig hurtigt  
for stort til at forblive på Københavns Slot, og derfor 
skulle der bygges en ny bygning, som kunne huse sam-
lingen. Bygningen blev opført mellem 1665 og 1673  
i italiensk barokstil og var tegnet af den kongelige byg-
mester Albertus Mathiesen (?-1668). Den lå tæt på  
Københavns Slot, og siden 1906 har bygningen huset 
Rigsarkivet. Oprindeligt var der tøjhus til opbevaring 
af feltartilleriets udrustning i stueetagen. På første-
salen befandt Det Kongelige Bibliotek sig, og på an-
densalen blev Det Kongelige Kunstkammer indrettet 
(fig. 8) – dog først efter Christian V (regerede 1670-
1699) havde overtaget tronen. Overflytningen af de  
to centrale samlinger, bibliotek og kunstkammer,  

skal ikke kun ses i lyset af pladsmangel. Der var også 
en interesse fra kongens side i at gøre samlingerne 
mere tilgængelige. Nu var det nemlig blevet muligt for 
et større publikum at besøge samlingerne uden at have 
et ærinde hos kongen selv. 

Hvad angår regulære inventarier (fortegnelser) over 
samlingen på slottet, så stammer de ældste fra 1674. 
Genstandene i de ni rum, som samlingen spredte sig 
over, er oplistet, og selvom listerne må siges at være 
lapidariske, så kan de alligevel fortælle os om den 
måde, samlingen var organiseret på. Listerne er nemlig 
opdelt efter udstillingsrummene, som mere eller min-
dre er navngivet efter bestemte kategorier af genstan-
de: Det første Gemach med naturalier; Det andet Gemach 
med kunstsager; Gewehr Gemacket med antikviteter og 
våben; Schilderi Gemacket med malerier; Det Mathema-
tische Kammer med videnskabelige instrumenter og 
ure; Det Ost-Indiske Cammers med etnografika; Medal-
lie Cabinettet med mønter og medaljer; Forstuen med 
etnografiske malerier; samt Model Kammeret. 

fig. 8. Bygningen, som kongens samling blev flyttet til omkring 1670’erne. Her er den gengivet i et kobberstik. Kobberstikket indgår  

i “Müllers pinakotek”, en samling af træsnit og kobberstik, som oprindeligt tilhørte Friedrich Adam Müller (1725-1795).
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Foruden de kortfattede inventarier, som blev affat-
tet, når forvalterne af samlingen blev skiftet ud, så  
ønskede Christian V også et komplet katalog over gen-
standene i kunstkammeret. Arbejdet blev påbegyndt  
i 1687 af Holger Jacobæus (1650-1701), som var pro-
fessor i historie og geografi og tilmed ansat ved univer-
sitetet som underviser i medicin. Ni år efter han gik i 
gang med at registrere, katalogisere og beskrive alle 
genstandene, blev første udgave af kataloget udgivet. 
Museum Regium, som kataloget hed, var illustreret med 
kobberstik af samlingens kuriositeter og klenodier,  
og det var forfattet på latin, som var datidens lingua 
franca. 

Samlingen blev ved med at ekspandere, og efterhån-
den kunne den ikke mere betragtes som én samling, 
men nærmere som flere, der udviklede sig i mange 
forskellige retninger. Igen blev pladsen for trang, og i 
løbet af slutningen af 1700-tallet og første halvdel af 
1800-tallet splittedes samlingen op, og flere genstands-
grupper fik et nyt hjem – for eksempel kom mønterne 
og medaljerne til Rosenborg (sidenhen er de flyttet til 
Nationalmuseet, hvor de i dag udgør kernen i den  
internationalt anerkendte mønt- og medaljesamling), 
mens oldsagerne blev slået sammen med Oldnordisk 
Museum.

Fra ide til museum

Denne samling, altså Oldnordisk Museum, som ikke 
havde sit udspring i kongens samling, var i gang med 
at blive opbygget andetsteds i København fra starten 
af 1800-tallet. Den ledende person bag denne samling 
var universitetsbibliotekets overbibliotekar Rasmus 
Nyerup (1759-1829), som med sit store netværk og sine 
offentlige skriverier var en velkendt og højt anset  
embedsborger. Antologien I gamle bøger, i oplukte høje 
fra 2010 er en virkelig fin indføring i Nyerups alsidige 
virke og hans vej fra fæstebondesøn til professor i  
litterærhistorie (som det hed dengang), universitets-
bibliotekar og provst (forstander) for kollegiet Regen-

sen. I kapitlet skrevet af Ulla Kjær handler det om hans 
indsats for at skabe et nationalt museum i Danmark. 
Både Nyerup og Friedrich Münter (1761-1830), der  
senere blev biskop i København, havde offentligt givet 
udtryk for, at Danmark burde have en statslig institu-
tion, som ikke blot skulle indsamle genstande, men 
også skulle kunne hjælpe med bevaring af de danske 
mindesmærker, der stod rundt om i landskabet. 

Tanken var ikke helt ny. Andre samlinger rundt om-
kring i Europa, der var begyndt som fyrste- og konge-
samlinger eller som samlinger iværksat af velhavende 
borgere, blev overtaget af staten, blandt andet British 
Museum, som åbnede i London i 1759. Nyerup, Münter 
og andre fortalere for et sådant museum kendte til  
udviklingen udenlands og agiterede for, at Danmark 
burde følge trop. At de også talte for en beskyttelse af 
oldtidslevnene, som ikke kunne flyttes fra det danske 
landskab, var dog unikt. De havde ved selvsyn set, at 
mindesmærker blev ødelagt, nedbrudt eller dele heraf 
solgt på auktion. Det var blandt andet landborefor-
merne og vejforordningen fra 1793, som forårsagede 
intensiveret ødelæggelse. Det mere effektiviserede 
landbrug, hvor gårde blev flyttet ud, og der skulle an-
lægges bedre marker, nye markskel og nye veje, koste-
de blandt andet dyssehøjene dyrt. De blev ødelagt,  
og stenene herfra kunne bruges til nye stendiger.

Nyerups engagement og plæderen for beskyttelsen 
af den danske kulturarv førte til, at folk rundt omkring 
i landet tilsendte ham oldsager, som de ønskede op-
bevaret på ansvarlig vis. Nyerup tog tråden op og fik  
i marts 1807 i aviserne trykt en “Anmodning til Eiere 
af Oldsager”, som opfordrede alle til at indsende dem 
til samlingen. Som tiden gik, blev der altså udviklet  
en oldsagssamling, som blev placeret i universitets-
biblioteket, der på det tidspunkt havde lokaler på loftet  
af Trinitatis Kirke i København (fig. 9). Kort forinden 
blev der i regi af denne samling opstillet tre runesten 
ved indgangen til Rundetårn – en begivenhed, som  
blev skildret i avisen Dagen to dage senere: 
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Den paa Universitetsbibliotheket gjorte Begyndelse med at sam-
le Bidrag til et tilkommende Nationalmuseum har paa en Maade 
faaet offentlig Sanxion. Den derværende liden Samling af  
Oldsager er nemlig ligesom blevet indviet derved, at nogle  
Runestene, som laae i en Krog inde i Trinitatis Kirke, Tirsdagen 
den 11. Februar bleve i Overværelse af Professorerne Münter  
og Nyerup opstillede ved Indgangen til Bibliotheket (citat fra  
Dagen, no. 25, 13. februar 1807).

Nyerup og Münters tiltag og deres insisteren på beskyt-
telsen af mindesmærker førte til oprettelsen af Den 
Kongelige Commission til Oldsagers Opbevaring, som 
begge også blev en central del af. Oprettelsen af kom-
missionen skete ved kongeligt dekret den 22. maj 1807 
og kom til at bestå af seks medlemmer. Det var det vir-
kelige startskud til oprettelsen af et nationalmuseum  
i Danmark, hvorfor Nationalmuseet i dag fejrer sin fød-
selsdag på netop denne dato. 

Oldsagskommissionens arbejde bestod i at bevare 
levn fra oldtiden og middelalderen i Danmark. Derud-
over skulle kommissionen også sørge for, at viden om 
disse genstande og monumenter fra fortiden blev for-
midlet til det danske folk, blandt andet ved at oprette 
et statsligt museum. Kommissionen gik straks i gang 
med at optegne monumenter rundt omkring i landet. 
Som led i kommissionens arbejde blev Danmarks  
præster også inddraget. De fik tilsendt en liste med  
12 spørgsmål om oldtidsminderne i deres sogn, og de 
hjalp med at optælle og indberette monumenterne og 
deres bevaringstilstand. Ganske som Worm benyttede 
kommissionen altså præsterne med et lokalt kendskab 
til at høste information om landets mindesmærker.

Et nationalt museum med adgang for offentligheden 
kom også til efter noget tid. Oldnordisk Museum blev 
i 1819 åbnet på Trinitatis Kirkes loft. På dette tidspunkt 

fig. 9. Tegning af  

Rundetårn og Trinitatis 

Kirke i 1809 efter  

forlæg af Eckersberg.
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var Christian Jürgensen Thomsen (1788-1865) sekretær 
i Oldsagskommissionen. Han var en stor kapacitet  
for kommissionen såvel som for museet, og han blev 
en af frontfigurerne i udviklingen af den arkæologiske 
disciplin (fig. 10). Universitetsbiblioteket, som lånte 
lokalerne ud til kommissionens museum, meddelte 
dog i marts 1832, at kommissionen måtte finde nye  
lokaler til museet. Biblioteket led af pladsmangel, og 
tilmed var museets gæster lidt af en gene, da de skulle 
gennem biblioteket for at komme til udstillingen. 
Thomsen skaffede hurtigt nye lokaler. Syv rum i den 
nordlige sidefløj af det nyligt genopbyggede Christians-
borg Slot blev viet til samlingen, som kunne åbne her  

i maj 1833. Efterhånden som samlingen voksede, blev 
flere og flere rum knyttet til.

