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Årsagen til oldsagers fremkomst eller 
erkendelse er ofte præget af pudsige en-
kelthændelser eller besynderlige rækker 
af tilfældigheder. Man kan således påstå, 
at en overophedet kamin på et nordsjæl-
landsk slot i 1859 var en mere eller min-
dre direkte anledning til, at en række 
spændende oldsager fra bronzealderen 
dukkede frem fra den sydvestfynske jord 
knap 151 år senere! Hvorledes disse to 
i tid og rum vidt adskilte begivenheder 
er forbundne, vil blive afdækket i det 
følgende. 

En slotsbrand – og en tabt 
oldsagssamling!
Den 17. december 1859 blev der tændt 
godt op i kaminen i ”oldsagsrummet” på 
Frederiksborg Slot – faktisk så godt, at 
der gik ild i hele hovedbygningen, som i 
løbet af nogle dage blev omdannet til en 
rygende ruin. Flammernes bytte var, ud 
over renæssanceslottet og store dele af 
inventaret, Frederik VII’s private sam-
ling af kunstgenstande og ikke mindst 
hans oldsagssamling. Denne omfattede 
ca. 6000 genstande, hvoraf hovedparten 

var fundet i Danmark.1 Ved den efterføl-
gende oprydning i brandtomten viste 
det sig, at en mindre del af oldsagerne 
ved gennembrændingen af gulvene var 
sunket ned i vinkælderen, hvor nogle 
genstande mirakuløst havde klaret sig 
med mindre eller ingen skader. Vigtige 
fund fra Danmarks oldtid var dog gået 
tabt, og den meget arkæologiinteresse-
rede konge måtte nærmest starte på en 
frisk! Frederik VII havde imidlertid gode 
og loyale medarbejdere og kontakter ude 

NYE FUND FRA 
SYDVESTFYNS GYLDNE 
BRONZEALDER

Siden starten af 1800-tal-
let har man vidst, at egnen 
omkring Voldtofte på 

Sydvestfyn var rig på levn fra bron-
zealderen, særligt fra yngre bronze-
alder. Udgravninger i 1860’erne og 
igen i 1970’erne har dokumenteret, 
at området ligefrem rummede et 
rigdomscenter i tiden omkring 800 
f.Kr. I 2009-2010 er der imidlertid 
gjort fund, som viser, at dette cen-
ter måske var endnu mere rigt og 
magtfuldt end hidtil antaget. Disse 
nye fund præsenteres her og sættes 
i sammenhæng med tidligere regi-
streringer fra egnen. 

Af  Mogens Bo Henriksen
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i landet, og disse sørgede i årene frem til 
kongens død i 1863 for, at en jævn strøm 
af oldsager blev sendt til den royale 
samling. 

Jægermester Langkilde – kongelig 
hofleverandør af oldsager 
En af dem, der bidrog mest til genopbyg-
ningen af Frederik VII’s oldsagssamling, 
var jægermester Frederik Christoffer 
Langkilde (1820-90), der fra 1843 og til 
sin død var forpagter på Frederiksgave, 
nu Hagenskov, nær Assens.2  Kronprins 
Frederik havde sommerresidens på Fre-
deriksgave fra 18413, og her indledtes 
bekendtskabet med Langkilde, som flit-
tigt opsporede oldsager på Sydvestfyn. 
I en række tilfælde foretog han endog 
udgravninger i områdets gravhøje, og 
denne aktivitet blev intensiveret, i årene 
efter at majestætens oldsagssamling var 
gået op i flammer. 

