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Højderne ved Maglebjerg i Næstveds 
nordlige udkant rummer i dag en ny 
bydel. I det kuperede landskab er for-
tidens spor nu næsten helt erstatt et af 
gader, huse og haver. I landskabet lå 
også nu bortdrænede og opfyldte mo-
sehuller, vandløb og søer, nogle endnu 
delvis synlige som lavninger i terrænet, 
andre genåbnede af hensyn til de rekre-
ative værdier i området.  

Museets undersøgelser fandt sted i 
2004. Utallige grøft er blev trukket med 
gravemaskine ud over hele det ca. 45 ha 
store landbrugsområde. Dett e resulte-
rede i fundet af fl ere hundrede oldtids-
anlæg. De fl este var store gruber med 
lerkarskår, dyreknogler o.l. samt ko-

gestensgruber, der tolkes som kultiske 
bålgruber fra yngre bronzealder og æl-
dre jernalder (ca. 500 f.0 – 400 e.0.)1.
Et sjældent fund udgør en hidtil uregi-
streret langdysse fra bondestenalderen, 
ca. 3500 f.0. Dyssen fandtes i et tilgroet 
krat på den sydøstlige del af marken. 
Det er overraskende at kunne opdage så-
danne stående fortidsminder i vore dage, 
men nu er dyssen endelig registreret.

Området ved Maglebjerg indeholdt 
således mange hidtil ukendte fortids-
minder, der viser aktivitet i landskabet 
gennem fl ere tusind år. I jernalderen var 
man også på færde her. På sydsiden af 
en kraft igt skrånende bakke valgte man 
en dag omtrent i året 260 e.0 at begrave 
en afdød kvinde. At hun ikke var hvem 
som helst, skal vi se af det følgende.

Maglebjerggraven

Graven (anlæg 20) lå i en større koncen-
tration af oldtidsanlæg. I et område på 
ca. 55 x 90 m fandtes ca. 100 anlæg, bl.a. 
24 kogestensgruber og ca. 46 andre gru-
ber af vidt forskellig form og størrelse 
med blandet indhold. Lerkarskår date-
rer visse anlæg til yngre bronzealder og 
tidlig ældre jernalder (ca. 500 f.0). Gru-
berne lå omkring en lavning, oprinde-
lig et lille mosehul2.

Speciel opmærksomhed tiltrak sig 13 
gruber, som lå på skråningen ca. 40 

Birgitte Borby Hansen

Af rig bondeslægt 
 

– kvindegrav fra Maglebjerg

Som led i Næstved Kommunes byggemodning af højdedragene ved Magle-
bjerg nord for Næstved undersøgte forfatt eren for Næstved Museum i 2004 
en rig kvindegrav, som for ca. 1800 år siden blev anlagt på den sydvendte 
skråning med udsigt over det landskab, der siden kom til at rumme byen 
Næstved. Graven var særdeles rigt udstyret med et eksklusivt gravgods. 
Udstyret sætt er kvinden og hendes slægt i direkte forbindelse med ledende 
slægter på Sjælland og kontinentet. Bestemte træk viser forbindelser til om-
rådet omkring Elben. Kvinden, som blev gravlagt ca. 260 e.0, var ikke en fru 
Hvem som Helst. I denne artikel præsenteres graven og dens udstyr i detal-
jer, og i et forsøg på at sætt e graven ind i en datidig sammenhæng rummer 
artiklen også en præsentation af andre relevante fund fra yngre romersk 
jernalder i området såsom grave, bopladser og veje.

Fig. 1. Fundstedet for Maglebjerggraven 
nord for Næstved Storcenter. Kortudsnit fra 

www.dkconline.dk, copyright Kort- og Matrikelstyrelsen.

0 20 m
N

Fig. 2. Oversigt over det undersøgte udgravningsfelt på Maglebjerg. 
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m over havet. Deres 3-5 m afl ange el-
ler ovale form, det hyppige indhold af 
store sten samt delvis orientering N-S 
ledte tanken hen på oldtidsgrave. Med 
store forventninger blev et af disse an-
læg derfor udvalgt til en prøveundersø-
gelse. Undersøgelsen af grave er både 
tidskrævende og kostbar, og da vi sam-
tidig gik mod vinter og dårlige under-
søgelsesforhold, var det altafgørende 
hurtigt at fastslå, om der her på bakken 
gemte sig en gravplads.

Skæbnen ville, at det først undersøgte 
anlæg viste sig at være en grav med 
perler og bronzer, som afslørede, at 
her lå en kvinde begravet. Oldsagerne 
kunne dateres til yngre romersk jernal-
der (ca. 200-400 e.0). 

Vinterforanstaltninger 
Vinterregn, sne, frost og tø gjorde det 
klart, at en udgravning og redning af 
grav 20’s  indhold ville kræve beskyt-
tede forhold. Det hastede, for maski-
nerne arbejdede på højtryk omkring os 
hver dag for at færdiggøre byggemod-
ningen, før det for alvor blev vinter. 
Derfor blev der rejst et stort entrepre-
nørtelt over graven. Der havde vi det 
lunt og godt, beskytt et mod elemen-
ternes rasen. En generator sørgede for, 
at tre kraft ige halogenlamper gav både 
lys og varme. Snart var feltet opblødt til 
et næsten ufremkommeligt ælte, og af-

vandingsgrøft er mått e graves omkring 
teltet. Mere end en gang mått e vi hjælpe 
hinanden fri af mudderet. Transport af 
genstande skete bl.a. på en bobslæde, 
der snildt kunne trækkes afsted ovenpå 
mudderet3! 