Som resultat af enevældens afskaffelse og statens 
overtagelse af de kongelige ejendomme og dermed 
samlinger blev oldsagerne fra kongens kunstkammer 
indlemmet i Oldnordisk Museum. Sammen med  
en række andre samlinger blev Oldnordisk Museum i 
løbet af 1850’erne endvidere flyttet til Prinsens Palais 
(fig. 11), efter en kundgørelse den 30. maj 1849 havde 
beordret dette. Dette palæ var oprindeligt bygget som 
residens for prins og senere konge Frederik V (rege rede 
1746-1766), blot tre år før han blev konge og altså ryk-
kede til kongeboligen overfor. Først i 1892 kom sam-

fig. 10. Thomsen viser rundt  

i Oldnordisk Museum på  

Christiansborg. Tegning  

udført af Magnus Petersen 

(1827-1917) i 1846.
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lingen og museet i Prinsens Palais til at hedde Natio-
nalmuseet. 

Den fascinerende historie om vores allesammens 
Nationalmuseum slutter slet ikke her. Palais’et blev 
over tid udvidet, samlingen blev gjort større, krige for-
årsagede til tider evakuering af genstande og har lige-
ledes ført til tab af genstande, og forskellige direktører 
har sat og sætter til stadighed deres præg på museet. 
Nationalmuseet er i dag et museum, som omfatter en 
lang række samlinger i Prinsens Palais midt i Køben-
havn, men også andre steder i landet – fra Rømø til 
Flyvestation Værløse – støder man på museets sam-
linger og bygninger. Museets struktur er kompleks,  
og ud over indsamling og udstilling af genstande, 
spænder museets opgaver også over blandt andet kon-
servering, forskning og myndighedsbetjening.

Grundlæggelsen af arkæologifagene

Arkæologi er ikke bare ét fag i dagens Danmark. I dag 
kan man på danske universiteter specialisere sig i klas-
sisk arkæologi, forhistorisk arkæologi, middelalder-  
og renæssancearkæologi og nærorientalsk arkæologi, 
og i en årrække har man også kunnet dygtiggøre  
sig inden for marinarkæologi. Disse arkæologier er i 

Danmark i flere etaper vokset ud af ét fag – én arkæo-
logi – som fra start var nært beslægtet med filologien, 
altså studiet af kulturers sprog og litteratur. 

Arkæologien som en egentlig videnskab tog form i 
renæssancens Italien. I Rom stod samtidens monu-
menter side om side med antikkens. Rom var som en 
arkæologisk park, hvor kunstnere, akademikere og 
intellektuelle søgte hen, og studiet af ruinerne blom-
strede, samtidig med at de blev revet ned og stenene 
genbrugt eller brændt til kalk for at forny bylandskabet, 
der var i konstant udvikling. Kunstnere forsøgte at  
rekonstruere antikkens monumenter, som de måtte 
have taget sig ud oprindeligt, og arkitekter forsøgte at 
forstå de romerske ingeniørers teknikker og metoder, 
der lå til grund for fortidens bygningsværker. Flere 
værker med skitser af skulpturer såvel som bygninger 
og topografiske planer over Rom udkom, og Roms an-
tikviteter blev præsenteret for den europæiske offent-
lighed. Dertil blev antikke forfatteres værker trykt og 
oversat. 

Den tyske forsker Johann Joachim Winckelmann 
(1717-1768) besøgte også Italien, og han fik blandt  
andet adgang til udgravningerne i Herculaneum i 1762, 
som ellers var lukkede for offentligheden på dette  
tidlige tidspunkt. Winckelmann var den første, der 

fig. 11. Prinsens Palais i 1832.
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beskæf tigede sig med og påviste, at der var tydelige og 
påviselige forskelle imellem den græske og den romer-
ske kunst. Winckelmann, der siges at være både kunst-
historiens og den klassiske arkæologis fader, udviklede 
stilkritikken, hvor man igennem en metodisk tilgang 
til det enkelte objekt bryder det ned i mindre bidder og 
tager stilling til, fra hvilke perioder de forskellige stil-
træk stammer. På den måde fandt han ud af, hvilke 
kunstværker, især skulpturer fra antikken, der var hen-
holdsvis originaler og senere antikke kopier. Winckel-
manns indflydelsesrige værk Geschichte der Kunst des 
Alterthums (antikkens kunsthistorie) blev publiceret  
i 1764 fire år før hans tidlige død, som han led på grund 
af et overfald under en rejse. Hans værk blev et gen-
nembrud i kunsthistorien og grundlaget for den klas-
siske arkæologi, der i 2017 fejrede 300-års jubilæum  
i anledning af Winckelmanns 300-års fødselsdag. 

Også danskere drog sydpå for at studere antikken og 
for at tegne og indsamle genstande. I 1700-tallet tog 
flere danskere til Göttingen, hvor de kunne studere ved 
den tyske filolog Christian Gottlob Heyne (1729-1812), 
som i studiet af antikken ikke kun tog de skriftlige kil-
der op, men også antikke genstande. Georg Zoëga 
(1755-1809), Friedrich Münter og Niels Iversen Schow 
(1754-1830) var blandt dem, som tog til Göttingen  
og derpå videre til Italien, hvor antikstudierne blom-
strede. Zoëga vendte ikke tilbage til Danmark, men 
hans studier og ophold i Italien blev vigtige for udvik-
lingen af både klassisk og nærorientalsk arkæologi. 
Zoëga havde et stort netværk, han rapporterede jævn-
ligt tilbage til Kunstakademiet i Danmark om antikker 
og kunst i Rom, og hans metodiske tilgang til materia-
let vandt genklang: For at blive klogere på de græske 
og romerske oldsager skulle man også vide noget om 
de ægyptiske og omvendt. Selvom det i dag måske kan 
synes som en selvfølge, så advokerede han også for, at 
man i studiet af et monument først skulle gøre sig klart, 
hvad der stammede fra fortiden, og hvad der var nyere 
tilføjelser. 

Iversen Schow skulle blive den første professor i ar-
kæologi ved Københavns Universitet. Det skete i 1805, 
men allerede otte år efter arkæologien blev en del af 
universitetet, blev Schow dog professor i græsk filologi, 
og der blev ikke længere forelæst i arkæologi. Den  
næste på banen var P.O. Brøndsted, som i 1832 blev pro-
fessor i filologi og arkæologi. Det skete efter hans  
banebrydende indsats med udgravninger forskellige 
steder i Grækenland – noget, der fortælles meget mere 
om i kapitlet om Brøndsted her i bogen.

Treperiodesystemet og Christian  
Jürgensen Thomsen

Men kun kort tid efter de materielle levn fra middel-
havslandenes klassiske kulturer kom på universitets-
programmet, begyndte Danmarks forhistorie at få 
mere og mere opmærksomhed. Christian Jürgensen 
Thomsen, som allerede er blevet præsenteret i forbin-
delse med Nationalmuseets opståen, havde et enormt 
komparativt materiale til rådighed som moderne  
(for sin tid) museumsleder og passioneret samler. Med 
det som udgangspunkt bidrog han til udviklingen af 
nogle af de vigtigste principper i arkæologisk viden-
skab (fig. 12). Fra midten af 1820’erne og flere årtier 
frem udviklede og korrigerede han løbende et tre- 
periode system, som udstillingen kronologisk kunne 
struktureres efter: en opdeling af oldtiden i de tre  
hovedperioder sten-, bronze- og jernalder. De fik navn 
efter de materialer, som våben og skærende redskaber 
blev fremstillet af. Denne fundamentale opdeling ka-
rakteriserer stadig vores tilgang til de forhistoriske 
kulturer i Danmark og i resten af Europa. 

Thomsen arbejdede organiseret og innovativt med 
det arkæologiske materiale fra danske lokaliteter. I den 
sammenhæng var også fundkonteksterne, som nye 
udgravninger var med til at fremhæve, vigtige i Thom-
sens metode, og de er grundlaget for moderne arkæo-
logisk udgravningspraksis. Med andre ord, hvis man 
skal kunne fortolke fund fra fortiden, skal konteksten 
for fundene dokumenteres. Hvor blev de fundet? I hvil-
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ket lag? Og sammen med hvad? Med nye udgravninger 
kom nye genstande til museet, og fortidens tidsforløb 
kunne yderligere blive belyst. Den praktiske arkæologi 
i Danmark blev grundlagt med Thomsen og med hans 
kollega og lærling Jens Jacob Asmussen Worsaae (1821-
1885), som vi skal høre meget mere om i det efterføl-
gende. Worsaae kom til at stå for mange udgravninger 
rundt om i landet, og også Frederik VII (regerede 1848-
1863) stod bag flere udgravninger – ofte ledsaget af 
Thomsen eller Worsaae.