Gravhøjene på Voldtofte Mark
Et af de landskaber, der især blev gen-
stand for jægermesterens udgravninger, 
var området vest for Voldtofte ca. 4 km 
nordøst for Frederiksgave. Denne egn 
havde længe været kendt for sin rigdom 
på fortidsminder, og ved sognepræst K. 
Clausens indberetning til Oldsagskom-
missionen i 1809 kunne det således 
berettes, at der havde været mange 
”Grav-Høie eller Kiempegrave” på 
Voldtofte Mark i Flemløse Sogn. I præ-
steindberetningen nævntes det, at der 
var fundet urner, bronzesager og endog 
guldsmykker i nogle af højene.4 Om det 
var historier om disse fund eller tilstede-
værelsen af nogle af landets største grav-
høje (fig. 1), der inspirerede Langkilde 
til at sætte spaden i jorden, vides ikke. 
I hvert fald drog han fra 1845 og frem 
til Frederik VII’s død i 1863 gentagne 

gange til Voldtofte Mark for at grave i 
bevarede såvel som i overpløjede høje.5  
Blandt Langkildes fund må særligt frem-
hæves det rige gravudstyr, der fremkom 
i Lusehøj i 1862. I en grav, der var op-
bygget af stenfliser, fandtes bl.a. impor-
terede bronzekar anvendt som urne og 
låg herpå samt en guldarmring (såkaldt 
edsring), to stangknapper af guld, en 
flot ornamenteret bronzeøkse såvel som 
andre genstande, der afspejler afdødes 
høje status og vidtstrakte kontakter.6 
Langkildes udgravning var usystematisk 
og omfattede kun en mindre del af Luse-
høj, så Odense Bys Museer gennemførte 
en større og systematisk udgravning af 
højtomten i årene 1973-75. Også ved 
den lejlighed fandtes en overordentlig 
rig grav, som bl.a. indeholdt smeltede 
bronzebeslag fra en pragtfuldt udsmyk-
ket vogn.7 
 Lusehøj er med rette betragtet som 
Nordens rigest udstyrede gravhøj fra 
midten af yngre bronzealder (ca. 900-
700 f.Kr.), og den er anset som et lidt 
isoleret fænomen i en periode, der el-
lers er domineret af ret jævnt udstyrede 
grave. Nye fund fra Lusehøjs nabolag 
viser imidlertid, at den nok ikke var helt 
så enestående, og at andre af områdets 
høje også må have rummet ”fyrstegrave”. 
Pudsigt nok havde jægermester Langkil-
de allerede året før Lusehøj-gravningen 
været på sporet af en meget rigt udstyret 
grav, der fandtes i en nærliggende høj 
kaldet Buskebanke. En nærmere omtale 
af fundene herfra skal vente lidt endnu, 
idet en række nye og meget opsigtsvæk-
kende fund først skal præsenteres. 

Nye tider – ny teknologi
I 2010 fik Odense Bys Museer en hen-
vendelse fra den fynske amatørarkæolo-
giske forening Harja8, der i samarbejde 
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med metaldetektorklubben Tellus ville 
arrangere et ”detektortræf” på Fyn. I 
løbet af en forlænget weekend skulle 
ca. 35 metaldetektorentusiaster fra hele 
landet mødes om deres fælles interesse 
for detektorafsøgning, ligesom de skulle 
have undervisning i arkæologiske em-
ner. Museets rolle i træffet var at mod-
tage og registrere evt. fund, som måtte 
fremkomme ved afsøgningen – samt at 
holde foredrag om kulturhistorien i det 
område, der blev udvalgt til afsøgning. 
Amatørarkæologerne fandt et egnet om-
råde – og det blev nogle marker med en 
samlet udstrækning på mere end 20 ha 
syd for Lusehøj og Buskehøj. Når valget 
var faldet på lige netop dette areal, var 
det dels fordi amatørerne kendte til de 
righoldige fund fra 1800-1900-tallet, 
dels også på grund af deres kendskab 
til lodsejeren, der havde indvilget i at 
lade 35 mand gå rundt på sin jord en hel 
weekend.