Graven træder frem
I overfl aden tegnede den mørke grav 
sig i den gule undergrund som en af-
lang grube, ca. 90-120 cm bred, ca. 350 
cm lang, orienteret N-S. I overfl aden 
lå fl ere store sten. I nordenden har en 
større sten markeret graven. Gravens 
samlede dybde var ca. 50 cm.
Graven var anlagt i stiv ler, hvilket har 
været lidt af et arbejde. Også vor ud-
gravning gav visse udfordringer. Den 
opgravede fyld var så klæg, at vi valgte 
at hjembringe al fyld til vandsoldning i 
millimeterfi ne net. Dett e betalte sig ab-
solut. På trods af omhyggelig udgrav-
ning med fi ne redskaber gemte der sig 
adskillige perler i det klæge ler. Mange 
små ravperler havde samme farve som 
leret, men de gik i nett et!

Snart skift ede nedgravningen form fra 
rundet til kantet. Mørke formuldede 
spor afslørede en bulkiste, dvs. en ud-
hulet træstamme, med rundet nordende 
og mere lige sydende. Ved nordenden 
af kisten stod en stenpakning, som har 
støtt et kisten. Kisten målte udvendigt 
ca. 55-75 x 255 cm og var ca. 40 cm høj. 

Det indvendige rum har været ca. 50-
65 x 245 cm. Kistevæggen var ca. 5 cm 
tyk. Stedvis sås let forkulning af yder-
siden, hvilket forlænger træs holdbar-
hed. Træsorten har højst sandsynligt 
været eg. Allerede da man begravede 
folk i bronzealderens gravhøje vidste 
man, at egetræ holder længere end me-
get andet træ. 

For at studere gravens indre opbygning 
blev der tværs over graven afsat en jord-
balk, hvis sider blev renset som profi l 
(markeret på plantegning). Derved af-
sløredes et kistelåg på ca. 5 cm’s tykkelse, 
delvis trykket ned af gravfylden og de 
store sten, som havde dækket kisten.

Gravens indhold
På kistens bund var der både i nord-  og 
sydenden sat to lerkar; alle var mast af 
den sammenstyrtede gravfyld. Lerkar-
rene blev pakket ind i gipsbandager og 
taget med til Bevaringscenter Næstved, 
der udgravede, stabiliserede og sam-
lede dem indendørs under optimale 
forhold. 

I graven fandtes i alt 205 perler, 
116 af glas, 85 af rav og 4 af bronze. 
Glasperlerne lå i et ”bælte” på ca. 80 
cm’s længde ned langs midten af ki-
sten, lidt forskudt mod dens vestlige 
del. Ravperlerne fandtes spredt over 
hele gravens sydende. Fordelt langs 

1 m
N

Fig. 3. Maglebjerggravens overfl ade med 
sten og stenspor (A). Gravens aft egning 
med spor af bulkisten, støtt et af sten (B). 
Kistespor og et nedsunket låg ses i profi l-
snitt ene (C og D). Sten (1), keramik (2), 
lårben (3), perler (4), fi bler (5), forkullet 
kistespor (6), kistelåg (7), stiplede linier 
angiver placering af profi lsnit (8).
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glasperlerne fandtes tre enkle bronze-
fi bulaer, dvs. dragtspænder, deraf et 
parvist ens sæt. Dele af en pragtfi bula 
af bronze med forgyldt sølvblik og ind-
lagte glasstene lå også blandt perlerne. 
For enden af perlekæden har hængt et 
toiletsæt i bronze, bestående af en pin-
cet og en skespatel. En ravklump var 
også en del af gravgodset sammen med 
en fl ad jernskive og spidsen af en tynd 
bronzenål. Fem bitt esmå klumper af 
jern kunne ikke bevares; de kan have 
været nitt er på en forsvundet benkam. 
I nordenden ved det ene lerkar lå en 
lille bronzering. Årsagerne til fordelin-
gen af smykkedelene skal vi vende til-
bage til.

Den gravlagte
Der sås ingen sikre spor eft er den grav-
lagte selv; knogler og tandemalje kan 
ellers holde i årtusinder. Der må have 
hersket kemiske forhold på stedet, der 
ikke har været gunstige for kalkholdige 
dele såsom knogler og tænder.

En svag rundet skygge i sydenden af 
kisten mellem de to lerkar  kunne være 
aft ryk af et hoved, mens et fedtet mørkt 
materiale langs en del af perlerne kan 
være rester af gravlagte selv. En af-
lang struktur med langsgående fi bre er 
sandsynligvis resterne af et lårben. 

Lårbenet og gravgodsets placering in-
dikerer, at kvinden har været lagt på 
venstre side eller let drejet på ryggen 
med let bøjede ben og med hovedet i 
syd. Et sideleje kunne delvist forklare 
perlernes lidt ujævne positioner,  hvor 
de er faldet ned foran og langs med den 
gravlagte. Lerkarrene er placeret med 
et på hver side af hovedet og et på hver 
side af fødderne. Afdødes højde kan ud 
fra placering af gravgods, hovedaft ryk-
ket og det formodede lårben beregnes 
til at have været ca.160-165 cm. 

Der har derfor været plads i fodenden 
til mere gravgods indenfor et område 
på ca. 50 x 50 cm. Her kan der have lig-
get en hund til selskab og en patt egris 
eller andre madvarer som forsyninger 
på rejsen til dødsriget. 

Havde skelett et været bevaret, kunne 
køn og alder have været bestemt med 
relativ stor sikkerhed. Nu må alene 
gravgodset fortælle os, at den grav-
lagte har været en kvinde. Smykkesæt 
kendes nemlig næsten udelukkende fra 
grave med feminine skelett er. Men gra-
vens datering samt kvindens alder og 
status kan vi komme nærmere ved at 
sammenligne med andre grave fra pe-
rioden.

