
85

Danefæ er fund, som er fremstillet i særlig værdifuldt materiale 
eller har særlig kulturhistorisk værdi. Ofte er der tale om helt 
tilfældige fund gjort af privatpersoner, og hyppigt er det gen-
stande af høj håndværksmæssig og kunstnerisk kvalitet, der 
bliver erklæret for ”danefæ”. I kulturhistorisk sammenhæng 
kan en genstands værdi imidlertid ikke kun vurderes alene ud 
fra selve genstanden. Også fundsted og fundomstændigheder 
er meget afgørende for genstandens værd. 

For at tilskynde finderen af oldsager til at udvise særlig omhu 
i forbindelse med fund af potentielt danefæ har Nationalmu-
seet i de senere år tilføjet et særligt ”omhutillæg” til den finde-
løn, som tilgår finderen af danefæ. Dette har specielt de ivrigste 
oldsagsjægere, ”detektorfolkene”, taget til sig.  I dag registrerer 
de nøje fundsted og relevante fundomstændigheder for hver 
genstand de finder, ligesom museet bliver tilkaldt ved særlige 
fundomstændigheder. Eksempelvis hvis den fundne genstand 
ligger så dybt, at den endnu muligvis ligger i sin oprindelige 
position - på bunden af en grav eller måske i stolpehullet til et 
langhus.

Romerske mønter fra Nørholm
I 2010 dominerede detektorfundene fortsat i statistikken over 
danefæ indleveret til Nordjyllands Historiske Museum. Faktisk 
var der i år udelukkende tale om detektorfund. Årets danefæ 
tæller mere end 400 genstande, og materialet domineres fort-
sat af småmønter fra middelalderen, men rummer også en del 
smykker. Sidstnævnte er primært bronzer, og langt den overve-
jende del er fibler eller spænder fra yngre jernalder, vikingetid 
og tidlig middelalder.

Størstedelen af detektorfundene kommer stadig fra de store 
bakker omkring Limfjorden, og fortsat er det mulden på den 
store bakkeø ”Nørholm”, der er mest gavmild. Netop Nør-
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holm har da også leveret årets mest spektakulære fund, nem-
lig hele seks romerske denarer. 

Denarer er små romerske sølvmønter produceret i perioden 
1.-3. århundrede e.Kr.. De optræder i tusindvis i de germanske 
områder nord for romerriget, og i Danmark kender vi dem 
fra grave og offerfund samt fra usædvanlige bopladser. I en-
kelte tilfælde er de fundet som regulære skattefund med flere 
hundrede mønter. Størst og mest kendt er skattefundene fra 
Smørengegård på Bornholm og Råmosen fra Sjælland. Begge 
rummede ca. 500 mønter.

Denarerne synes primært at være kommet til Danmark ef-
ter 200 e.Kr. og mange af mønterne har tydeligvis cirkuleret i 
samfundet i mere end hundrede år før de er blevet tabt, gemt 
eller ofret. Hos stammerne langs den romerske grænse læn-
gere mod syd har de sikkert fungeret i en regulær monetær 
økonomi, men hos de nordgermanske stammer, herunder i 
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bl.a. Nordjylland, har denarerne formentlig sjældent været be-
tragtet og benyttet, som vi gør med mønter i dag.   De typisk 
2-4 g tunge denarer er formentlig snarere blevet værdisat efter 
vægt. Man har gemt dem som opsparing, benyttet dem som 
betalingsmiddel efter vægt og har ved lejlighed smeltet dem 
om ved produktion af smykker og lign.

På Nørholm er der de seneste par år blevet fundet to denarer, 
og da detektorfolkene i efteråret i samme område stødte på 
seks nye, kontaktede de straks museet. Der kunne være tale 
om rester af en skat under nedpløjning. Museet iværksatte en 
mindre undersøgelse på fundstedet, men desværre var heldet 
ikke med os i denne omgang.

Veludstyret skeletgrav fra jernalderen
Lidt derfra havde museet større succes med opfølgningen på 
nogle spektakulære detektorfund. I en årrække er der således 
fra et lille område ved Mellemholm nær foden af den store 
Nørholmbakkeø blevet fundet en række fibler fra romersk 
jernalder (dvs. 0-400 e.Kr.) og ældre germansk jernalder (dvs. 
400-550 e.Kr.). Sådanne smykker hører almindeligvis hjemme 
i datidens mest veludstyrede grave, hvorfor der muligvis på 

Udgravning af en delvist bort
pløjet skeletgrav.



88

det pågældende sted fandtes adskillige grave under gradvis 
nedpløjning. 

Ved en mindre forundersøgelse i 2009 påvistes faktisk to jord-
fæstegrave på et lille plateau på den sydvendte bakkeside. Da 
var der imidlertid ikke mulighed for at færdigundersøge disse. 
I år vendte museet derfor efter høst tilbage for at udgrave gra-
vene. Den ene, en kun 60 cm lang spædbarnegrav, var der blot 
omtrent 5-8 cm tilbage af. Trods den beskedne dybde rummede 
graven et sammensunkent, men ellers helt lerkar dateret til slut-
ningen af yngre romersk jernalder (ca. 350-400 e.Kr.). 

Den anden grav var blot 2-5 cm dyb. Modsat tilfældet ved 
spædbarnegraven var knoglerne af liget bevaret her. Den grav-
lagte var et voksent individ, men desværre var nedpløjningen 
så fremskreden, at kun enkelte af de nederste ribben, bækken-
partiet og benene lå tilbage. 

Gravene på stedet var således tydeligvis under kraftig ned-
pløjning. I håb om at lokalisere og registrere yderligere grave 
før næste pløjning, blev der etableret ekstra søgegrøfter om-
kring fundstedet, og få meter syd for de to andre grave frem-
kom endnu én. Et par forsigtige prøvehuller i denne viste, 
at der var tale om en usædvanlig velbevaret grav. Nedgrav-
ningen var stadig bevaret i ca. 30 centimeters dybde og bun-Velbevaret skeletgrav fundet ved 
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den med indhold derfor aldeles uforstyrret af ploven. Tilmed 
syntes skelettet at være yderst velbevaret og gravinventaret 
at være relativt omfangsrigt. Kun en ganske beskeden del af 
gravens bundlag var blotlagt. Alene her sås dog toppen af 4 
lerkar, og ved højre arm lå en lille jernkniv. 
Sådanne grave er en sjældenhed, og i stedet for at udgrave den 
i marken blev det besluttet at nedpakke og hjemtage hele an-
lægget i én stor, tonstung jordblok med henblik på udgravning 
senere. I skrivende stund står kassen med jordblokken på Lind-
holm Høje Museet. Udgravningen er planlagt som en levende 
del af museets udstilling i skolernes vinterferie 2011. 
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