 Afsøgningen blev på helt systematisk 
vis indledt i det ene hjørne af marken, og 
ved hjælp af på forhånd markerede linjer 
i landskabet kunne det sikres, at der blev 
lavet en fladedækkende og ensartet gen-
nemgang af hele området (fig. 2). Det 
første halvandet døgns afsøgning resul-
terede i mange kilo metalskrot: heste-
sko, kapsler, beslag fra markredskaber, 
nyere værktøj, dele af en mælkejunge, 
enkelte nyere mønter og bæltespænder, 
ubestemmelige metalklumper mv. Nogle 
af deltagerne var ved at opgive håbet om 
fund af spændende ting. Da træffets for-
mål primært ikke var at finde oldsager, 
men derimod oplæring i afsøgnings- og 
registreringsteknik samt samvær med 
ligesindede, gik det dog ikke ud over 
detektorentusiasternes gode humør og 
optimisme. 
 Entusiasmen, tålmodigheden og 
systematikken viste sig at bære frugt, 
for midt på træffets anden dag begyndte 

Fig. 1. Den mest markante og bedst bevarede af højene på Voldtofte Mark er Buskehøj, der med en dia-
meter på ca. 67 m og en højde på ca. 8 m er Fyns største gravhøj. Der har aldrig været foretaget udgrav-
ninger i højen, som formodes at være fra yngre bronzealder. Foto: Mogens Bo Henriksen.  
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spektakulære genstande at dukke op på 
sydsiden af en helt udpløjet gravhøj (fig. 
3), der ligger 350 m sydøst for Lusehøj 
og ca. 185 m sydøst for den imponerende 
Buskehøj. Først fremkom en flot bron-
zeøkse, der snart blev ledsaget af endnu 
to tilsvarende. Disse blev bl.a. fulgt af 
flere stykker af en stor bronzekniv og 
en stump af et sværd. Selvom det syntes 
vanskeligt at overgå disse fund, lykkedes 
det alligevel, for træffets absolutte høj-
depunkt var fremkomsten af i alt otte 
guldgenstande.   

De spektakulære fund fra 2010
Det mindst spektakulære fund fra 
amatørarkæologernes afsøgninger er 
en stump af et bronzesværd. Desværre 
er stykket så lille, at sværdtypen ikke 
kan bestemmes, og derfor er det også 
vanskeligt at datere inden for det ca. 

1200-årige tidsrum, som bronzealderen 
omfatter. 
 Mere præcis er bestemmelsen og 
dateringen af i alt seks fragmenter fra 
en og samme måske oprindeligt 25 cm 
lange bronzekniv, der utvivlsomt er 
blevet splittet ved mødet med markred-
skaber. Stumperne lå nu spredt over et 
større område, men knivtypen kan uden 
problemer bestemmes som en såkaldt 
grebtungekniv, der kendes fra en del 
fynske gravfund fra midten af yngre 
bronzealder (ca. 800 f.Kr.). Som noget 
helt usædvanligt ses på denne kniv et 
indpunslet skib af samme type, som 
kendes fra samtidige rageknive, kvinde-
smykker og ikke mindst fra helleristnin-
ger (fig. 4).  
 Samtidige med kniven er de tre 
pragtøkser, der alle tilhører en type, som 
arkæologer betegner som celte (fig. 5). I 

Fig. 2. Detektortræffets medlemmer i fuld gang med afsøgning på marken ved Voldtofte i september 
2010. Foto: Harja/Tellus. 

Fynske Årbøger 2011



Nye fund fra Sydvestfyns gyldne bronzealder 31

stedet for et skafthul er denne øksetype 
forsynet med en dølle, hvori et vinkelbø-
jet træskaft har været placeret. Kobber-
salte har resulteret i, at rester af træskaf-
tet endnu er bevaret i alle tre økser – i 
øvrigt helt som det var tilfældet med en 
celt, der fandtes af Langkilde i Lusehøj 
i 1862. De tre nyfundne økser, hvoraf 
den længste er knap 11 cm, har da også 
så mange ligheder med Lusehøj-celten i 
form og ornamentik, at man fristes til at 
se dem som udgået fra samme bronze-
støber. Som noget helt særegent er der 
på to af celtene indpunslet mønstre, der 
bedst kan tolkes som ”sammenfoldede 
skibsfigurer”, nært beslægtet med moti-
verne på grebtungekniven. Såvidt vides 
kendes dette motiv ikke fra andre økser 
fra yngre bronzealder. 
 Der kendes mange bronzecelte fra 
Fyn, og langt hovedparten af disse er 
små og uornamenterede arbejdsøkser 
og dermed milevidt i kvalitet fra de 
nye fund. Nok så væsentligt er det, at i 