Gravskikken

I 1988 undersøgte man 17 lignende 
kvinde- og børnegrave samt én mands-
grav ved Skovgårde nær Udby, omtrent 
22 km syd for Maglebjerg4. I samme af-
stand nord for Maglebjerg blev der i 
2006 udgravet 11 jordfæstegrave med 
kvinder og børn ved Kærup Nord nord-
øst for Ringsted5.

Til forskel fra Maglebjerg fandtes begge 
steder et ganske velbevaret skeletmate-
riale, som kan vise os, hvordan kvinden 
fra Maglebjerg har været gravlagt. En 
placering af den døde på venstre side 
i sovestilling med let optrukne knæ 
som i grav 9 på Skovgårde er sandsyn-
lig. Perlerne har da ligget fremme langs 
overkroppen som ved grav 3 på Skov-
gårde. En placering delvis på ryggen, 
let vredet mod venstre side med let op-
trukne knæ som i Skovgårde grav 205 
kan også have været en mulighed. Det 
nordligst og sydligst placerede lerkar i 
Maglebjerggraven deler samtidig nøj-
agtig position med de to lerkar i grav 
205!

Den gennemsnitlige legemshøjde for 
danske kvinder i romersk jernalder var 
ca. 163 cm, for mænd ca. 177 cm6. Den 
anslåede højde på 160-165 cm for den 
gravlagte i Maglebjerggraven sammen 
med gravgodsets beskaff enhed og pla-
cering synes derfor at bekræft e, at der 
er tale om en kvinde.

Men kan vi også komme hendes alder 
nærmere, selvom vi ikke har knogler 
og tænder bevaret? Det kan vi faktisk 
godt! På Skovgårde og Kærup var de 
yngste kvinder og børn begravet un-
der udfoldelsen af den største rigdom.

Også Maglebjergkvinden var rigt ud-
styret og har derfor sikkert været en 
yngre kvinde på ca. 25 år. Det rige ud-
styr gik nemlig i arv til de unge døtre. 
Hvis disse døde, før de selv fi k egne 
døtre, fi k de selv udstyret med i gra-
ven7. Flere kvinder end mænd har et 
rigt udstyr, hvilket markerer familiens 
velstand og ejendomsret til jord8. 

Et mysterium
Men var hun da begravet helt alene 
på den sydvendte skråning? Jernal-
dergrave ligger oft e i mindre (familie) 
grupper. De 12 andre afl ange anlæg på 
stedet med samme jordfyld og tildels 
orientering tiltrak sig derfor speciel op-
mærksomhed.  

Kendetegnende for alle anlæg var, at 
ingen indeholdt spor af begravede eller 
sikre gravgaver.

Måske var 7 af de 12 anlæg grave9. Stør-
relsen varierede mellem ca. 110 x 190 
cm og ca. 350 x 500 cm, dybder mellem 
ca. 40 og 120 cm. Jordfylden var over-
vejende ens. Oft e fandtes en eller fl ere 
større sten, enten i hver ende af anlæg-
get eller i hele fylden. 

Fig. 4.  Begravelser med bevarede skelett er på Skovgårde ved Udby (grav 9, 205 og 3) 
viser, hvordan Maglebjergkvinden og hendes smykker kan have ligget. Eft er Ethelberg 
2000, s. 218, 251, 263. Tegning: A.B. Sørensen; Museum Sønderjylland.

grav 9 grav 205 grav 3

1 m

N
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I visse anlæg10 ses nederst sortbrun muld 
med stumper af ildskørnede sten, ganske 
lig den fyld, der kendetegner kogestens-
gruberne. Oveni denne fyld ses fordyb-
ninger, der kunne tolkes som grave. Især 
aft egningen øverst i anlæg 10 med en 
større sten i den sydlige ende og resterne 
af et lerkar i den nordlige tyder på en 
grav med et lerkar som gravgave. 

Måske har vi her begravelser oveni an-
læg med samme funktion som koge-
stensgruber. Gravene kan være anlagt 
i forbindelse med religiøse handlinger, 
enten i tilknytning til begravelsen af 
den rige kvinde i grav 20 eller ved an-
dre ceremonier. De nøjagtige relationer 
kan ikke afgøres med sikkerhed.

Fire andre nedgravninger11 er måske 
også tomme grave. I to af disse anlæg12 
blev der fundet et fedtet lag på bunden 
– måske organiske rester af begravel-
ser. De resterende fem uregelmæssige 
anlæg13, nogle med sten og grove ler-
karskår, må dog have en anden anven-
delse end begravelser.

Ved Skovgårde var de største og dy-
beste grave med de fl este sten de rige-
ste grave. Tilsvarende forhold kendes 
fra andre sjællandske grave. Dog ses 
der også stenfyldte grave, som er næ-
sten fundtomme; disse er måske plynd-
ret allerede i jernalderen14. Det samme 
kunne være tilfældet med de største 
fundtomme gruber på Maglebjerg. At 
grav 20 har høj status, hersker der i kraft  
af gravgodset ingen tvivl om. Usikkert 
er det derimod, om kvinden har ligget 
alene på gravpladsen på Maglebjerg – 
eller om hun var fulgt af personer uden 
gravgods.

