
Øvelse X: Arkæologisk kildemateriale (detektorfund) 

En amatørarkæolog er kommet til jer (I er museumsinspektører på Vejle Museum) med tre 
genstande (se fundkassen). Han har fundet dem under en metaldetektorafsøgning på en 
pløjemark syd for landsbyen Skibet, vest for Vejle. Fundene stammer fra marken omkring Skibet 
Kirke.  

Forhold jer til følgende spørgsmål: 

 Hvad er det for genstande? 

 Hvilket materiale er de lavet af 

 Hvad kan vi se (ornamentik, motiv) 

 Er det måske lavet i en bestemt stil? 

 Hvad er genstandenes datering? 

 Hvad er genstandenes proveniens? 

 Hvordan kan de være lavet? 

 Hvad var deres praktiske funktion? 

 Havde de måske også en symbolsk betydning? 
 

Desuden: 

 Hvad er specielt ved fundpladsen? (se på www.dkconline.dk og se på et kort over området) 
Brug specielt de ældre kort til at danne dig et indtryk af fundpladsen (Høje Målebordsblade 
fra 1842-1899)!  

 Hvad kan fundet af disse ting tyde på med hensyn til fundpladsen?  

 Hvad vil du foretage dig som arkæolog med henblik på fundene og fundpladsen? 

 Hvad vil du sige til amatørarkæologen? 

 Hvad kunne være fundenes oprindelige kontekst? 
 

Til næste time: 

 Prøv at giv os et svar på disse spørgsmål ved en kort præsentation på 10 minutter – og KUN 
10 minutter 

 I skal lave en Power Point med billeder og kort!  

Tag udgangspunkt i følgende litteratur: 

 Skre, D. (Hrsg.), Means of Exchange. Dealing with Silver in the Viking Age. Kaupang 
Excavation Project Public. Ser. 1. Norske Oldfunn 23 (Oslo 2008). 

 Eriksen, P. et al. 2009: Vikinger i vest: Vikingetiden i Vestjylland. Ringkøbing-Skjern 
Museum/Holstebro Museum/Herning Museum: Jysk Arkæologisk Selskab. 29-48. 

 Ulriksen, J. 1998: Anløbspladser. Besejling og Bebyggelse i Danmark mellem 200 og 1100 e. 
Kr. (Roskilde 1998).  

 Find evt. yderligere litteratur som hjælper dig med at besvare spørgsmålene. 
 

NB. Det er originalfund så brug altid handsker når I rører ved fundene og husk at fundene skal 
tilbage i de samme kasser/poser hvor de kom fra! 

http://www.dkconline.dk/