Trods Thomsens store betydning for arkæologien 
udgav han ikke ret meget. Hans tanker om treperiode-
systemet udkom i 1836 i Ledetraad til Nordisk Oldkyn-
dighed, som var et illustreret formidlingsskrift udsendt 
til landets præster og lærere. Året efter blev værket 
oversat til tysk, og nogle år senere udkom det også i en 
engelsk udgave. Andet af hans banebrydende arbejde 
kender vi til blandt andet gennem kommissionens  
referater og bevarede breve. 

Køkkenmøddingkommissionerne

Den stigende interesse for de forhistoriske kulturperi-
oder og det øgede fokus på vigtigheden af arkæologiske 
fundkontekster førte i midten af 1800-tallet til diskus-
sioner om de bunker af skaller fra saltvandsbløddyr, 
især østers, der lå langs flere af de danske kyststræk-
ninger. Skaldyngerne indeholdt nemlig også genstan-
de, der var forarbejdet af mennesker. Kunne dyngerne 
være resultat af menneskelig aktivitet, eller var de 
menneskegjorte genstande blot ved tilfælde blevet 
iblandet skallagene, som ellers kunne være naturlige 
aflejringer, der var blevet eksponeret, da havet trak sig 
tilbage?

En tværfaglig arbejdsgruppe blev i 1848 nedsat med 
netop den mission at blive klogere på skaldyngerne – 
naturvidenskaberne og arkæologien skulle i fællesskab 
søge svar på spørgsmålet. Arbejdsgruppen kendes  
under navnet Den 1. Køkkenmøddingkommission. 
Forskningsinitiativet, som gik på tværs af fag, var for 
datidens normer exceptionelt både i dansk og interna-

tional sammenhæng. Køkkenmøddingkommissionen 
kom til at bestå af forskere fra flere forskellige viden-
skabelige fagretninger, nemlig geologen Johan Georg 
Forchhammer (1794-1865), zoologen Japetus Steen-
strup (1813-1897) og arkæologen Worsaae. Tre år efter 
kommissionens nedsættelse havde de undersøgt skal-
dyngen lidt nord for Meilgaard Gods på Norddjursland. 
Her ligger en meget stor køkkenmødding, ca. 125 m 
lang og mellem 20 og 30 m bred, og ejeren af Meilgaard 
havde i 1849 tilsendt Oldnordisk Museum en benkam, 
som dukkede op i forbindelse med, at skaller fra dyn-
gen blev gravet væk og brugt som vejfyld. Med under-
søgelsen kunne Worsaae, med resten af kommissio-
nens opbakning, konkludere, at skaldyngen var affald 
fra kystbosatte stenalderfolk – et folk, som gik forud for 
dem, som havde bygget dysser og jættestuer. Man  
havde altså opdaget den ældre stenalder, eller mellem-
stenalderen (mesolitikum), som perioden også kaldes. 
Med opdagelsen blev dansk arkæologi berømt langt  

fig. 12. Maleri af Christian Jürgensen Thomsen fra 1849.
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fig. 13. Køkkenmøddingen ved Meilgaard. I skovbunden ses hvide plamager af skaller.

fig. 14. Østers og hjertemuslinger i skovbunden ved Meilgaarddyngen.
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ud over landets grænser. Siden er der foretaget flere 
udgravninger af skaldyngen ved Meilgaard, blandt  
andet i 1861 af netop Worsaae, Steenstrup og også den 
arkæologiinteresserede Frederik VII.

I dag findes den fredede køkkenmødding ved Meil-
gaard ca. 1 km fra kysten, og en bøgeskov breder sig ud 
over og rundt om den (fig. 13). For 7.000-6.000 år  
siden, da den fungerede som affaldsdynge for en sten-
alderboplads, som sandsynligvis har ligget lige bag 
den, lå lokaliteten dog helt ud til kysten. De forskellige 
udgravninger har vist, at skallerne primært er østers, 
men der er blandt andet også hjertemuslinger, hav-
snegle og blåmuslinger (fig. 14). Dyreknogler fundet  
i dyngen viser desuden, at også kronhjort, rådyr, vild-
svin og forskellige fugle blev spist af stenalderfolket 
her. Af oldsager er der i Meilgaarddyngen blandt andet  
fundet redskaber af flint og ben, skår af lerkar og ben-
kamme (fig. 15). 

Endnu en kommission med et tværfagligt sigte og 
med køkkenmøddinger på dagsordenen blev oprettet 
i 1890’erne, Den 2. Køkkenmøddingkommission.  
Andre køkkenmøddinger skulle nu undersøges og  
udgraves, så man kunne blive endnu klogere på den 
tidligere kommissions resultater, stenalderens krono-
logi og på de skaldynger, der siden havde vist sig at  
eksistere rundt om i landet. Kommissionens syv med-
lemmer repræsenterede videnskaberne zoologi, geo-
logi, bo tanik og arkæologi, og blandt de tre arkæologer 
var Sophus Müller (1846-1934), som var direktør for  
Nationalmuseets 1. Afdeling – den afdeling, som tog 
sig af forhistorien. De undersøgte i alt otte køkkenmød-
dinger, fem i Jylland og tre på Sjælland i perioden 1893 
til 1898. Affaldsdyngen ved Ertebølle ved Limfjorden 
blev udvalgt som den lokalitet, kommissionen under-
søgte mest grundigt, og lokaliteten er siden blevet 
navngivende for den senmesolitiske ertebøllekultur. 
Resultaterne af de systematiske og vidtspændende  
udgravninger i Ertebølle samt undersøgelserne af de 
andre køkkenmøddinger blev udgivet i 1900. I publika-
tionen, som hedder Affaldsdynger fra Stenalderen i 

Danmark, berettes om udgravningerne og analysen  
af fundmaterialet, og kommissionens mange opmålin-
ger, tegninger og fotografier er gengivet heri. Midlerne 
til at udgive værket kom fra Carlsbergfondet, som  
siden sin oprettelse har været en stærk medspiller  
i dansk arkæologisk forskning. 

Ved Ertebølle blev et meget stort areal på mere end 
300 m2 udgravet i løbet af 1890’ernes kampagner.  
Der blev også taget et udsnit på 2 × 1 m af dyngen – en 
samlet blok af hele dyngens højde – som blev fragtet til  
Nationalmuseet, hvor det kunne udstilles. Mellem 
skallerne fandt de tusindvis af oldsager og andre  
fund, som kunne belyse livet på bopladsen – blandt an-
det keramik, flint- og hjortetakredskaber, fiskekroge 
og kamme i ben, knogler af mennesker og dyr, ildsteder 
og trækul, ud fra hvilke træarterne kunne bestemmes.

Med de to køkkenmøddingkommissioner kom 
dansk arkæologi og kulturarv på verdenskortet. I dag 
kender vi til masser af køkkenmøddinger i Danmark, 

fig. 14. Østers og hjertemuslinger i skovbunden ved Meilgaarddyngen.

fig. 15. Benkam fundet 

i Meilgaarddyngen.
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op mod 400-450 store og små køkkenmøddinger fra 
stenalderen (dertil også køkkenmøddinger fra bronze- 
og jernalder), hvoraf nogle også findes under havets 
overflade. Mange er desværre allerede ødelagt eller 
truet af blandt andet pløjning, skovarbejde og sommer-
husbyggeri. Skaldyngernes kalkholdige lag byder på 
helt enestående muligheder for at bevare organisk  
materiale fra fortiden – materiale, som med nutidens 
samarbejder mellem arkæologi og naturvidenskaberne 
kan fortælle os en hel masse om stenalderfolkets ud-
nyttelse af naturens ressourcer, overgangen til bonde-
stenalderen og fortidsmenneskenes tilpasning til  
klimaændringer.

Mange arkæologier

Med Thomsens tredeling af oldtiden, med Oldsags-
kommissionens vigtige arbejde og med Worsaaes ihær-
dige indsats både i museumsverdenen, i felten og ved 
universitetet lagdes fundamentet for oprettelsen af 
nordisk arkæologi som et fag: et fag, som havde fokus 
på studier af de samfund, som kun kendes gennem ar-
kæologiske genstande og ikke gennem skriftlige kilder. 
Worsaaes vigtige bog fra 1843, Danmarks Oldtid, oplyst 
ved Oldsager og Gravhøie, var det første studie af Dan-
marks fortid, som byggede på en ren arkæologisk  
videnskabelig metode. Den selvlærte Worsaae (fig. 16) 
skrev bogen i en alder af kun 22 år. Worsaae var ikke 
bange for at lægge sig ud med allerede anerkendte for-
skere og accepterede tolkninger. Blandt andet blande-
de han sig også i debatten om den allerede nævnte 
runamoindskrift, og han argumenterede imod den 
ellers nyligt godtagne læsning af skrifttegnene. Andre 
havde allerede peget på, at runerne var “naturspil”, og 
med nye undersøgelser af klippen erklærede Worsaae 
sig enig med de kritiske røster:

I Oldtidsvidenskaben har navnlig Phantasien hidtil spillet en  
altfor stor Rolle og det kunde ikke være anderledes, saalænge 
den endnu var i sin tidligste Barndom. Men i Læsningen af Runa-
mo synes Phantasieanskuelsen at have naaet sin störste Höide, 
og det er neppe nogen dristig Slutning, at Videnskaben af Frygt 
for lignende Feiltagelser nu nok vil vide at tage en mere kritisk 
Retning og saaledes arbeide sig fremad, om end med langsom-
mere, saa dog sikkrere Skridt (Worsaae 1844, 28).