Vi skal nu se, hvad gravgodset kan for-
tælle os om den gravlagte kvinde og 
det samfund, der begravede hende for 
næsten 1800 år siden.
Gravgodset dateres ud fra et regionalt 
kronologi- og periodeskema, udarbej-
det dels på baggrund af materialet fra 

Skovgårde, dels ud fra andre sjælland-
ske fund fra romersk jernalder15. Især 
fi bler anvendes til at defi nere de for-
skellige perioder, idet moden for disse 
skift ede omtrent for hver generation, 
dvs. pr. ca. 35 år. Andet gravgods, der 
er fundet sammen med fi bler, kan der-
for dateres med stor nøjagtighed. Pe-
rioderne med hver deres betegnelser 
følger eft er hinanden (relativ krono-
logi), ligesom de kan dateres eksakt 
(absolut kronologi). 

Lerkar

Lerkar x20
Karret stod i hovedenden i kistens ene 
hjørne. Det var 8,5 cm højt med bånd-
formet hank og lavtsiddende bugknæk 
samt tynd, let udfaldende rand. Karret 
var fi nt forarbejdet, glitt et og med gods, 
der var kun 4 mm tykt. Det lille hankekar 
har sine umiddelbare paralleller i lerkar 
fra grav 205 og 207 i Skovgårde. Begge er 
dateret til ca. 260 – 310 e.0. (periode C2).

Lerkar x94
Et lidt større kar stod i hovedenden i det 
andet hjørne. Karrets munding har haft  
en diameter på ca. 22 cm. På overdelen 
ses en ca. 6 cm høj frise af 3 vandrett e 
furer samt bånd af lodrett e furer og sil-
debensmønster. Derimellem ses en ro-
set. Dett e var det eneste dekorerede kar i 
graven, men det var desværre så dårligt 
bevaret, at kun en del kunne reddes.

Karret har ingen direkte parallel på 
Skovgårde, men er både form- og stil-
mæssigt i familie med kar bl.a. fra grav 
400, som også dateres til ca. 260-310 e.0 
(periode C2).

Rosetmotivet
Rosett er er et af periodens mest al-
mindelige motiver udenfor Romerri-
get. Rosett er fi ndes ikke kun på lerkar, 
men også på lanser, bælteudstyr, fi bler, 
kamme, tenvægte og bronzefade.

Det karakteristiske rosetmotiv på kar-
ret x 94 ses også på kar fra Skovgårde16. 
Nyere forskning peger på, at motivet 
har en sydskandinavisk oprindelse. 
Det nærmest eksploderer i anvendelse 
fra ca. 200 – 400 e.0. Det ses på keramik 
fra de nordtyske områder øst for Elben, 
men også endnu østligere i Tjekkiet og 
Slovakiet. Det ser ud til, at motivets idé 
er blevet spredt via fl odsystemerne ud 
i Nordøstt yskland, hvor det bruges helt 
frem til 500-årene.
En almindelig form er den håndlavede 
punktroset, en central fordybning om-
kredset af små fordybninger. Mag-

Fig. 5. Mulige grave uden gravgaver på 
Maglebjerg. A 52, A 63. 
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Fig. 6. Sjællandsk kronologiskema for ro-
mersk jernalder. Omtegnet fra Ethelberg 
2000, s. 40 af Jens Olsen. 
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lebjerg-rosett en tilhører denne form. 
Betydningen kan vanskeligt påvises. 
Det kan være et religiøst symbol, må-
ske et sol-symbol eller et øje. Symbo-
lerne kan optræde på hver side af en 
næselignende hank og dermed til-
sammen skabe et lille ansigt, måske et 
symbol på den døde. Motivet ses oft ere 
på gravkeramik end på  bopladskera-
mik, hvilket kan forstærke tanken om, 
at symbolet er tilknytt et den religiøse 
sfære17.

Punktrosett er fi ndes også på fl ere dan-
ske lerkar fra 200- og 300-årene. For-
uden lerkarret fra Maglebjerg ses 
eksempler fra det nærliggende Harpe-
lev ved Holme-Olstrup, Himlingøje på 
Stevns samt fra Møllegårdsmarken på 
Fyn. I Jylland ses motivet gennem hele 

yngre romersk jernalder samt tidlig æl-
dre germansk jernalder ca. 400 e.018.

Lerkar x96
I fodenden af graven stod et tredje kar 
tæt på kistens side. Karret var desværre 
kun delvis bevaret; til stede er den ene 
side af et rundbuget kar med let udad-
bøjet rand. Karrets højde anslås til ca. 
15 cm. Karret kan nok bedst sammen-
lignes med et kar fra Skovgårde (grav 
400, x426), dateret til perioden ca. 260-
310 e.0. 

Lerkar x95
Det fj erde kar er helt anderledes: en 
åben skål med let buet side og let ud-
faldende rand. Godset er glitt et og af 
god kvalitet, ca. 7 mm tykt. Fra randen til 
midt på karrets side ses en kraft ig hank 

med en knop øverst. Karret er ca. 10 cm 
højt, mundingen ca. 21 cm i tværmål.
Karret har ingen paralleller hverken på 
Skovgårde eller blandt øvrige danske ler-
kar. Karrets form og karakteristiske hank 
skal vi endnu længere væk for at fi nde 
paralleller og måske oprindelse til.

Knophankekar i Nordøstt yskland
Vi skal til den nordøstt yske landkreds 
Prignitz langs med og nordøst for Elben 
samt det nordvestlige kystnære Meck-
lenburg og det østlige Holsten. Her fi n-
des en kultur, som anvender kar med 
lignende hanke. Nyere forskning vi-
ser, at hanketypen formodentlig er op-
stået i Holsten19. Forskellige kar med 7 
forskellige knophanketyper ses her ho-
vedsagelig i kvindegrave fra en kortere 
periode i yngre romersk jernalder20. 
De pågældende forskere sætt er derfor 
disse kar i forbindelse med kulten om-
kring den kvindelige frugtbarhedsgud 
Nerthus. På visse nordtyske gravplad-
ser er kar med disse hanke så ens, at de 
må være fremstillet specielt med hen-
blik på gravkulten.