de tilfælde, hvor fundoplysningerne er 
kendte, er der oftest tale om offerfund, 
og disse har hyppigt været nedlagt i 
vådområder. Kun i to tilfælde er der 
fremkommet celte i sammenhæng med 
grave fra yngre bronzealder, og det ene 
af disse er det tidligere omtalte eksem-
plar fra Lusehøj.9 Fundet i 2010 af ikke 
mindre end tre celte på samme høj giver 
derfor anledning til grundige overvejel-
ser om øksernes tolkning og den status, 
som den eller de begravede i højen må 
have haft. At der skulle være tale om 
arbejdsøkser, virker usandsynligt, og 
de viser da heller ikke spor af slid eller 
brug. En anvendelse som stridsøkser el-
ler paradeøkser er derfor andre mulige 
forklaringer på, at man har investeret så 
stor omhu i deres udsmykning.  
 Fundenes absolutte pragtstykker 
er syv såkaldte stangknapper af guld. 
Med en individuel vægt, der varierer 
fra 15,5 til 21 gram, har stangknapperne 
en samlet vægt på i alt 131 gram purt 

Fig. 3. Den udpløjede høj er stadig synlig som en rundet kuppel i markoverfladen. Bag højen og ca. 5 km 
borte ses Lillebælt. Foto: Mogens Bo Henriksen. 
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guld (fig. 6). Stangknapper har været 
fremstillet parvis, og de syv stykker 
repræsenterer tre sæt og så en enkelt, 
der mangler sin makker, som vel endnu 
venter på at blive fundet. Knappernes 
præcise funktion kendes ikke, men 
tydelige brugsspor, der stedvis næsten 
har slidt ornamentikken bort, viser, at 
de har været anvendt på en måde, så de 
gned mod et andet materiale, velsagtens 
skind eller tekstil. Om de har samlet en 
dragt foran på brystet eller siddet som 
en slags manchetknapper – eller noget 
helt tredje – vides dog ikke, for typen er 
aldrig fundet i forbindelse med dragt-
rester. Til gengæld synes det at være sik-
kert, at de har tilhørt mandsudstyret, for 

i gravene fra yngre bronzealder findes 
de ofte sammen med typiske mandsgen-
stande, f.eks. rageknive. 
 Stangknapper, som der kendes 
hundreder af fra Nordeuropa, er næsten 
uden undtagelse lavet af bronze, og der 
er da også fundet et fragment af en så-
dan på højen. Undtagelserne udgøres af 
nu i alt 12 eksemplarer af guld, og de er 
alle fundet på Sydvestfyn. Én af disse er 
fundet i Tinghøj ved Sandholts Lyndelse 
15 km mod sydøst, mens to andre – man 
fristes næsten til at sige selvfølgelig – er 
fremkommet i Lusehøj.10 De sidste to 
guldstangknapper blev fundet ved Lang-
kildes undersøgelse i Buskebanke i 1861, 
men mere om dem senere!

Fig. 5. De tre nyfundne celte. De to mindste økser har indpunslede skibsmotiver på smalsiderne. Foto: 
Asger Kjærgaard.  

Fig. 4. Fragmenter af bronzekniv. Bemærk skibskølen langs knivens ryg; den ene svungne stævn ses nær 
grebet. Foto: Asger Kjærgaard. 
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Fig. 6. De syv guldstangknapper set fra forskellige vinkler. Foto: Asger Kjærgaard. 

 Den eksklusivitet, som guldstang-
knapperne udtrykker, modsvares af et 
ca. 9 cm lang og 4,2 gram tungt redskab 
af guld. I den ene ende har genstanden 
kvadratisk tværsnit og stump afslutning, 
mens tværsnittet i den anden ende er 
cirkulært, og afslutningen meget spids. 