Worsaae blev udnævnt til “Inspektør for de antikvari-
ske Mindesmærkers Bevaring” i 1847 – en nyoprettet 
stilling, som blev starten på en fuldstændig registrering 
af landets fortidsminder og fredningen af dem. Wor-
saae kom hurtigt med i de lærde selskaber Det Kgl. 
Nordiske Oldskriftselskab og Det Kongelige Danske 
Videnskabernes Selskab, hvor han kunne promovere 
sine ideer blandt forskerkolleger. Worsaae arbejdede 
ihærdigt på at forme den nordiske arkæologi som en 
videnskab, og i 1855 blev han ansat som docent ved  fig. 16. J.J.A. Worsaae.
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Københavns Universitet, hvor han skulle forelæse om 
nordiske oldsager. 

Da Worsaae i 1866 stoppede ved universitetet, fort-
satte hans arbejde i den nordiske arkæologis tjeneste 
ved Oldnordisk Museum. Men selvom Worsaae stop-
pede ved universitetet, blev der stadig forelæst om  
arkæologi – arkæologi i middelhavsområdet. I 1916 
blev der oprettet et professorat i arkæologi (og kun  
arkæologi, ikke filologi og arkæologi). Manden, som 
skulle tegne fagets profil i fremtiden var Christian  
Sørensen Blinkenberg (1863-1948). Han havde kund-
skaber både inden for klassisk arkæologi og nordisk 
arkæologi, og han havde i en årrække arbejdet på  
Nationalmuseet, fra 1897 som inspektør. Tilmed var 
han fra 1902 til 1914 sammen med K.F. Kinch leder af 
en stor, dansk arkæologisk ekspedition til Rhodos, som 
der kan læses meget mere om i bidraget om Kinch her 
i bogen. 

Et lektorat i nordisk arkæologi, altså en forhistorisk 
gren af arkæologifaget, blev en realitet ved et dansk 
universitet i 1930 – en del år efter vores nabolande  
i Skandinavien havde indset fagets vigtighed. Den før-
ste professor i nordisk arkæologi og europæisk forhi-
storie, som det hed, var Johannes Brøndsted (1890-
1965) i 1941. Han var underinspektør ved National-
museets 1. Afdeling og oldebarn af allerede omtalte 
P.O. Brøndsted. Johannes Brøndsted var egentlig ud-
dannet klassisk filolog, men i løbet af sin ansættelse 
ved Nationalmuseet havde han arbejdet med den nor-
diske oldtid. Han fik meget stor indflydelse på opbyg-
ningen af faget i Danmark. 

Siden forgreningen af arkæologifaget i 1930 har ar-
kæologien taget mange forskellige retninger ved uni-
versitetet, både i København, Aarhus, Odense og  
Esbjerg. Ud over de arkæologer, der er nævnt her, er 
der selvfølgelig også andre arkæologer, der har haft 
indflydelse på udformningen af arkæologifaget og  
fagets forskellige forgreninger. Ligeledes har antropo-
loger, arkitekter, kunsthistorikere, historikere, orien-
talister, ægyptologer og assyriologer løbende bidraget 

til fagets udvikling, ligesom museerne, de danske kul-
turinstitutter i Italien, Grækenland og Syrien samt de 
arkæologiske ekspeditioner og fondene bag disse har. 
Både museerne, kulturinstitutterne, ekspeditionerne 
og fondene spiller centrale roller i bogens efterfølgen-
de kapitler, ligesom vi også her bliver introduceret for 
flere af de forskellige fagfolk – ikke kun arkæologer – 
der har haft indflydelse på faget. 

Fondene og arkæologierne i Danmark

Der er flere fonde, som støtter dansk arkæologisk 
forskning. Blandt disse har Carlsbergfondet haft en hel 
central indflydelse på, hvordan dansk arkæologisk 
forskning har udviklet sig. På Carlsbergfondets hjem-
meside kan man læse, at 

Carlsbergfondet er et af verdens ældste erhvervsdrivende fonde. 
Her blomstrer ambitiøs bryggerivirksomhed side om side med 
forskning og støtte til det ypperste inden for videnskab, kunst og 
kultur (www.carlsbergfondet.dk).

Siden fondet blev oprettet den 25. september 1876 har 
det støttet dansk arkæologisk forskning både i Dan-
mark og i udlandet. Det gælder både mindre projekter 
og store foretagender, som har fundet sted over en lang 
årrække og har involveret mange forskere. I mere  
end et århundrede har fondet således været med til at 
give danske arkæologer mulighed for at gennemføre 
banebrydende forskning, og mange af de projekter, der 
omtales i denne bog, har været støttet af Carlsberg-
fondet. Blandt andet kan man i kapitlet om Kinch læse 
om det første store feltprojekt støttet af fondet, Rho-
dosekspeditionen 1902-1914.

Fondet blev oprettet af Carlsberg Bryggeriernes stif-
ter, J.C. Jacobsen (1811-1887, fig. 17). I et gavebrev skæn-
kedes Carlsberg til Det Kongelige Danske Viden-
skabernes Selskab, og Carlsbergfondet var en realitet. 
På den måde sikrede Jacobsen, at Carlsberg ville fort-
sætte med at have rod i videnskaben, samtidig med at 
videnskaben gennem legater og donationer fra fondet 
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fik nye muligheder for at udfolde sig. Fondets medlem-
mer vælges blandt Videnskabernes Selskabs inden-
landske medlemmer, fondets formand er bestyrelses-
formand i Carlsberg A/S, og Videnskabernes Selskab 
har aktiemajoriteten i Carlsberg A/S. Dette er ganske 
utraditionelt og unikt, og danske videnskabsfolk har 
indflydelse på den strategi, som det verdensomspæn-
dende firma styres efter. I en helt ny bog af professor  
i retshistorie Ditlev Tamm, De klogeste og skarpeste  
– Historien om Carlsbergfondet, bryggeriet og vores øl 
(2018), kan man læse mere om fondets fascinerende 

historie, om fremtrædende personers indflydelse på 
fond og bryggeri og om fondets ledelse af et bryggeri, 
som i dag er den tredjestørste bryggerikoncern i verden.

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab er et 
selskab, hvor fremtrædende videnskabsfolk i mere end 
275 år har kunnet mødes på tværs af fag. Den første 
danske kvinde blev dog først optaget i 1968. Det lærde 
selskab har en noget længere historie end fondet. Det 
blev stiftet i 1742 af lensgreve Johan Ludvig Holstein 
(1694-1763), filolog og historiker Hans Gram (1685-
1748), teolog Erik Pontoppidan (1698-1764) og kancel-
lisekretær Henrik Henrichsen (senere Hielmstierne, 
1715-1780), som alle havde en tæt tilknytning til Chri-
stian VI (regerede 1730-1746) gennem deres embeds-
poster. I dag er selskabet og Carlsbergfondet at finde 
under samme tag i Vilhelm Petersens (1830-1913)  
hovedværk – bygningen i nyrenæssancestil på H.C.  
Andersens Boulevard 35 i København (fig. 18). Men 
indtil den stod færdig i 1899, havde selskabet forskel-
lige andre adresser, blandt andet holdt det i perioden 
op til 1899 til i Prinsens Palais. 

Det er dog ikke kun Carlsbergfondet, der har bidraget 
til, at danske arkæologer har kunnet sætte prominente 
aftryk på den arkæologiske forskning. Flere både store 
og små private fonde støtter den arkæologiske viden-
skab. Et vigtigt fond i relation til arkæologiske feltpro-
jekter var Rask-Ørsted Fondet, som så dagens lys i 1919. 
Det blev til som et initiativ fra det offentlige. Danmarks 
rolle i internationale forskningssamarbejder skulle 
styrkes, og det kom i 1920’erne og 1930’erne blandt  
andet Harald Ingholt og hans udgravninger i Palmyra i 
den syriske ørken til gode – udgravninger, som man kan 
læse mere om i kapitlet om Ingholt. For midlerne ind-
købte Ingholt også genstande til Ny Carlsberg Glypto-
tek, som i øvrigt blev bygget omtrent samtidig med og 
lige over for Carlsbergfondets bygning, efter Carl  
Jacobsen (1842-1914, J.C. Jacobsens søn) havde foræret 
sin store samling af kunst til offentligheden. 

I 1972 blev Rask-Ørsted Fondet dog nedlagt igen, 
idet Planlægningsrådet for Forskningen, hvortil var 

fig. 17. J.C. Jacobsen. Maleri af August Jerndorff (1846-1906), 1886. 

I dag kan man se maleriet i bygningen, der huser Videnskabernes 

Selskab og Carlsbergfondet.
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knyttet seks forskningsråd, blev oprettet. Siden da  
har rådet skiftet navn flere gange, og der er lavet nye 
konstellationer for forskningsrådene, som støtter den 
frie forskning i Danmark med midler fra det danske 
statsbudget. Rask-Ørsted Fondet var altså en af for-
løberne for forskningsstøttestrukturen, som den ser  
ud den dag i dag i Danmark. 

Både private og offentlige fonde er altså med til at 
sikre den fortsatte udvikling af dansk arkæologisk 
forskning, både inden for og uden for landets grænser.

Levanten

Fortællingen om danske videnskabsmænd, der drager 
syd- og østpå, starter dog, som vi allerede har set, lang 
tid før Carlsbergfondet og Rask-Ørsted Fondet kom-
mer på banen, og også før de første arkæologer drog 
afsted for at genopdage fortiden.