En form, som kommer hanken fra Mag-
lebjerg nærmest, er hanke med afsats-
løs indadbøjet fi ngerknop.
Men selve karformen skal vi til det syd-
østlige Tyskland og østlige Polen for at 
fi nde samtidige paralleller til. Fra Strul-

Fig. 7. Lerkar x20 A+B. Tegning: Pernille 
Foss (B).
Karret har lighed med et lerkar fra grav 
207 på Skovgårde. Eft er Ethelberg 2000, s. 
271. Tegn. A.B. Sørensen; Museum Søn-
derjylland (C).

Fig.8. Ornamentik på delvist bevaret kar x94 med furemønstre og rosett er. Tegning. Per-
nille Foss (A). Karret har lignet et kar fra grav 400 på Skovgårde. Eft er Ethelberg 2000, 
s. 307. Tegn. A.B. Sørensen; Museum Sønderjylland (B).

A

B

C

5 cm

A B
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lendorf i Oberfranken, det sydøstlige 
Tyskland, ses bopladsfund fra C2-C3 
med lignende åbne skåle. På gravplad-
sen Cecele i det østlige Polen fra C2 er 
også anvendt lignende skåle21.

Knophankekar i Danmark
Knophankekar ses på Fyn (Møllegårds-
marken) og Bornholm, med mere eller 
mindre særprægede knopper og afsat-
ser, endog dyrehoveder, som også ses 
i det nordøstt yske fundmateriale. Fra 
en brandpletgravplads ved Hasle Ex-
cerserplads fortælles det, at  ”Alle Han-
kekarrene fra Brandplett er paa denne 
Gravplads have den ejendommelige 
Knop paa Hanken….”22. Selvom der 
i øvrigt ikke er forbindelser i lerkar-
former og dekoration på lerkar mel-
lem Sjælland og Bornholm, har begge 
landsdele haft  forbindelser til de nord-
østt yske områder. 

Lokalt fremstillet?
Er karret fra Maglebjerg fremstillet lo-
kalt – eller i Tyskland eller Polen? Van-
drede form og funktion som en idé? 
Var der mobile håndværkere i yngre ro-
mersk jernalder?

Der er ingen tvivl om, at der har væ-
ret udbredt kulturel forbindelse over 
Østersøen. Sjællandske slægter har stået 
i tæt forbindelse med slægter i Nord-
europa. Karret fra Maglebjerg med den 
mærkværdige hank og sjældne form er 
måske fremstillet af en tysk eller polsk 
håndværker på valsen, eller en lokal 
håndværker, der har været sydpå. El-
ler måske kom kvinden i graven sam-
men med sit fremmedartede lerkar fra 

en slægt i Tyskland eller Polen til et gif-
termål på Sjælland.

Glasperler 

I Maglebjerggraven fandtes 116 perler 
af glas. Ved bestemmelse af glasperler 
benytt er mange en stor, samlet opstil-
ling af Tempelmann-Maczynska (TM) 

fra 1985, hvor glasperler fra Tyskland 
og Polen er opsat i et typologisk sy-
stem. Værket benytt es stadig som den 
vigtigste reference også for de danske 
fund, selv om mange af de danske fund 
afviger fra denne typologi fx i størrelse, 
farvenuance og udsmykning. Tillige er 
glasperlernes kronologiske værdi be-
grænset23, idet mange former fi ndes 
samtidig24.

Fig. 10. Den nederste del af glasperlekæden, som den blev fundet (A) og tegnet i rekon-
struktion (B). Tegning: Birgitt e Borby Hansen.

A

B

Fig.9. Åben skål med knophank, x 95. 
Foto: Jens Olsen, Næstved Museum (A). 
Tegning: Pernille Foss (B). Samme kar-
form ses fra Strullendorf i det sydøstlige 
Tyskland. Eft er Haberstroh 2000, tavle 
120.9 (C).

5 cm
A

B

C

fi belplade x3
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Visse danske perler fi ndes slet ikke 
i TM’s typologi. Nogle har så valgt at 
opstille egne undertyper med bogstav-
betegnelser eft er TM’s typetal25. Dett e 
gør ikke overskueligheden nemmere; 
de danske (og skandinaviske) glasper-
ler burde have deres egen typologiske 
opstilling. I 1994 forsøgte Olldag såle-
des at opstille et mere forenklet system 
med mulighed for løbende udbyg-
ning26. Glasperlerne fra Maglebjerg er 
dog forsøgt indordnet eft er både TM’s 
og Olldags opstillinger27.

Perlerne kan i store træk inddeles i to 
hovedgrupper, de monokrome (ens-
farvede) og de polykrome (fl erfarvede) 
perler. Netop farven regnes som et af de 
vigtigste karakteristika ved perlerne28, 
hvilket også viser sig med hensyn til 
perlerne fra Maglebjerg.

Perlerne varierer mellem 4 og 20 mm 
i diameter, fl est mellem 7 og 12 mm. 
Længden varierer mellem 2 og 20 mm, 
fl est mellem 3 og 12 mm. De fl este per-
ler er dermed små perler. Det samlede 
billede giver indtryk af en meget homo-
gen kæde, hvor kun ca. 7 perler på ca. 
20 mm kan kaldes store. Disse 7 store 
perler ser ud til at have været jævnt for-
delt i kæden29.

