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Økseformet hængesmykke fra Ejerslev Vang. Foto: Arnold Mikkelsen, Nationalmuseet.
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forord

Af Per Kristian Madsen

 Siden udgivelsen af den første bog om Danefæ 
for 30 år siden er mængden vokset betydeligt. 
Det skyldes ikke mindst danske amatørarkæolo-
gers flittige brug af metaldetektoren og det helt 
særlige samarbejde mellem detektorfolket, de ar-
kæologiske museer og Nationalmuseet. Tusindvis 
af nye fund har på væsentlige områder udvidet og 
fornyet den arkæologiske viden, og forvaltningen 
af Danefæbestemmelserne, som det er enhver Na-
tionalmuseumsdirektørs privilegium at udøve, har 
også ændret sig. For eksempel er det langtfra alle 
udgravningsfund i Danefæklassen, som erklæres for 
Danefæ, og ved siden af har vi fra 2004 udpeget 
museumsgenstande af Enestående National Be-
tydning. Her indtager alt Danefæ en selvskreven 
plads, og bag ordningen mærkes endnu påvirknin-
gen fra den livskraftige tanke om Danefæ som det 
ypperste. Både herom, og om, hvordan Danefæ 
blev behandlet før og nu, bliver der berettet i denne 
bog.
 Såvel forfattere som redaktører skal takkes for 
deres bidrag, men også og ikke mindst den ano-
nyme og nu afdøde velgører, som for et par år siden 
i sit testamente viste sig at have valgt at betænke 
Nationalmuseet med en arv til gavn for museets 
virksomhed. Heraf er der givet til denne fødsels-
dagsgavebog.

Denne bog er udgivet i en ganske særlig anledning, 
nemlig fejringen af Hendes Majestæt Dronning 
Margrethe 2.s 70-års-dag. Bogen slutter sig til ud-
stillingen „Dronning Margrethe og arkæologien“, 
som kunne ses på Moesgård Museum og siden på 
Nationalmuseet i anledning af fødselsdagen. Den 
er således et led i dansk arkæologis fejring af fagets 
mest højtstående udøver og blev overrakt Dron-
ningen ved åbningen af udstillingen på National-
museet den 8. oktober 2010.
 Danefæ betyder dødt, dvs. herreløst gods, og 
om Danefæ hedder det i Jyske Lov fra 1241, at: 
„Hvad ingen ejer, det ejer kongen“. Princippet er 
det samme i dag, dog med den forskel, at finder 
man skatte fra fortiden, så er det statens ejendom, 
og det er Nationalmuseet, som står for udøvelsen 
af Danefæbestemmelserne.
 I middelalderen skulle kongen sikres de værdier, 
som ingen kunne påberåbe sig, og f.eks. sølvfund 
gik nok med til at slå mønt. I dag er formålet et 
andet, nemlig at sikre fortidens kulturværdier til 
glæde for almenheden, og ikke blot mønter og 
genstande af ædelmetal erklæres for Danefæ, men 
alle slags jordfundne og stedfæstede genstande, 
der efter Nationalmuseets bedømmelse har en så 
væsentlig kulturhistorisk betydning, at de henhø-
rer under begrebet Danefæ. Meget er at finde på 
Nationalmuseet, men mange stykker Danefæ de-
poneres på de lokale museer for at indgå i disses 
udstillinger.

83616_danefae.indd   9 26-07-2010   11:32:30



et offerfund med tidlige 
metalsager fra Skeldal

Af Helle Vandkilde

med yderligere to Noppenringe (fig. 1). Alle sagerne 
var af kobber og bronze, undtagen dåsens indhold 
af ringe, der var af guld. De spinkle af smykkerne 
var beskadigede og desværre kun bevaret i fragmen-
ter, mens alt andet var velbevaret.
 Lad os indledningsvis dvæle ved fundopdagel-
sen for 28 år siden langs en skovsti 300 m fra Salten 
Langsø ved Ry nær Silkeborg, hvor de sjældne sager 
fremkom ved noget nær et tilfælde: Skeldalfundet 
tilgik Nationalmuseet den 12. december 1982, men 
først efter en overraskende fundfremdragelse sidst 
i november. En silkeborgenser havde med en nyan-
skaffet metaldetektor afsøgt en flad sandet stræk-
ning langs en skovvej ned til søens smalleste sted. 
Detektoren gav hurtigt udslag, og efter gravning 
med ske og fingre kunne den utrolige fundsamling 
fremdrages. Metalsagerne blev hjembragt, provi-
sorisk renset for smuds og stedvist også pudset. 
Da dåsens låg blev aftaget med en skruetrækker, 
trillede de to guldringe ud, og det stod da klart, at 
tingene var helt usædvanlige (fig. 2). Et fotografi 
blev taget hos en professionel fotograf, hvorefter 
sagerne blev forevist en guldsmed, der kunne sige 
god for guldets lødighed. Først efter en lille uges tid 
blev Silkeborg Museum underrettet, hvorefter det 
professionelle arbejde kunne begynde. Fundstedet 
blev besigtiget, kortlagt og en nærmere undersø-
gelse gik i gang. Desværre var stedet blevet stærkt 
gennemrodet under den hektiske fremgravning, 
og bortset fra mindre metalstykker fra de spinkle 