Ligheden med en syl er således slående, 
men det meget rene guld har næppe væ-
ret egnet til at anvende som arbejdsred-
skab. Råmaterialets eksklusive karakter 
modsiger da også dette, og snarere er der 
tale om en tandstikker – altså et stykke 
personligt toiletudstyr. Denne fundkate-
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gori, repræsenteret ved rageknive, pin-
cetter og sylelignende stykker, optræder 
ofte i yngre bronzealders grave, men 
eksemplaret af guld synes at være helt 
uden sidestykke. 

Hjemme på museet
Da detektortræffet var overstået, og gen-
standene registreret på museet, blev ar-
kiverne gennemgået for at klarlægge, om 
der tidligere var gjort fund i forbindelse 
med højtomten. Det skulle i den grad 
vise sig at være tilfældet, idet der ved 
markarbejde for ca. 50 år siden var fun-
det to bronzegenstande på højens over-
flade. Den ene genstand var et stykke af 
en stor grebtungekniv svarende til den, 
der fandtes ved detektortræffet; også 
denne har rester af et indpunslet skibs-
motiv. Den anden genstand var en mej-
sel med hulæg (fig. 7). I dette redskab 
er der også bevaret rester af skaftet, og 
det er lavet af træsorten benved. Det er 
imidlertid ikke det eneste lighedspunkt 
med de tre nyfundne økser, for den 
nærmeste parallel til ornamentikken på 
mejslen findes på de tre øksers døller. 
Væsentligt er det også at nævne, at det 
vist er første gang, en bronzemejsel er 
fundet i tilknytning til en gravhøj.
 Kniven og mejslen er jævngamle 
med de detektorfundne genstande, så 
det er meget sandsynligt, at de to fund-
grupper skal ses i sammenhæng. 

Har vi lokaliseret jægermester 
Langkildes Buskebanke?
Fundhistorien slutter imidlertid ikke 
her, for i Nationalmuseets arkiv ligger 
optegnelser om jægermester Langkildes 
tidligere nævnte gravning i 1861 i en 
gravhøj, der blev benævnt Buskebanke.11 
Navnet Buskebanke kendes ikke fra no-
get kortmateriale, så det kan ikke loka-

Fig. 7. Hulmejslen – stadig med rester af skaftet 
siddende på plads. Foto: Jens Gregers Aagaard. 
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liseres helt præcist, men det anføres, at 
den lå på Voldtofte Vestermark, hvilket 
stedfæster den til landskabet omkring 
Lusehøj og Buskehøj. Det er ikke særlig 
sandsynligt, at Buskebanke skulle være 
en fejlskrivning af Buskehøj, idet denne 
er meget velbevaret og helt uden spor af 
graveaktiviteter. Det er derimod mere 
sandsynligt, at navnet har været forbun-
det med en af de fire overpløjede høje, 
der ligger lige syd for Buskehøj, heri-
blandt altså den højtomt, hvor detek-
torentusiasterne gjorde de spændende 
fund i 2010.  
 Denne teori fandt yderligere næring, 
da det blev klart, hvad jægermesteren 
fandt i Buskebanke i 1861. Den 3. juni 

1861 gravedes til bunden af højen, hvor 
der fandtes et lille stenkammer, opsat af 
seks flade sten. Heri lå brændte menne-
skeknogler og sammen med disse et me-
get eksklusivt udstyr: to stangknapper, 
en dragtnål og en edsring af guld. Hertil 
kommer en stangknap, en ragekniv og 
rasleblik af bronze (fig. 8). Alle disse 
genstande dateres til midten af yngre 
bronzealder.
 Der er således tale om et eksklusivt 
udstyr, og det er derfor meget bekla-
geligt, at der ikke er overleveret bedre 
oplysninger om fundstedet og fundom-
stændighederne. I indrapporteringen 
bemærkes det, at sagerne fandtes efter 
½ times gravning, så man er utvivlsomt 

Fig. 8. Jægermester Langkildes fund fra udgravningen i Buskebanke i 1861. 18: Armring af guld, såkaldt 
edsring. 19: Dragtnål af guld. 20-21. Stangknapper af guld og bronze (22). 23: Rasleblik af bronze. 24: 
Ragekniv af bronze. Efter Thrane 2004. 
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gået hårdhændet til værks med skovle og 
spader. Meget kan være forstyrret, over-
set og spredt ved denne hårdhændede og 
usystematiske fremgangsmåde. 
 Ligheden mellem 1861-fundene og 
fundene fra 2010 – sammenholdt med 
Langkildes angivelse af navnet på grav-
højen – gør, at man må overveje, om den 
overpløjede høj med de fantastiske fund 
er identisk med Buskebanke. Hvis det er 
tilfældet, er det samlede udstyr så fanta-
stisk, at selv den mest beskedne arkæo-
log fristes til at bruge ordet sensation!