Her retter vi fokus mod én region, nemlig Levanten, 
og fortæller et par af de fantastiske historier, som  
involverer danske initiativer i området. Bibelens histo-
rier trak folk til Levanten, først i form af rejsende med 
et religiøst formål, men i løbet af 1700- og 1800-tallet 

antog rejserne en mere videnskabelig form. Det Helli-
ge Land blev undersøgt som historisk kontekst for de 
bibelske narrativer. Tankerne og de videnskabelige 
idealer fra oplysningstiden havde gjort deres indflydel-
se gældende, og vestlige rejsende drog hertil for at er-
hverve sig ny viden om områdets historie og geografi 
og om fremmede kulturers skikke.

Carsten Niebuhr

En af de mest berømte rejser var den, landmåleren og 
kartografen Carsten Niebuhr (1733-1815) deltog i i åre-
ne 1761-1767. Med et videnskabeligt mål for øje rejste 
Niebuhr med fire andre videnskabsmænd og en tjener 
mod Yemen for at undersøge de steder, hvor fortællin-
gerne fra Det Gamle Testamente udspillede sig. På 
rejsen skulle de indsamle både viden og genstande, 
som kunne gøre den lærde verden i Europa klogere på 
Bibelens lande. 

Selvom endestationen var Yemen, var alt, hvad de 
dokumenterede undervejs, vigtigt.

De rejsende skulle dække mange forskellige viden-
skabelige discipliner, og ud over bibelstudier blev der 
gjort førstehåndsobservationer inden for blandt andet 

fig. 18. Bygningen, som 

huser Videnskabernes 

Selskab og Carlsberg

fondet, 1931.
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geografi, topografi, sprog, etnografi, historie og natur-
historie, og genstande, der kunne belyse disse emner, 
blev erhvervet undervejs. Ekspeditionen var bekostet 
af den danske konge, Frederik V (regerede 1746-1766), 
og de rejsende var fra Danmark, Sverige og Tyskland. 
Kun en overlevede strabadserne undervejs, nemlig 
Niebuhr – som dog ikke var dansker men tysker (fig. 19). 
Ekspeditionens arbejde skulle tage udgangspunkt i en 
liste med 100 spørgsmål og forslag til, hvordan man 
kunne gå til dem. Spørgsmål, der fokuserede på Det 
Gamle Testamente, men som også kom omkring et utal 
af andre relaterede spørgsmål: om eksistensen af visse 
fugle og fisk, hvordan de lever, og om de er spiselige; 

om betydningen af forskellige arabiske og hebræiske 
ord; om stednavnes etymologi; om guld, og i hvilke 
områder af Arabien der findes mest af det; om bedui-
nernes hytter, og hvordan de er lavet; om afgrøder og 
skadedyr; om salver og olier brugt til at kurere sygdom-
me og meget, meget mere. Spørgsmålene var udarbej-
det af den tyske professor Johann David Michaelis 
(1717-1791), som var en af de førende eksperter i orien-
talske sprog og bibelstudier. Ekspeditionsmedlemmer-
ne var også ledsaget af en form for “instruktionsbog” 
med 43 paragraffer. I disse paragraffer var formålet 
med rejsen udlagt, og rejseruten var beskrevet. Der 
står også, at hvert medlem skulle føre dagbog, og det 
på en sådan måde, at den skulle kunne forstås af andre, 
hvis vedkommende skulle dø. Hvert af ekspeditions-
medlemmernes arbejdsopgaver er beskrevet, og der 
står ligeledes, hvad de skulle lægge vægt på at indsamle. 
Genstandene skulle med hjem til videre undersøgelse.

Mange af genstandene, som ekspeditionen tilveje-
bragte, endte i Det Kongelige Kunstkammer og er i dag 
på Nationalmuseet. To nyere og rigt illustrerede bøger 
udgivet af museumsinspektør og seniorforsker ved 
Nationalmuseets Antiksamling Anne Haslund Han-
sen, Hjembragt 1767-2017 (2017) og Niebuhrs Museum 
(2016), tager udgangspunkt i netop de indsamlede gen-
stande, deres vej til København og til andre lande og 
deres betydning i en større historisk og kulturel sam-
menhæng. 

At studere genstande – og ikke kun tekster – var en 
forholdsvis ny tilgang til studiet af Bibelen. En arkæo-
logisk praksis var ved at tage form, og selvom der i eks-
peditionens “instruktionsbog” og spørgsmålsliste ikke 
er et specielt fokus på at skaffe oldsager og etnografiske 
genstande, gjorde deltagerne det alligevel. Niebuhrs 
senere udgivelse af Beschreibung von Arabien (1772) og 
Reisebeschreibung nach Arabien (1774-1778 – oversat og 
udgivet på dansk i 2003-2005), hvori resultaterne af 
den gennemførte rejse blev fremlagt, er ligeledes for-
løber for dokumentation af arkæologiske feltprojekter 
med rapporter, tegninger og grundplaner af monu-

fig. 19. Carsten Niebuhr. Kobberstik af Johann Friedrich Clemens 

(1749-1831), 1774. 
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menter, kort over lokaliteter og regioner, plancher med 
forskellige typer af samme slags genstand samt tolk-
ning af den materielle kultur.

Arkæologer i Levanten

Den videnskabelige opmærksomhed rettet mod Østen 
øgedes blandt andet med Niebuhrekspeditionen, men 
også med for eksempel Napoleon Bonapartes (kejser 
1804-1815) kampagner i Ægypten og Syrien omkring 
århundredskiftet. 

Nogle af de danskere, som rejste ud for at blive kloge-
re på deres fag og på Orienten, var dem, som studerede 
orientalske sprog. Mellem dem var blandt andet Frants 
Buhl (1850-1932), som i 1889 besøgte Grækenland, 
Ægypten, Palæstina og Syrien; Johannes Østrup (1867-
1938, fig. 20), som i 1893 rejste gennem Syrien til hest, 
kom til ørkenbyen Palmyra og kortlagde dele af den  
syriske ørken som en af de første europæere; og Arthur 
Christensen (1875-1945), som ad flere omgange rejste til 
Iran, første gang i 1914. Alle tre har, sammen med andre 
videbegærlige forskere, været med til at forme deres  
fag, men de har også været med til at forme de danske 
arkæologer, som efterhånden også begyndte at bevæge 
sig uden for det klassiske Grækenland og Rom. I 
1920’erne brød det osmanniske rige sammen, og som et 
udslag af oprettelsen af de britiske og franske mandater 
i regionen fik danskerne nu mod på og mulighed for  
at lave feltarkæologiske undersøgelser i Mellemøsten. 

Med en vis kolonial dominans drog vestlige viden-
skabsfolk ikke kun afsted i videnskabens tjeneste, men 
også for at afdække den fortid og den kulturarv, som 
den vestlige verden ligeledes mente, den havde krav 
på og forståelse for. Europæere og amerikanere har 
således skrevet historien og genfundet kulturarven  
i Mellemøsten – et regionsbegreb, som i sig selv er fast-
lagt ud fra en vestlig opfattelse – og genstande er blevet 
ført bort fra regionen til vestlige museer. Det er et 
aspekt af arkæologien, som i den grad var, og til stadig-
hed er, som et tveægget sværd. Fantastiske arkæo-
logiske resultater er opnået, som også flere af bidrage-

ne i bogen vidner om, men samtidig skete og sker det 
ofte på bekostning af, at andre kulturer stilles i et un-
derlegent lys, ude af stand til selv at tage vare på deres 
kulturarv. Til trods for den gennemgribende postkolo-
niale bevægelse, der har sat sådanne dilemmaer på 
dagsordenen både i politiske og forskningsmæssige 
henseender, er der i arkæologien et indlejret spæn-
dingsforhold i feltet mellem at beskæftige sig med “an-
dres” eller “vores” kulturarv. Den dag i dag er de tyske 
arkæologiske institutter såvel som de franske forsk-
ningsinstitutter i udlandet, herunder i middelhavsom-
rådet og Mellemøsten, alle en del af udenrigstjenesten. 
Denne struktur går langt tilbage i tiden og er aldrig 
blevet tacklet på politisk eller forskningsmæssigt ni-
veau. Arkæologien er aldrig apolitisk og aldrig uden 
agenda. Men når man først har indset dette, kan man 

fig. 20. Johannes Elith Østrup til hest.
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omgås mere åbent med de dilemmaer, der måtte opstå. 
Danskerne var altså også med, da dørene til Mellem-

østens arkæologi for alvor åbnedes og den vestlige 
magt cementeredes i regionen. Et dansk udgravnings-
projekt i 1920’erne og 1930’erne fandt sted ved den 
lokalitet, der i dag hedder Khirbet Seilun beliggende 
ca. 38 km nordøst for Jerusalem. Stedet var lidt før mid-
ten af 1800-tallet blevet identificeret med Bibelens 
Shilo. Det var den amerikanske præst og professor  
i bibelsk litteratur Edward Robinson (1794-1863),  
der identificerede lokaliteten. I 1838, ca. 70 år efter  
Niebuhrs hjemkomst, rejste han rundt i regionen med 
bibelsk geografi for øje, og hans indsats må betegnes 
som et pionerforetagende. I mere end et århundrede 
efter Robinsons skelsættende rejse og opdagelser fik 
bibelarkæologi en afgørende rolle i udforskningen af 
Mellemøsten. Fortællingerne i Bibelen skulle nu be-
lyses gennem udgravninger.