Der er en overvægt af runde, fl ade og 
trådformede perler. En mindre del ud-
gøres af rektangulære, segmenterede, 
dobbeltkoniske og cylindriske perler 
samt ribbede perler, oft e kaldt ”melon-
perler”. Der er dermed fl est af de perler, 
der er relativt enkle at fremstille og ikke 
kræver fl ere behandlinger, eft erform-
ning, påsætning o.l. De var billigere at 
fremstille og dermed anskaff e i forhold 
til de mere arbejdskrævende perler. 

Kæden er en lang brystkæde, som sand-
synligvis har været ophængt fra en stor 
fi bula øverst på brystet. Kun på det ne-

derste stykke af kæden var der beva-
ret en synlig rækkefølge. Her ses det, at 
man har tilstræbt symmetri med fl ere 
perler i samme farve eft er og ved siden 
af hinanden. 

Størrelsen har ingen sammenhæng 
med form og farve. Forskellig form og 
størrelse ses i alle farver, hvorfor det er 
farven, der har været det afgørende, da 
man sammensatt e perlekæden.

Der er foretaget en meget nøje udvæl-
gelse og sammensætning af farver. Man 
har udvalgt 5 farvegrupper med om-
trent lige mange perler i hver: klare el-
ler transparente (gennemsigtige), blå, 
grønne, mangane (rødviolett e) samt 
hvide opake (uigennemsigtige) perler. 
En mindre procentdel udgøres af sorte 
og turkise perler. De ensfarvede enkle 
perler er der fl est af. De fi ndes som 
kugle- og tøndeformede, ringformede, 
fi rkantede, ribbede og mangekantede30. 
I kæden indgår 30 fl erfarvede perler 
med indmeltede øjne og knopper eller 
pålagte glastråde i linier eller zig-zag-
mønstre31. Dekorationer ses på alle far-
vegrupper. Ca. 20 af perlerne af klart 
glas var kun bevaret som stumper. Det 
klare glas synes mere udsat for pres og 
forvitring, hvilket må bero på den ke-
miske sammensætning. Generelt er per-
lerne dog af en god kvalitet. Perler med 
farverne smaragdgrøn, olivengrøn, sort 
og turkis er sjældne og signalerer gene-
relt høj status32.

Et unikum
En stor transparent, lys turkisgrøn, cy-
lindrisk perle (x4) kan ikke indpasses i 
forhold til de kendte typologier. Perlen 
har fi re omløbende zig-zag-linier af på-
lagt glastråd i samme farve som perlen. 
Lodret oveni trådene ses en kanellering 
ved hjælp af syv indknibninger. Per-
len måler 17 mm i diameter og 15 mm 
i længden. Perlen er blandt de største 

og mest eksklusive i graven fra Magle-
bjerg og er indtil videre et unikum.

Fremstilling af perler
Studier af nutidige glasperlemagere i 
Anatolien i Tyrkiet viser brugen af små 
runde jerndorne, om hvilke glasmassen 
fra en smelteovn vindes og formes med 
forskellige specialredskaber33. En lig-
nende teknik kan have været anvendt 
på jernalderens perler; i fl ere perler fra 
Maglebjerggraven ses netop et kegle-
formet hul, hvor spidsen af en metal-
dorn har siddet i det varme glas.

Skovgårde og Kærup
Perlerne fra Skovgårde og Kærup er 
umiddelbart langt mere raffi  nerede end 
perlerne fra Maglebjerg, men her skal 
der tages højde for det større antal 
grave med deraf større mulighed for 
variation. De 808 perler fra Skovgårde 
fordeles på 123 typer. I Maglebjerg-gra-
ven fordeler 115 glasperler sig på 38 ty-
per, hvorfor den procentvise fordeling 
af typer på antal fra Maglebjerg ikke 
står tilbage for Skovgårde34.

Oprindelse
Perlernes produktionssted kan kun til-
nærmelsesvist anslås. Der kendes glas-
værksteder i Donauprovinserne og 
grænseområderne ved Rhinen, bl.a. i 
Køln. Det danske materiale har været 
sat i forbindelse med værksteder ved 
Rhinen, i Norditalien, de østlige pro-
vinser (Pannonien, dvs. nuværende 
Østrig og Ungarn) og Sortehavsområ-
det (Krim og Ukraine). 
Man har ment, at alle glasperler i Dan-
mark i romersk jernalder var import. 
Ved Lundeborg på Sydøstfyn er der 
imidlertid fundet glasmateriale fra per-
lefremstilling, som må nuancere opfat-
telsen af perlernes proveniens. På andre 
pladser i Nordtyskland og Polen er nu 
også fundet spor af perlefremstilling, 
hvilket bestyrker formodningen om, at 
perler også kan være lavet udenfor Ro-
merriget og dets provinser35.

Ravperler 

Der fandtes i alt 85 ravperler i graven. 
De lå spredt i den sydlige halvdel af 
graven, hvor overkroppen havde lig-
get. Årsagerne til spredningen kan være 
mange. Kisterummet har været jord-
frit et stykke tid, indtil låget med sten 
brast. Forrådnelsesprocesser, indtræn-
gende vand og jord, dyreaktivitet o.l. 
kan fl ytt e meget rundt på genstande. 
Da rav tillige fl yder let, har vi her til-
strækkeligt med mulige årsager til, at 
perlerne lå spredt.