Ting af kobber, bronze og guld blev først alminde-
lige efter 2000 f.Kr., der mange steder i Europa var 
et socialt og teknologisk vendepunkt selv i områder 
uden eget metal i undergrunden. Netop omkring 
dette tidspunkt fik bronzeteknologien sit egent-
lige gennembrud, og historiens første kunstige stof 
kom i anvendelse side om side med kobber og guld, 
og i sjældne tilfælde sølv. Fra da af blev besiddelsen 
og udvekslingen af metalsager betydningsfuld for 
skabelsen af sociale relationer, ikke blot mellem 
mennesker, men også mellem mennesker og væs-
nerne i det hinsides.
 Fra det nuværende Danmark og Skåne kendes 
således fra den yngre senneolitiske periode (ca. 
2000-1700 f.Kr.) knap 400 metalgenstande. Det 
er en markant forøgelse, der viser frem mod bron-
zealderens gyldne århundreder med pragtfund som 
Solvognen fra Trundholm, Egtvedpigens grav og 
Brudevæltelurerne. Langt de fleste af de tidlige 
metalsager stammer fra såkaldte depoter, hvor de 
bagvedliggende intentioner oftest var af både reli-
giøs og social art.
 Depotfundet fra Skeldal satte fornyet gang i 
udforskningen af denne brydningstid og leverede 
både i sig selv og i forhold til samtidige fund be-
tragtelig ny viden. Fundet omfattede tre randli-
steøkser, nakkestykket fra yderligere én økse, en 
randlistemejsel, en massiv halsring, en spiralperle, 
en spiralarmring, to såkaldte Noppenringe i finger-
ringsstørrelse samt en bikubeformet smykkedåse 
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et offerfunD MeD tIDlIGe MetalSaGer fr a SKelDal 55

smykker og en lille spiralperle fremkom ikke yder-
ligere genstande.
 Vigtige oplysninger kan være gået tabt gen-
nem den usystematiske fremdragelse, men uden 

finderens indsats lå sagerne formentlig stadig i den 
overfladenære nedgravning og dermed udsat for 
gradvis nedbrydning. Fra et antikvarisk-arkæolo-
gisk synspunkt er der således fordele så vel som 

Fig. 1. Depotfundet fra Skeldal. Foto: Lennart Larsen, Nationalmuseet.
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56 Danefæ

Fig. 2. Den bikubeformede beholder og de to guldringe, den indeholdt. Foto: Lennart Larsen, Nationalmuseet. Ca. 2:1.
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ulemper. Sagen fik et retsligt efterspil på foranled-
ning af den daværende Fredningsstyrelse, fordi det 
er ulovligt uden jordejerens tilladelse at anvende 
metaldetektor og ulovligt på egen hånd at foretage 
udgravninger, der kan beskadige fortidsminder og 
Danefæ. Bøden blev på 500 kr.
 Sammen med finderens tegning af genstande-
nes indbyrdes placering viste efterundersøgelsen, 
at samlingen oprindeligt var lagt i en lille nedgrav-
ning tæt ved den nuværende overflade (fig. 3) og i 
systematisk orden i to lag (fig. 4). Nederst lå de 
to store økser side om side og på kant med æg-
gene pegende mod nord. Ved siden af lå dåsen med 
bunden i vejret sammen med øksenakkestykket og 
mod syd kobberringene. Herover lå den mindste 
økse og mejslen, og øverst lå den åbne massive ring. 
Alle sagerne lå tæt sammen, og der har nok været et 
tomrum nederst i hullet. Muligvis var de oprinde-
ligt anbragt i en træbeholder. Jordbundsforholdene 
og gamle kort tyder på, at der var hedevegetation 
på nedlæggelsestidspunktet. Stedet synes umarke-
ret, men nærheden til søen var utvivlsomt vigtig.
 Størsteparten af de tidlige metalfund stammer 

fra moser, der på nedlæggelsestidspunktet var søer 
og åbne vandhuller, ofte fjernt fra bopladsen på 
steder, der måske blev opfattet som et grænse-

Fig. 3. Profil opmålt ved undersøgelsen af fundstedet. 1) løv, mos og grene; 2) nedgravning med grå, sandet muld, hvori genstandene 
fandtes; 3) muld; 4) blegesand; 5) lag med striber af al; 6) udvasket lag. Tegning af Elsebet Morville efter opmåling ved Chr. Fischer.