Ifølge Det Gamle Testamente stod pagtens ark med 
tavlerne med de ti bud i Shilo i åbenbaringsteltet – 
israel itternes transportable telthelligdom, også kaldet 
tabernaklet eller blot boligen. I en krig mellem israe-
litterne og deres naboer, filistrene, fik filistrene held til 
at tage arken i krigsbytte. Da den kun bragte filistrene 

ulykker og sygdom, returnerede de igen arken. Senere 
blev den placeret i Salomons tempel i Jerusalem. Men 
stedet i Shilo, hvor teltet – som sandsynligvis blev er-
stattet af en fast bygning – stod, skulle nu findes af den 
norsk-danske religionshistoriker Aage Schmidt (1874-
1952) og den danske arkæolog Hans Kjær (1873-1932). 
Allerede før første verdenskrigs udbrud havde Schmidt 
arbejdet på at få en udgravning i stand i Shilo, men prø-
veudgravning på den stejle og omkring 300 m bredde 
høj fandt først sted i 1922. Kjær, som var inspektør ved 
Nationalmuseets 1. Afdeling med speciale i Danmarks 
forhistoriske arkæologi, blev leder af ekspeditionen, 
som gravede i Shilo i 1926, 1929 og 1932. Midlerne til at 
foretage udgravningen blev skaffet gennem private 
donationer. 

Efter de første to udgravningskampagner var dan-
skerne overbevist om, at de havde fundet den hellige 
bygning, hvori pagtens ark i sin tid stod, og hvor Gud 
åbenbarede sig for de troende: Man havde fundet to 
rum, som havde været hærget af en brand. Et askelag 
dækkede gulvene, og der blev fundet meget store  
forrådskar i et af rummene (fig. 21). Da Kjær selv på 
forhånd ikke havde meget erfaring med Mellemøsten 
og de arkæologiske genstande, der dukkede op, blev 

fig. 21. Kort over udgravnings

felterne fra de danske kampagner 

i Shilo samt den vestlige sektor,  

hvor man fandt rummene, der 

blev forbundet med pagtens ark.
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han rådgivet af andre arkæologer, blandt andet Wil-
liam Foxwell Albright (1891-1971), som var en ledende 
skikkelse inden for bibelarkæologi. Forrådskarrene 
blev dateret til 1000-tallet f.Kr., og det stemte perfekt 
overens med filistrenes erobring af pagtens ark, som 
sættes til omkring år 1050 f.Kr. Men der står dog ikke 
noget i Bibelen om, at filistrene hærgede eller ned-
brændte Shilo, da de tog pagtens ark. Under Kjær og 
Schmidts udgravninger blev der også gjort mange an-
dre interessante fund, blandt andet gravlæggelser fra 
forskellige perioder, et romersk badeanlæg, byzantin-
ske kirker med mosaikgulve og welier (muslimske hel-
genhelligdomme).

Kjær døde i Palæstina i 1932, og udgravningerne 
stoppede. Nogle af fundene var sendt til Nationalmu-
seet i København, andre forblev i Jerusalem sammen 
med Schmidt. Efter Schmidts død i 1952 gik andre  
danske arkæologer og teologer i lag med arkivmateri-
alet fra udgravningerne og fundene, som stadig  
ikke var blevet publiceret. Det var inspektør ved Natio-
nal museets Antiksamling Marie-Louise Buhl (1918-
2006), som ledede det nye foretagende i Shilo. Buhl var 
ægyptolog, men beskæftigede sig også med arkæologi 
i Mellemøsten. Hun var i 1951 blevet ansat som inspek-
tør ved Nationalmuseet, og i 1961 blev hun museets 
første kvindelige overinspektør. 

Fundene opbevaret i Jerusalem blev lokaliseret og 
sendt til Danmark, en ny udgravningskampagne gen-
nemførtes i 1963, og to bind om de danske udgravnin-
ger udkom, Shiloh: The Danish Excavations at Tall Sai
lun, Palestine in 1926, 1929, 1932 and 1963 (1969-1985). 
Resultaterne var opsigtsvækkende. Kjær og Schmidt 
havde ikke fundet den bygning, hvori pagtens ark stod. 
Keramikken skulle dateres til en meget yngre periode, 
til 700-tallet f.Kr., og arkæologien i Shilo kunne ikke 
længere verificere Bibelens tekster. Shilo er dog siden-
hen, i 1980’erne, blevet undersøgt af arkæologer fra 
Jerusalem, som med udgravninger både ved de tidli-
gere danske søgegrøfter samt andre steder på højen 
kom til den konklusion, at Shilo var blevet ødelagt i en 

stor brand i 1000-tallet f.Kr. Stemmer Kjærs teori så 
alligevel? Det tages op til fornyet diskussion, da Shilo 
igen er kommet i søgelyset, efter nye amerikanske ud-
gravninger er påbegyndt her i 2017 – en udgravning, 
som med den israelsk-palæstinensiske konflikt i kulis-
sen placerer sig i et sprængfarligt politisk felt.

Fortsat danske projekter i Levanten

Allerede et par år inden Kjær og Schmidts første ud-
gravningskampagne havde en anden dansker gennem-
ført udgravninger i Levanten. Det var Harald Ingholt, 
som i 1924 tog til Palmyra – byen, som også orienta-
listen Østrup havde besøgt omtrent 40 år forinden.  
I samarbejde med den franske arkæolog Maurice  
Dunand (1898-1987) foretog han udgravninger i byen. 
Efter udgravningerne i Palmyra i 1920’erne blev Ing-
holt valgt til at lede Carlsbergfondets udgravninger  
i Hama i Syrien i 1930’erne, og med Ingholt starter  
dermed en stærk tradition for danske arkæologers til-
stedeværelse i Mellemøsten. I Mellemøsten er der  
adskillige romerske og byzantinske levn, og selvom det 
måske ikke er kerneområdet for den klassiske arkæo-
log, så er området bundet tæt sammen med resten af 
middelhavsverdenen. Og det er særdeles vigtigt også 
at have en forståelse for de udvekslinger af tanker og 
ideer, genstande og råvarer samt traditioner og skikke, 
der finder sted mellem øst og vest. 

Den dag i dag har danske nærorientalske arkæologer 
flere projekter i Levanten – projekter, hvor der tages 
udgangspunkt i blandt andet stenalder- og bronzeal-
dersamfundene, bydannelse, landbrug og håndværks-
specialisering. Senantikken og den islamiske periode 
er i fokus for andre forskningsprojekter. Der er også 
fortsat danske klassiske arkæologer, der belyser forti-
den gennem udgravningsprojekter i Levanten. Flere 
forskellige projekter med danske nærorientalske såvel 
som klassiske arkæologer har for eksempel fundet sted 
eller pågår stadig blandt de antikke ruiner i byen Jerash 
i Jordan. Bogens ene redaktør, Rubina Raja, er blandt 
andet medleder af et dansk-tysk projekt i byens nord-
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vestlige kvarter, som er det højest beliggende område 
inden for byens bymure. Der er eksempelvis blevet 
udgravet en enorm romersk cisterne, en anden ro-
mersk cisterne med en trappenedgang smukt dekore-
ret med vægmalerier, en stor sal dækket af mosaikker 
med indskrifter fra 500-tallet e.Kr., et jordskælvsramt 
privathus fra 700-tallet e.Kr., veje med tykke lag af ke-
ramik som vejbelægning og masser af interessante 
glas-, mønt-, keramik-, metal- og knoglefund. Med ud-
gravningerne klarlægges byens bebyggelseshistorie, 
og med en kombination af arkæologisk felt- og analy-
searbejde og forskellige naturvidenskabelige metoder 
beretter udgravningerne om kontinuitet og forandring 
i en romersk-byzantinsk-islamisk by igennem århund-
reder (fig. 22).

Byarkæologien, danske forskere  
og denne bog

Netop de mange forskellige videnskabelige metoder, 
som man kan bruge, når fortiden skal belyses, er et 
springende punkt inden for arkæologisk forskning. 
Som vi har set, er det ikke noget nyt, at faget er tvær-
fagligt. Allerede Den 1. Køkkenmøddingkommission 
var et interdisciplinært initiativ. Der bliver hele tiden 
udviklet nye metoder og nye analysemodeller, som kan 
gøre den slørede fortid mere og mere klar. 

På Danmarks Grundforskningsfonds Center for Ur-
bane Netværksudviklinger (Centre for Urban Network 
Evolutions) er der siden 2015 blevet udført forskning, 
der med udgangspunkt i arkæologiens brede vifte af 
videnskabelige metoder retter sig specifikt mod at for-
ske i urbane samfund som netværksskabende enheder, 
der var del af en større verden. For at forstå disse kom-
plekse processer og udviklinger er det ligeledes nød-
vendigt at forstå, hvorledes arkæologien har udviklet 
sig, og centerets arbejde såvel som dansk arkæologisk 
forskning generelt hviler på en lang dansk tradition 
inden for byarkæologi, som indbefatter studier af både 
danske og udenlandske bysamfund. Det er dele af dis-
se tidligere studier og deres samfundsmæssige kon-
tekst, som præsenteres her i bogen.