Turkis 2%

Blå 23%

Grøn 14%

Hvid 25%

Klar 16%

Mangan 17%

Sort 3%Melonperle 4%
Segmentperle 6%

Sfærisk 2%

Rund 26%

Rund, flad 29%

Rund, 
trådformet,
flad 19%

Rektangulær 8%

Dobbeltkonisk 2%

Cylindrisk 4%

Fig. 12. Farvesammensætningen i glasper-
lekæden viser ligeværdig udvælgelse af 
især 5 farvegrupper. 
Diagram: Birgitt e Borby Hansen.

Fig. 11. Former på glasperler. Der ses fl est 
af de enkle runde perler. 
Diagram: Birgitt e Borby Hansen.
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Type 1 x 19 Type 2a x 82 Type 3 x 171 Type 6 x 38 Type 8 x 7 Type 13-16 x 1

Type 17 x 14d

TM gruppe I, Olldag hovedgruppe 1

Monokrome kugle- eller tøndeformede perler

TM gruppe II, Olldag hovedgruppe 1

Monokrome fl ade kugleformede  perler

TM gruppe III, Olldag hovedgruppe 1

Monokrome fl ade perler

Type 47 x 53

TM gruppe X, Olldag hovedgruppe 1

Monokrome segmenterede perler

Type 95a x 47

TM gruppe XII, Olldag hovedgruppe 1

Monokrome perler med kantet tværsnit

Type 108 x 194

Type 29 x 174 Type 30a x 159 Type 30b x 11 Type 31 x 167 Type 32b x13 Type 34 x 23b

Type 36 x 58

Type 98 x 39
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TM gruppe XIV, Olldag hovedgruppe 1

Monokrome polyedriske perler

Type 126 x 72

TM gruppe XVIII, Olldag hovedgruppe 1

Monokrome ribbede perler

Type 159a x 153

TM gruppe XXI, Olldag hovedgruppe 2

Polykrome perler med indsmeltede knopper

TM gruppe XXII, Olldag hovedgruppe 2

Polykrome stribede perler

TM gruppe XXIV, Olldag hovedgruppe 2

Polykrome perler med påsatte knopper

Type 373 x 176

Unikum 

Monokrom perle med pålagte tråde

 x 4

Type 128 x 14b

Type 166 x 181

Type 201a x 177 Type 201b x 175 Type 203 x 242 Type 211a x 168 Type 212a x 183 Type 212c x 156

Type 213a x 169 Type 216a x 41

Type 238 x 35 Type 254a x 49 Type 255a x 170 Type 257c x 23a Type 268 x 30 Type 295 x 31

Type 298a x 163

Fig. 14. Glasperler fra Maglebjerg, opstil-
let eft er typer. 
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Ravperlerne var alle små og skivefor-
mede. Grundet den klæge ler med om-
trent samme farve som ravet blev kun 
ca. 25 af de 85 perler fundet ved udgrav-
ningen, resten dukkede op ved soldning 
af den opskrabede fyld. 

Hovedindtrykket er, at ravperlerne i 
Maglebjerggraven hovedsagelig lå for 
sig selv og ikke har indgået i kæden med 
glasperlerne. Der er derfor sandsynlig-
vis tale om en selvstændig halskæde af 
ravperler36. Det store antal ravperler i 
Maglebjerggraven er i sig selv med til 
at karakterisere graven som rig37.

Normalt forsøger man ved typologise-
ring af ravperler at opdele dem i hånd-
skårne og drejede perler, selv om det 
kan være vanskeligt at skelne38. Ravper-
lerne fra Maglebjerg varierer i diameter 
mellem 4 og 10 mm, fl est måler mellem 
6 og 9 mm. Perlernes tykkelse varierer 
mellem 2 og 8 mm, fl est er på 3-4 mm. 
Perlerne er derfor meget små og tynde. 

De fl este perler er uregelmæssige og sy-
nes at være snitt et og tildannet i hånden. 
Ca. 20 af perlerne er dog så regelmæs-
sige, symmetriske og med skarpe profi -
ler, at de må være drejet. En af de største 
perler med en diameter på 9 mm (x 220), 
har en lille grat på den ene basisfl ade, 
som sammen med perlens regelmæssige 
form kunne pege på drejning.

Udbredelse
Små skiveformede ravperler fi ndes i 
Danmark, dog mest på Sjælland,  i hele 
romersk jernalder og tidlig ældre ger-
mansk jernalder, ca. 0 – 400 e.039. Perler 
på omkring 17 mm er store!40. Ravper-
ler fra Harpelev nær Holme-Olstrup 
har store formmæssige ligheder, bl.a. 
perler fra grav III41.

Fremstilling og proveniens
Der var ikke behov for specialværktøj, 
når man skar ravperler, blot en kniv og 
et bor, samt lidt skind til polering. Er 
man øvet, tager det kun få minutt er at 
lave en perle42. Man kendte sandsyn-
ligvis også til at fremstille drejede rav-
perler i Nordeuropa. Fund af drejede 
træskåle fra Norden og Nordtyskland 
viser klart, at drejebænken var kendt 
også i det frie Germanien, og der er lige-
frem fundet ravperleværksteder i Polen. 
Dog mener nogle forskere, at fremstil-
ling af drejede ravperler var en specia-
liseret produktion, som kun foregik i de 
provinsialromerske værksteder omkring 
Köln, hvor også mængder af glasper-
ler blev fremstillet. De drejede ravper-
ler skulle så være kommet til Norden 
sammen med glasperlerne43. På den an-
den side har man ved at iagtt age histori-
ske metoder og spor på polske ravperler 
kunnet sandsynliggøre, at primitive dre-
jebænke, drevet af en bue eller et hånd-
sving, har været brugt ved fremstilling 
af ravperler. Nogle ravperler fra Pruch-
nowo i Kujavien har stor lighed med de 
drejede ravperler fra Maglebjerg44. Ef-
tersom rav har været bearbejdet siden 
stenalderen, hvorfor skulle man så ikke 

også kunne have anvendt drejeteknik på 
dett e velkendte materiale?