Gravhøjen
Som beskrevet er oplysningerne fra 
Langkildes undersøgelse sparsomme, 
men på trods af at hans gravning og 
mere end 150 års overpløjning har sløret 
billedet af højens oprindelige dimensio-
ner, er det alligevel muligt at få en idé 
om dens udseende. I september 2010 
blev der foretaget en præcis opmåling af 
højtomten og dens nærmeste omgivel-
ser, og den har nu et tværmål på op mod 
50 m og en højde på mere end 1 m. Det 
er næppe helt galt at antage, at den op-
rindeligt har været måske 40 m i diame-
ter og mindst 3-4 m høj. Højens visuelle 
effekt har yderligere været forstærket 
af, at den er placeret på en lille tunge i 
landskabet og omgivet af lavereliggende 
områder til tre sider. 
 Hvis vi antager, at højtomten er 
identisk med Buskebanke, kan man sam-
menfatte, at den har haft en rigt udstyret 
centralgrav – altså det primære gravan-
læg, som højen er rejst over – bygget af 
stenfliser i midten af yngre bronzealder. 
Som det var sædvane på dette tidspunkt, 
har højen utvivlsomt været opbygget af 
græstørv, som man afskrællede fra de 
omkringliggende arealer. Herved blev 
højens synlighed og monumentalitet 

yderligere forstærket. Ved detektoraf-
søgningen i 2010 kunne det konstateres, 
at mange indtil hovedstore sten pløjes 
op fra højen, så sten indgår tilsynela-
dende også i konstruktionen, måske i 
forbindelse med sekundære gravanlæg, 
der har været indsat i højens sider. Må-
ske er det netop i denne sammenhæng, 
vi skal se de seneste fund fra stedet: De 
kan simpelthen stamme fra sekundære 
gravanlæg, som nu er under destruktion 
som følge af den moderne og dybdegå-
ende landbrugspløjning . 
 Hvis denne tolkning er rigtig, har 
højen rummet mere end én meget rigt 
udstyret grav – i øvrigt ganske som det 
var tilfældet med Lusehøj. Antallet af 
grave kan ikke fastslås præcist uden en 
totaludgravning, men hvis højen virkelig 
har rummet ni stangknapper af guld og 
to af bronze, er seks-syv grave et absolut 
minimum! Gravhøjen kan således vise 
sig at være bygget som begravelsesplads 
for en hel familie; indtil videre er der 
dog kun fundet gravgods fra familiens 
mandlige medlemmer.   

De nye og gamle fund i perspektiv
Flere af de ovenfor beskrevne fund fra 
højen er fremhævet som særlige eller 
endda unikke, og flere gange er der truk-
ket paralleller til genstandene fra den 
nærliggende Lusehøj. Der er da heller 
ingen tvivl om, at fundene fra højtomten 
matcher – og på nogle punkter ligefrem 
overgår – materialet fra Lusehøj, der 
som tidligere nævnt er betegnet som 
Nordens rigeste grav fra midten af yngre 
bronzealder. Alene tilstedeværelsen 
af syv, eller måske endda ni, ud af de 
i alt 12 guldstangknapper, der overho-
vedet er kendt fra Nordeuropas yngre 
bronzealder, sætter højens betydning i 
perspektiv. 
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 Udstyret dokumenterer således med 
al tydelighed, at vi står over for en af 
yngre bronzealders virkelige fyrstegrave 
– eller rettere gravpladser! Spørgsmålet 
er så, om der har været en graduering 
i den status, som de gravlagte i Buske-
banke og Lusehøj har haft – og hvilken 
status har der mon været forbundet med 
den eller de personer, som kan antages 
at have været gravlagt i den ikke udgra-
vede Buskehøj? 
 Måske afspejles statusforskellene 
også i højenes indbyrdes placering og 
størrelse. 
 Lusehøj ligger på et jævnt plateau, 
og den har oprindeligt haft en diameter 
på ca. 27 m. Efter yngre bronzealders 
standard er der således tale om en stor 
høj, som imidlertid langt overgås af 
Buskehøj med en diameter på ca. 67 
m og en højde på ca. 8 m. Buskehøjs 
landskabelige placering er også mere 
fremtrædende end Lusehøjs, men hvor 
meget man kan lægge i det, er vanskeligt 