Vi arbejder i bogen med byer i en bred forstand, både 
begrebsmæssigt og geografisk set: store urbane centre 
og mindre bysamfund bliver tacklet, og der bliver for-
talt om bosættelser på byhøje i Mellemøsten, antikke 
byer i middelhavsverdenen og en by fra vikingetiden i 
Danmark. Et par gange her i det introducerende kapitel 
har vi brugt ordet byarkæologi. I dag knytter betegnel-
sen sig primært til en specifik gren af arkæologien, som 
beskæftiger sig med udgravning i moderne byer (med 
en lang historie bag sig) og derfor tillige har nogle an-
dre problemstillinger at tage højde for end udgravnin-
ger på arkæologiske lokaliteter, der ikke forstyrres af 

fig. 22. En af søgegrøfterne under de dansk-tyske udgravninger i Jerash. I baggrunden ses den moderne by.
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nyt anlægsarbejde. I en moderne by kan der på grund 
af nyt byggeri ikke foretages store fladeudgravninger, 
og fortiden afsløres her af meget afgrænsede udgrav-
ninger, som til gengæld kommer gennem et væld af 
kulturlag fra byens lange historie. Det gælder for nogle 
af de arkæologiske udgravninger, som vi skal høre nær-
mere om i de efterfølgende kapitler, at moderne byer i 
dag breder sig ud over levnene fra fortidens byer. Byar-
kæologien kom dog først til som specifikt fagområde i 
efterkrigstiden, da bombede tomter i byer nu gav mu-
lighed for en undersøgelse af det, der gik forud for den 
daværende by. En byarkæologisk udgravning i Dan-
mark fandt første gang sted i Ribe i 1950’erne, og det 
er der meget mere om i bogens sidste kapitel. 

Da der er fokus på fortidens projekter og på forsk-
ningshistorien, som har ført os dertil, hvor vi er den dag 
i dag, er der nye, vigtige udgravningsprojekter med 
danske arkæologer ved roret både i Danmark og i ud-
landet, som ikke bliver omtalt yderligere i bogen. For-
uden udgravningsarbejdet i Jerash i Jordan, som vi al-
lerede har omtalt i foregående afsnit, vil vi blot nævne 
yderligere et igangværende projekt, hvis resultater 
allerede har haft en stor indflydelse på den historie, vi 
fortæller om fortiden i dag. I sommeren 2018 blev nye 
banebrydende byarkæologiske udgravninger i Ribe – 
ifølge historien Danmarks første by – afsluttet. Disse 
udgravninger, under ledelse af professor (MSO) Søren 
M. Sindbæk i samarbejde med Sydvestjyske Museer, 
er under publikation, og der forventes vigtige nye re-
sultater omkring vores forståelse af Danmarks tidlige 
urbanisering og organiseringen af Ribe som en central 
handelsby med vidtrækkende netværk langt ud over 
landets grænser. 

Bogens kapitler

Da bogens efterfølgende otte kapitler (fig. 23) i tid 
spænder fra starten af 1800-tallet til for ganske nylig, 
er der selvfølgelig en vis variation i strukturen af hvert 
enkelt kapitel. Nogle arkæologer har efterladt sig man-
ge personlige notater eller har tilmed udgivet deres 

erindringer, mens andre kun kan belyses gennem  
arkivmateriale fra udgravningerne eller personlige  
relationer. Endelig forholder det sig også sådan, at nog-
le af de byer, bogens hovedpersoner påbegyndte ud-
gravninger i, stadig er omdrejningspunkter for dansk 
arkæologisk forskning, mens andre måske ikke har 
været berørt siden, hverken af danske eller udenland-
ske arkæologer.

Først fortæller John Lund om P.O. Brøndsted. Ud-
gangspunktet for bidraget er Brøndsteds udgravninger 
på øen Kea i Grækenland i 1811-1812. Her identificere-
de Brøndsted den antikke by Karthaia og foretog ud-
gravninger flere steder i byen. Også andre af Brønd-
steds udgravningseventyr i det græske bliver beskre-
vet, og vi møder blandt andet flere kulturpersoner  
fra danskerkolonien i Rom, den osmanniske vesir Ali 
Pasha (regerede 1788-1822) og en notorisk svindler, 
som blev overladt nogle af de vigtigste fund fra Kea. 
Lund har tidligere beskæftiget sig med Brøndsteds sys-
tematiske udgravningsvirksomhed i Grækenland og 
den senere skæbne for de fund, Brøndsted gjorde her.

K.F. Kinch behandles i det efterfølgende kapitel skre-
vet af Stine Schierup. Kinch var en del af den danske 
Rhodosekspedition, der, støttet af Carlsbergfondet,  
i 1902-1914 undersøgte og udgravede Athena Lindia- 
helligdommen i Lindos, som besøgende på National-
museets Antiksamling vil have stiftet bekendtskab 
med. Men også Vroulia på Rhodos, en arkaisk bosættel-
se med en organiseret byplan, blev udgravet af Kinch, 
som forinden engagementet på Rhodos rejste rundt i 
det sydlige Makedonien, hvor han indsamlede kilder til 
en beskrivelse af områdets topografi i antikken. Schie-
rup har et indgående kendskab til materialet og har tid-
ligere arbejdet med netop Kinchs udgravninger i Vrou-
lia og med arkivmaterialet fra Rhodosekspeditionen.

Rubina Raja ser herefter på Harald Ingholt, teo- 
log og nærorientalsk arkæolog, som i 1920’erne og 
1930’erne foretog udgravninger i den syriske ørkenby 
Palmyra. Byens grave var i fokus i Ingholts arbejde, og 
i dem dukkede fortællinger om Palmyras indbyggere 
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op i form af kalkstensportrætter, vægmalerier og rigt 
dekorerede sarkofager. Ingholts interesse for Palmyra 
voksede ud af hans arbejde med verdens største sam
ling af palmyrenske gravskulpturer, der allerede be
fandt sig på Ny Carlsberg Glyptotek i København,  
indkøbt af museets grundlægger, bryggeren Carl Jacob
sen. Foruden Jacobsen og Ingholt har andre danskere, 
både før og efter Ingholts arbejde her, udforsket Pal
myra, dens antikke beboere og byens handelsnetværk. 
En af dem er Raja, der er leder af Palmyra Portræt  
Projektet.

To store mænd inden for arkæologien er omdrej
ningspunktet for næste kapitel. Det handler om arkæ
olog Frederik Poulsen og arkitekt Ejnar Dyggve, som 
arbejdede i Kalydon i Grækenland i løbet af 1920’erne 
og 1930’erne. Kalydon var og er kendt for de mange 
mytologiske fortællinger, som knyttes til byen. Poulsen 

og Dyggve undersøgte byens antikke ruiner, og deres 
udgravninger af nogle af byens ekstraurbane hellig
domme har gjort os klogere på især byens og hele regi
onens religiøse liv. Der er blevet gravet i arkiverne,  
og Poulsens og Dyggves bedrifter belyses i kapitlet 
igennem breve, dagbøger og fund. Også de nye dansk 
græske udgravninger i Kalydon by, igangsat i 2013, ind
drages i kapitlet, som er skrevet af to fremtrædende 
skikkelser i forbindelse med udgravningerne i Kalydon 
– nemlig Søren Handberg, der er leder af udgravnin
gerne, og Signe Barfoed, der i en årrække har ledet 
fundregistreringen der.

P.V. Glob er hovedpersonen i næste kapitel skrevet 
af Steffen Terp Laursen. Eventyreren og videnskabs
manden Glob portrætteres gennem hans vigtige ud
gravninger i Bahrain og flere andre steder i Den Arabi
ske Golf. Bahrains mange tusinde gravhøje lokkede 
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fig. 23. Kort over de primære arkæologiske lokaliteter, som bliver behandlet i bogens kapitler.
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danskeren og et arbejdshold omfattende en masse 
forskellige fagligheder til Golfen, og jagten på dilmun
kulturens hovedstad blev iværksat – en kultur, som i de 
ældgamle myter beskrives som en Paradisets Have. 
Byen blev fundet, sagnlandet blev gjort til virkelighed, 
og Glob slog sit navn fast både nationalt og internatio
nalt. Laursen har selv været en del af det danske enga
gement i Bahrain, og han beskæftiger sig blandt andet 
med urbanisering og det store handelsnetværk, som 
dilmunkulturen opererede med.

Næste kapitel handler om P.J. Riis og de danske ud
gravninger på byhøjen i Hama og på byhøjen Tell Sukas 
i Syrien. Riis var som studerende i Hama i 1930’erne, 
og han endte med at blive drivkraften bag publicerin
gen af udgravningsresultaterne. Udgravningerne på 
Tell Sukas var ledet af ham selv i slutningen af 1950’erne 
og starten af 1960’erne. Inden da havde han været med 
til at etablere en afdeling for klassisk arkæologi ved 
Aarhus Universitet. Med udgangspunkt i en blanding 
af Riis’ erindringer, som han publicerede nogle år før 
sin død, og resultaterne fra de to syriske udgravnings
ekspeditioner, kommer vi tæt på personen Riis, på hans 
faglige karriere og på fortidens bysamfund i nutidens 
Syrien. Kapitlet er skrevet af Eva Mortensen, som til 
daglig beskæftiger sig med historiografi i Levanten.

Kristian Jeppesen og hans udgravninger i Bodrum i 
nutidens Tyrkiet er fokus for kapitlet skrevet af Poul 
Pedersen og Birte Poulsen. Jeppesen gav sig i kast med 
de store, kendte og vigtige antikke bygningsværker fra 
den klassiske periode, blandt andet et af antikkens syv 
vidundere, Maussollæet. Det førte til udgravningskam

pagner i den tyrkiske by Bodrum, antikkens Halikar
nassos. Jeppesens lange virke i Bodrum og hans vigtige 
bidrag til at forstå underværket, som dominerede den 
antikke by, er siden blevet videreført af danske arkæ
ologer. I mere end 50 år har danskere gravet i byen, de 
sidste år med Pedersen og Poulsen i spidsen, og Maus
sollæet såvel som den antikke by og dennes udvikling 
er i fokus for undersøgelserne.