Fig. 4. Finderens tegning af tingenes indbyrdes placering.

83616_danefae.indd   57 26-07-2010   11:33:35
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Fig. 5. Gallemosefundet. Foto: Roberto Fortuna & Kira Ursem, Nationalmuseet.
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område til en anden verden beboet af magtfulde 
væsner. I hvert fald har de nedlagte værdier ikke 
normalt skullet hentes igen, men må opfattes som 
gaver til de væsner eller guder, det var nødvendigt 
at holde sig gode venner med. Muligvis har pas-
sagen gennem vandet haft speciel kosmologisk be-
tydning som en symbolsk rejse fra et element ind i 
et andet. Oftest blev bare en enkelt genstand, f.eks. 
en økse, nedlagt og kun i meget sjældne tilfælde en 
større samling værdier som metalsagerne fra Skel-
dal. Her må der have været helt særlige grunde til 
offerhandlingen. Overordnet skal årsagerne til ga-
veofring søges i konkrete begivenheder, i religiøse 
forestillinger og i ønsket om at imponere slægt og 
rivaler gennem ødsel præstation. Overordnet pas-
ser Skeldalfundet ind i dette billede, skønt det kun 
har en indirekte tilknytning til vand. Fundstedet 
ligger næsten eksakt på en herreds- og sognegrænse 
(Vrads/Tyrsting og Them/Gl. Ry); formentlig et 
ældgammelt skel mellem to bosættelsesterritorier, 
men tæt på det sted, hvor grænsen brydes af en 
øst-vestgående vejføring mellem det nuværende 
Gl. Ry og Them. At dømme efter fraværet af andre 
fund og anlæg har området ligget bemærkelses-
værdigt ubeboet hen gennem hele oldtiden, måske 
fordi det havde en særlig kosmologisk og religiøs 
betydning. Øksernes placering på kant og deres 
orientering mod nord tyder i samme retning.
 Skeldalfundet ligner i høj grad depoterne fra 
Pile ved Malmö og Gallemose ved Randers (fig. 5), 
der i øvrigt begge stammer fra vandhuller. Alle tre 
fund tilhører tiden mellem 2000 og 1700 f.Kr., 
hvor viden om metalteknologien og om metallets 
anvendelsesmuligheder etablerede sig og spredtes. 
Det er karakteristisk for disse storfund, at lokalt 
fremstillede økser kombineredes med smykker eller 
dolke fra Centraleuropa. Alle tre fund indeholder 
også unikke genstande. Den bikubeformede dåse 
med de to guldringe fra Skeldal modsvares således 
af tre vogn(?)kroge fra Gallemose og noget sølv-

tråd fra Pile, som med sine tredive genstande er det 
største. Nedlæggelsen af så store mængder lokale 
og fremmede metalværdier, heriblandt eksotiske 
unika, må have givet genklang i lokalsamfundet, 
hvor visse slægter og personer for en tid må være 
blevet socialt styrket. Genstandene selv forsvandt 
ganske vist under rejsen til den anden verden, men 
erindringen om dem må have bestået i lang tid, 
måske i generationer. Højst sandsynlig forestillede 
man sig dem i fortsat brug i den anden verden.
 Den rituelle rejse til det hinsides modsvares af 
de mere konkrete rejser over geografiske afstande, 
som metalgenstandene foretog gennem deres livs-
forløb. Bevægelse snarere end stilstand karakterise-
rede dem, indtil glemselen satte ind. I Skeldalfun-
det er kun økserne af lokal herkomst. Smykkerne, 
dåsen og mejslen stammer fra Elb-Saale-området, 
hvor Úněticekulturen omkring 2000 f.Kr. ople-
vede en blomstringsperiode, hvis forudsætning var 
kobber, tin og guld fra de omgivende bjerge. Det 
var her, bronzeteknologien blev videreudviklet.
 Metalanalyser af genstandene fra Skeldal og 
andre samtidige fund fra Norden peger entydigt 
på en centraleuropæisk oprindelse for metallet, 
der blev transporteret hertil ad de store floder og 
videre over Østersøen. I Skandinavien findes de 
fleste tidlige metalfund nær kysten med Skeldal 
som én af undtagelserne. Brugte genstande fra 
Úněticekulturen fungerede som råmateriale for 
hjemlige værksteder, der valgte at koncentrere sig 
om økser. Præferencen for netop metaløksen re-
fererer til det sociale og religiøse liv, men havde 
frem for alt afgørende betydning for bygningen af 
tidens gigantiske langhuse og for bygningen af de 
skibe, der skulle bringe metallet hjem. Netop skibet 
fik lidt senere sit kosmologiske gennembrud som 
et centralt element i bronzealderens solcentrerede 
religion, som vi ser gengivet på bronzegenstande 
og på helleristninger.
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