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Luftbåren laserscanning data (LiDAR) har gjort det muligt for 
arkæologer at identificere nye arkæologiske lokaliteter på lokal 
skala. Samtidig kan maskinlæringsteknikker til automatisk iden ti
fikation af spor i landskabet løse arkæologiske udfordringer ved 
en kombination af mønstergenkendelse og metoder, der auto
matisk klassificerer landskabets geomorfologi.

Forsøg på automatisk 
identifikation af kulturarv 
i Nordeuropa

AF DAVID STOTT, SØREN M. KRISTIANSEN OG PETER JENSEN MARING, MOESGAARD MUSEUM OG AARHUS UNIVERSITET

I Danmark kender alle ringborgene, som tilskrives 
Harald Blåtand, og tiden, hvor den danske konge-
magt første gang bliver synlig i historiebøgerne. 
Eksempler på mere eller mindre runde fæstninger 
fra samme tidsperiode findes i Sverige, Tyskland 
og Polen, og der er historiske indikationer på, at 
der findes flere i andre lande.

Udforskning af borge og befæstninger er en stor 
og langvarig opgave for de gravende arkæologer i 
hele Europa. En bedre forståelse for udbredelsen 
af befæstninger med ensartede træk og på tværs 
af nutidens landegrænser vil derfor i høj grad 
forbedre vores forståelse af Europas historiske 
geografi – ikke bare for vores Vikingetid med 
ringborgene, men også for andre arkæologiske 
perioder. Mange former for arkæologiske spor i 
landskabet er yderligere truet af erosion, så 
kortlægning af dem haster.

Arkæologers brug af LiDAR og ML
Luftbåren laserscanning (LiDAR) har gjort det muligt 
for arkæologer at identificere nye og forstå stør
relsen af arkæologiske lokaliteter på lokal skala. 
LiDAR-datasæt er dog store og uhåndterlige, hvilket 
især er en udfordring, når større områder skal 
undersøges, eller når man krydser landegrænser.
Maskinlæringsteknikker (ML) til automatisk at 
identificere spor i landskabet giver imidlertid 
mulighed for at løse disse arkæologiske udford-

ringer. Dette kan opnås vha. en kombination af 
mønstergenkendelse og metoder, der automa-
tisk klassificerer landskabets geomorfologi. 
Samlet muliggør dette en identifikation af 
forskellige spor i landskabet på store arealer, og 
det forbedrer vores evne til at klassificere og 
kategorisere dem. Dette er især vigtigt, hvor 
man – som i tilfældet med befæstninger som 
ringborgene – har få eksempler til at træne 
algoritmerne.

ML på stor skala undersøges
I et igangværende projekt på Aarhus Universitet 
undersøger vi, om der kan udvikles maskin læ rings         -
metoder til at identificere arkæ ologiske spor i 
landskabet på meget stor skala. Dette sker ved at 
bruge mønstergenkendelse på de digitale højde-
modeller, som er i open access data i Nordeuropa. 
Vi gør dette ved at videreudvikle algoritmer og data-
processering til automatisk at identificere kendte 
og ukendte arkæologiske ringstrukturer i store dele 
af Nordeuropa – og til at gruppere de allerede 
kendte ringformede befæstninger.

De foreløbige resultater viser, at man kan identi-
ficere de cirkulære menneskeskabte og naturlige 
ringe, som vi allerede kender rundt om i Nord-
europas landskaber. Det er fx menneskeskabte 
runde strukturer som ringborge og rundkørsler, 
men også spor af naturlige fænomener som dødis, 
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mæanderbuer, meteornedslag, lavarør, og istidens 
pingoer. I fi guren ses eksempler på disse typer af 
ringe i landskabet, som automatisk kan identifi 
ceres i digitale højdemodeller fra hele verden.

A) Ringborg i byen Burgh, Holland; B) Overpløjet ringborg, 
Borgring ved Køge, Danmark; C) Borgø i Maribosøerne, 
Danmark; D) Altlandsberg i Brandenburg, Tyskland; E) Kaali, 
Estland; F) Morasko, Polen; G) Ilumetsa, Estland; H) 
Whitecourt i Alberta, Canada; I) Eroderet lodretstående 
fossilt lavarør i Telemark, Norge; J) Sandsynlig fossil 
pingo-rest, Danmark; K) Sandsynligt dødishul, Danmark; og 
L) Rundkørsel, Danmark

Data: Alberta- HRDEM, Open Government Canada; 
Brandenburg- DGM1 Landesvermessung und Geobasis-
information Brandenburg; Danmark- DHM1 SDFE; Estonia- 
Estonian Land board 2022; Holland- AHN2 Actueel 
Hoogtebestande Nederland; Polen- Główny Urząd. Geodezji 
i Kartografi i 2021; Norge- Høydedata.no, Kartverket.

Borgerdrevne arkæologiske 
landvindinger
Siden 2008 har Holstebro Museum prioriteret luftfotoarkæologien, 
der i 2021 resulterede i etableringen af forskningscenteret ”Luftfoto
arkæologisk Center”. De seneste 14 års arbejde har  bidraget massivt 
til den arkæologiske viden om landskaberne og har været en øjen
åbner for de mange spor fra fortiden, der omgiver os.

AF MATHIAS CHRISTIANSEN BROCH, LUFTFOTOARKÆOLOGISK CENTER, HOLSTEBRO MUSEUM

Danmark er andelsmæssigt det mest opdyrkede 
land i Europa, og de mange marker gemmer på et 
væld af arkæologiske spor – også i de områder, 
hvor arkæologer sjældent foretager regulære 
udgravninger. Det er spor, som først bliver synlige, 
når markerne fotograferes fra luften på de rigtige 
tidspunkter. 

På nyligt pløjede marker kan farvespor fra påført 
eller omfl yttet jord ses. De kan fortælle om glemte 
gravhøje, oldtidens agersystemer, forladte forsvars-
anlæg eller landskabernes væsentligste færdselsknu-
depunkter. Ligeledes kan vækstforskelle i forskellige 
slags afgrøde fortælle om fortidens bebyggelsessam-
fund. Nærmest som postkort fra fortiden.

Indsats med luftarkæologi
Traditionelt har arkæologer søgt sådanne spor ved 
selv at overfl yve udvalgte områder eller ved at se 
tusindvis af analoge lodfotografi er igennem. 
Metoden kræver oplæring og uafbrudt arbejdstid, 
hvilket der sjældent er råderum til på de danske 
museer.

Siden 2008 har Holstebro Museum prioriteret 
luftfotoarkæologien, der i 2021 resulterede i 
etableringen af forskningscenteret ”Luftfoto-
arkæologisk Center” med bevillinger fra Aage og 
Johanne-Louis Hansens Fond, Augustinus Fonden 
og Færchfonden. De seneste 14 års arbejde har 
bidraget massivt til den arkæologiske viden om 

Næste trin er, at vi nu forbedrer algoritmernes 
evne til automatisk at fi nde fl ere ringe, og især at 
klassifi cere og kategorisere de forskellige typer af 
dem i Nordeuropa.