I bogens sidste kapitel vender vi hjem til Danmark. 
Den gren af arkæologien, der beskæftiger sig specifikt 
med byudgravning, blev som allerede nævnt en selv
stændig disciplin i Danmark for et halvt århundrede 
siden, og det var ikke mindst på grund af de første byar
kæologiske udgravninger i Ribe, som startede i 1953. 
Ribe og de hovedpersoner, som er en del af fortællingen 
om arkæologi i Ribe, er derfor omdrejningspunktet for 
Morten Søvsøs kapitel. Søvsø har i en årrække beskæf
tiget sig med netop Ribe – både i et forskningshistorisk 
perspektiv og i forbindelse med nye udgravninger.

Tak

Vi takker Danmarks Grundforskningsfond – bevilling 
DNRF119, Centre of Excellence for Urban Network 
Evolutions (UrbNet) og Carlsbergfondet. Desuden skal 
Bente Philippsen fra Aarhus AMS Centre og UrbNet 
have en stor tak for indspark til afsnittet om køkken
møddingkommissionerne, og Aarhus Katedralskole, 
Nationalmuseet, Niels Bargfeldt, Carlsbergfondet og 
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab skal 
have tak for hjælpen med at skaffe nogle af billederne 
til bidraget og for tilladelserne til at bruge dem.
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282 morten søvsø

Signe Barfoed
University of Kent, Department of Classical  

and Archaeological Studies

Signe Barfoed er Honorary Research Fellow på  
University of Kent i England, hvorfra hun blev tildelt 
en ph.d.-grad i klassisk arkæologi i 2016. Hun har 
siden 2013 ledet fundregistreringen i forbindelse  
med de dansk-græske udgravninger i Kalydon.  
Hun har tidligere arbejdet med arkæologiske fund  
i Nemea, Olympia, Tyrkiet, Ukraine og Danmark 
samt på Athens agora.

Søren Handberg
Institutt for Arkeologi, Konservering og Historie,  

Universitetet i Oslo 

Søren Handberg er lektor i klassisk arkæologi på  
Universitetet i Oslo med en ph.d.-grad i klassisk  
arkæologi fra Aarhus Universitet i 2010. Han var 
amanuensis på Det Danske Institut i Athen i årene 
2012-2015 og har tidligere gennemført arkæologisk 
feltarbejde i Athen, Syditalien, Ukraine, Danmark  
og Norge. Siden 2013 har han ledet det dansk- 
græske arkæologiske feltarbejde i Kalydon.

Steffen Terp Laursen
Moesgaard Museum, Orientalsk Afdeling

Steffen Terp Laursen er afdelingsleder for Moesgaard 
Museums orientalske afdeling. Han er cand.mag.  
i forhistorisk arkæologi fra Aarhus Universitet i 2005 
og blev ph.d. samme sted i 2011. Han undersøger  
international handel og tidlige statssamfund med 
afsæt i bronzealderriget Dilmun. Han har udgivet  
en bog om Dilmuns kongegrave, The Royal Mounds  

of A’ali in Bahrain (2017) og har i fællesskab med  
harvardprofessor Piotr Steinkeller forfattet bogen 
Babylonia, the Gulf Region, and the Indus (2017).  

John Lund
Nationalmuseet, Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid

John Lund blev magister i klassisk arkæologi fra  
Københavns Universitet i 1968, BA i Grækenlands-
studier i 2013 og dr.phil. i 2016 sammesteds på en 
afhandling om Cyperns keramik fra ca. 300 f.Kr.  
til 300 e.Kr. Siden 1997 har han været seniorforsker 
ved Nationalmuseets Antiksamling, Danmarks og 
Middelhavslandenes Oldtid. Hans primære interes-
seområder er hellenistisk og romersk tid i Nord-
afrika, Grækenland, Tyrkiet, Cypern og Syrien,  
masseproduceret keramik og terrakottalamper  
som kilde til den antikke økonomi samt forsknings-
historie, især 1900-tallets danske arkæologer og  
andre rejsende i middelhavsområdet. 

Eva Mortensen
Centre for Urban Network Evolutions (UrbNet) og  

Afdeling for Historie og Klassiske Studier, Institut for Kultur 

og Samfund, Aarhus Universitet

Eva Mortensen er ph.d. i klassisk arkæologi og  
arbejder nu ved Center for Urbane Netværks-
udviklinger på Aarhus Universitet. Her arbejder hun 
med historiografi, 1800-talsrejsende og tidlige 
arkæo logiske projekter i Levanten. Bysamfund i den  
østlige del af det romerske rige er kernen i hendes 
forskning. Derudover har hun udgivet artikler om 
blandt andet antikke helte i det tidlig-romerske  
Lilleasien, og hun er medredaktør på bogen  
Antikkens 7 Vidundere (2017).
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Poul Pedersen
Institut for Historie, Syddansk Universitet

Poul Pedersen er klassisk arkæolog, professor  
emeritus, dr.phil. Han var ansat på Tidsskriftet Sfinx 
1977-1987 og på Syddansk Universitet 1987-2015  
med græsk og romersk kunst og arkæologi som fag-
område. Fra 1970 var han medlem af Kristian Jeppe-
sens maussollæumsprojekt, og 1987-2015 har han 
ledet Det Danske Halikarnassosprojekt. Hans forsk-
ningstyngdepunkter er klassisk græsk arkitektur,  
antikkens Halikarnassos, Vestlilleasiens arkæologi 
og kunst og det klassiske i den europæiske arkitek -
turtradition. Han har holdt talrige foredrag, skrevet 
mange bidrag til tidsskrifter og bøger og skrevet om 
græsk kunst og arkitektur til Gyldendals Oldportalen.
 

Birte Poulsen
Afdeling for Historie og Klassiske Studier, Institut  

for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Birte Poulsen er lektor i klassisk arkæologi ved Aar-
hus Universitet. Hun har arbejdet med udgravninger 
i Castor og Pollux-templet på Forum Romanum, en 
kejserlig villa ved Nemisøen i Italien samt Bodrum, 
det antikke Halikarnassos, i Tyrkiet. Hun er leder  
af projektet Contextualising the past in the Alban Hills, 
herunder arkæologiske undersøgelser af den så-
kaldte Clodiusvilla ved Via Appia. Hendes forsk-
ningsområder er romerske helligdomme og religion, 
romerske villaer samt bystudier i senantikken  
med særligt fokus på Lilleasien. 

Rubina Raja
Centre for Urban Network Evolutions (UrbNet) og  

Afdeling for Historie og Klassiske Studier,  

Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Rubina Raja er professor i klassisk arkæologi på  
Aarhus Universitet og leder af Danmarks Grund-
forskningsfonds Center for Urbane Netværksud-

viklinger (UrbNet). Hendes forskning har fokus  
på urbane samfund, og hvordan de ses udtrykt  
i materiel og skriftlig kultur. Hun har især beskæfti-
get sig med arkæologi i Mellemøsten, implemente-
ring af naturvidenskabelige metoder i arkæologien, 
historiografi og portrætforskning, og hun er blandt 
andet forfatter til bogen Urban Development and  
Regional Identity in the Eastern Roman Provinces,  
50 BC–AD 250 (2012).

Stine Schierup
Nationalmuseet, Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid

Stine Schierup er uddannet mag.art. i klassisk  
arkæologi fra Københavns Universitet (2008) og 
ph.d. fra Aarhus Universitet (2014) med afhandlingen 
Cultural Encounters – Material Transformations.  
Studies in the reception of Greek pottery in Southern 
Italy in the 5th and 4th century BC. Siden 2014 har  
hun været ansat som forsker og museumsinspektør 
ved Nationalmuseets Antiksamling. Hendes primære 
forskningsfokus er ikonografi og distribution af 
græsk og syditalisk keramik fra arkaisk til hellenistisk 
tid samt temaer, der knytter sig til Antiksamlingens 
historie, herunder genstandenes biografi og repræ-
sentation. 

Morten Søvsø
Sydvestjyske Museer

Morten Søvsø er overinspektør ved Sydvestjyske  
Museer. Han blev cand.mag. i middelalderarkæologi 
og forhistorisk arkæologi fra Aarhus Universitet i 
2004. Samme år blev han ansat på Den antikvariske 
Samling i Ribe (siden 2008 Sydvestjyske Museer). 
Hans forskningsfokus er byer og byudvikling i  
vikingetid og middelalder, arkæologiske udgrav-
ninger i komplekse stratigrafier, religiøse institu-
tioner og deres arkæologi samt historisk kort-
materiale og det agrare landskab.
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Stiftsfysikus Kiær
Søvsø
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Samlings scrapbog.
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18. Illustration: Flemming Bau.
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26. Efter foto i sagen ASR 13.
27. Foto i sagen ASR 13.
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Tabel 1.  Morten Søvsø.
Tabel 2.  Efter Feveile, C. (red.) (2006). 

Ribe Studier. Det ældste Ribe, 1.2.  
Højbjerg: Jysk Arkæologisk Selskab  
og Aarhus Universitetsforlag, s. 18.

Tabel 3.  Efter Feveile, C. (red.) (2006). 
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