at sige. I næsten direkte lineær forlæn-
gelse af disse to høje ligger så den mulige 
Buskebanke, og den er, som tidligere 
nævnt, anlagt på et fremtrædende punkt 
i landskabet, hvorfra den var tydelig fra 
stor afstand. Var det mon, fordi denne 
høj havde særlig høj status, eller var det 
simpelthen, fordi den blev anlagt først? 
Igen må vi afvente egentlige udgravnin-
ger for at kunne komme med en mere 
velunderbygget tolkning. 
 Tilsammen har de tre storhøje og 
den oprindeligt også betragtelige Bohøj, 
der ligger tæt nordøst for Lusehøj – samt 
flere mindre høje heromkring – udgjort 
en sand nekropol, et dødelandskab, 
hvis visuelle effekt blev forstærket af, 

Fig. 9. Den 481 gram tunge edsring fra Vester 
Hæsinge. Slidspor på knoppen viser, at ringen 
rent faktisk har været båret om et håndled! Foto: 
Jørgen Nielsen.  
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at højene lå højt i landskabet. Her har 
man kunnet se dem på lang afstand, 
ikke mindst hvis man stævnede ind i 
Helnæsbugten med skibe, der kan have 
set ud omtrent som afbildningerne på 
bronzerne fra højen.  

Voldtofte – yngre bronzealders 
kraftcenter
Isoleret set er fundene fra højtomten 
selvfølgelig interessante, men rigtigt 
spændende bliver de først, når de sam-
menholdes med det øvrige og meget 
righoldige fundmateriale fra Voldtofte-
egnen – og det er omfattende. Det skyl-
des dels Langkildes ihærdige indsats 
med at undersøge egnens høje, dels også 
at Odense Bys Museer fra 1970’erne har 
lavet en målrettet indsats for at kort-
lægge områdets oldtidsbebyggelse. I 
den forbindelse er der bl.a. foretaget un-
dersøgelser på et stort bopladsområde 
ved Kirkebjerg i Voldtofte by, og her er 
landets største og mest fundrige boplads 
fra yngre bronzealder lokaliseret. Tykke 
og meget rige affaldslag viser, at om-
rådet har rummet intensiv bebyggelse 
gennem et langt tidsrum, og der er bl.a. 
fundet spor efter støbning af bronzelu-
rer.12 Egentlige hustomter er endnu ikke 
påvist, men til gengæld er der fundet 
stykker af lerpuds fra husenes vægge. 
Stykkerne viser, at husene har været be-
malet med flotte geometriske mønstre! I 
det hele taget matcher bopladsens helt 
særegne karakter fint det indtryk, som 
området med de mange og rige grave 1,5 
km vest herfor giver. At nekropolen ved 
Lusehøj-Buskehøj-Bohøj-Buskebanke 
hører til bopladsområdet inde ved selve 
Voldtofte, kan derfor næppe anfægtes 
– og sidstnævnte kan således betragtes 
som bronzealderfyrsternes residensom-
råde. 

 Lokalt afspejles Voldtofte-fyrsternes 
helt særlige status i tiden omkring 800 
f.Kr. både i de rige fund fra bopladsen og 
fra gravene, men ikke mindst i det om-
fattende og meget ressourcekrævende 
byggeri af storhøje. I et større perspektiv 
kan områdets magtposition imidlertid 
også aflæses i den geografiske fordeling 
af forskellige højstatusgenstande rundt 
omkring på Fyn, idet det ser ud til, at 
Voldtofte-fyrsterne har videredistribu-
eret noget af deres velstand til allierede 
i baglandet. En fundgruppe, som særligt 
afspejler dette, er spredningen af de 
svære guldringe – edsringene – som 
normalt findes som ofre i vådområder 
eller på tørt land. Kun på Voldtofte-eg-
nen findes de også i gravene, således i 
Lusehøj og Buskebanke. De gravfundne 
ringe er forholdsvis spinkle og med en 
vægt på under 100 gram, mens ringene 
fra baglandets offerfund kan være langt 
tungere. Det gælder ikke mindst et ek-
semplar, som for nogle år siden dukkede 
op i en skrammelbunke, der var købt 
på et loppemarked i Vester Hæsinge 12 
km sydøst for Voldtofte, men som først 
i slutningen af 2009 er kommet til mu-
seets kendskab (fig. 9).13 Den næsten ½ 
kilo tunge ring må antages oprindeligt 
er være fundet i lokalområdet, og det 
er derfor fristende at tolke den som en 
alliancegave fra Voldtofte-fyrsten til en 
loyal støtte i magtcentrets bagland. 

Fremtidige undersøgelser
De helt usædvanlige fund fra højen på 
Voldtofte Vestermark efterlader ar-
kæologerne med så mange ubesvarede 
spørgsmål, at det er nødvendigt at gen-
nemføre flere undersøgelser på stedet 
for at få nogle svar. Selvfølgelig er det 
fristende straks at sætte skovlen i jorden 
for at få totaludgravet højen, men denne 
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fremgangsmåde er meget ressource-
krævende og kræver nøje planlægning. 
Indtil videre vil der blive lavet mindre 
omfattende undersøgelser, så en større 
udgravning kan forberedes grundigt. 
Først og fremmest vil detektorafsøgnin-
gen af højen og dens omgivelser blive 
fortsat i et nært samarbejde med ama-
tørarkæologerne, der har den store eks-
pertise på dette område. Der kan stadig 
ligge oppløjede genstande i pløjelaget, 
og disse vil inden for en kort årrække 
været truet af ødelæggelse fra den inten-
sive markdrift på stedet, så det er med at 
redde, hvad reddes kan. 
 I efteråret 2011 vil der blive gennem-
ført en såkaldt magnetometerafsøgning 
over højen og dens omgivelser. Med 
denne ”jordradar” er det muligt at ”se” 
ned gennem jordlagene, hvorved spor af 
nedgravninger, større sten og stenlæg-
ninger og andre variationer i højfylden 
kan kortlægges. Dernæst er det planen 
at lave systematiske boringer i højen 
for at fastslå dens udstrækning, højde 
og opbygning – og for at klarlægge, om 
der kan konstateres spor efter ældre 
gravninger – måske ligefrem Langkildes 
”udgravningsfelt”. Resultatet af disse 
indledende undersøgelser kan efterføl-
gende danne grundlag for systematiske 
arkæologiske udgravninger, og der kan 
således blive materiale til flere artikler i 
de kommende år. 

Afslutning
Det er ganske vist lidt søgt at påstå, at 
en overophedet kamin på Frederiksborg 
Slot var årsag til, af de fantastiske fund 
dukkede op på Voldtofte Mark i efter-
året 2010. Bronze- og guldgenstandenes 
fremkomst var først og fremmest et re-
sultat af entusiastiske og ansvarsfulde 
amatørarkæologers intensive og syste-

matiske indsats med metaldetektorer. 
Når man alligevel kan argumentere for 
en årsagssammenhæng skyldes det, at 
uden Frederik VII’s fynske forbindelser 
og de graveaktiviteter, der eskalerede 
med ønsket om at opbygge en ny konge-
lig oldsagssamling efter branden i 1859, 
ville vi næppe have haft så indgående et 
kendskab til Voldtofte-egnens rige bron-
zealder. Og så havde amatørarkæolo-
gerne måske valgt et andet område som 
mål for deres detektortræf! 
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