En mystisk ravklump 
Udover ravperlerne fandtes i den sydlige 
del af graven en uregelmæssig, forvitret 
ravklump. Den ene side er plan, den an-
den ujævnt hvælvet. Stykket måler 27 x 
17 x 9 mm. Stykket er muligvis groft  til-
dannet langs kanterne, mens den hvæl-
vede side virker naturlig. Den plane side 
synes tilskåret eller slebet fl ad.

Det har i forbindelse med undersø-
gelsen været diskuteret, hvordan 
dett e stykke har været anvendt. Styk-
ket kunne fx have siddet på en anden 
genstand, fastgjort ved den plane side. 
Midterpartiet på bøjlen af den store for-
gyldte bronzefi bula (se nedenfor) sav-
ner en rygplade, men i mikroskop ses 
ingen tegn på, at ravklumpen skulle 
have været fastgjort til denne bøjle. 

Måske har ravklumpen fungeret som 
en ”Charonsmønt”, en symbolsk beta-
ling for færgeoverfarten til dødsriget. I 
så fald har den været placeret i den dø-
des mund. I munden på den gravlagte 
i grav 3663 på Kærup lå netop en fi nt 
poleret, ægformet ravklump! Charons-
mønter er kendt fra andre sjællandske 
grave fra perioden, bl.a. i form af skår 
af romerske glaskar45.  

Bronzespiralperler

I gravens sydende lå 4 metalperler46 
af fl ad bronzetråd, opvundet i en spi-
ral til et lille rør. Perlerne er 10-17 mm 
lange og alle 5 mm i diameter, mulig-
vis vundet op omkring den samme 
stang. Perlerne består af 5-6 vindinger 
af bronzetråd, den længste af 11 vin-
dinger. Lignende bronzeperler ses på 
Skovgårde47.

Bronzeperlerne ligger i samme område 
som glasperlerne og må have indgået 

Fig. 15. Den mystiske ravklump. 
Tegning: Pernille Foss 1:1.

Fig. 13. Ravperler fra Maglebjerg (ven-
stre). Tegning: Pernille Foss 1:1. Rav-
perler fra Harpelev (højre). Eft er Lund 
Hansen 1976 fi g. 13.

x220

x18f

x18i

x87b

x199

x208
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i den lange brystkæde af glasperler. 
Denne iagtt agelse støtt es af, at på Skov-
gårde ses spiralperler i bronze  kun i 
brystkæder.

I en af perlerne (x2) fandtes rester af 
perletråden, en tynd glat lædersnor. 
Den er bevaret, fordi metalsalte fra kor-
roderende metaller kan bevare orga-
niske materialer, fx læder og tekstil. I 
grave på Skovgårde er der i visse sølv-
perler bevaret dele af fl ett ede eller sno-
ede tråde af uld eller hør48. I perler fra 
Kærup er der påvist tilsvarende tekstil-
tråde.
Bronzeperler fi ndes fortrinsvis i rige 
kvindegrave på Sjælland og Bornholm 
fra især 200-årene e.0 (C1b og C2)49. 

Andre genstande

Toiletsæt
Omtrent midt i graven blev der fun-
det et toiletsæt, bestående af en pin-
cet og en stangske af bronze, samlet 
med en lille trådformet ring. Pincet-
ten er ca. 6,7 cm lang og 0,5 cm bred, 
lavet af en fl ad bronzestang med et 
rundet, ombukket øje foroven. Kæ-
ben er lidt bredere og indadbukket til 
en lille læbe. På pincett en er anbragt 
en skyder af omviklet bronzetråd. Ca. 
tre fj erdedele nede ad pincett en ses 
en dekoration med et kryds i en fu-
ret kvadratisk ramme. En pincet kan 
bruges til at fj erne splinter og torne, 

men også uønsket hårvækst, og pin-
cett en kan dermed give udsagn om 
kropspleje.
I sætt et indgår også en fl ad bronze-
stang, der for enden har en lille skefor-
met fordybning (x149-152+252). Skeen 
er ca. 4,5 cm lang og ca. 0,4 cm bred. 
Denne genstandstype tolkes normalt 
som en ske til at fj erne ørevoks med. 

Placeringen peger på, at toiletsætt et har 
været ophængt nederst i brystkæden. 
En tilsvarende placering ses i en grav 
fra Skovgårde50). Toiletsæt ses både i 
mands- og kvindegrave fra perioden ca. 
200-400 e.0. Sætt ene angiver høj status i 
Danmark og de nordøstt yske områder. 
Sætt ene synes at være sjældne i dan-

Fig. 16. Spiralperler  af bronze. Tegning: Pernille Foss 1:1. Foto af x148 forstørret.

Fig. 17. Toiletsæt af bronze med pincet og øreske (A). Tegning: Pernille Foss 1:1 (B). Et lignende sæt ses i Skovgårde grav 8. Eft er Ethel-
berg 2000, s. 241. Tegn. A.B. Sørensen; Museum Sønderjylland (C).

x148

x147

x078

x002

A B  C  

Liv&levn21_2007_bogen.indd   13Liv&levn21_2007_bogen.indd   13 04-12-2007   13:33:2404-12-2007   13:33:24



Liv og Levn 21  - 2007  Næstved Museum         14

ske gravfund fra perioden, fra Sjælland 
tilsyneladende kun kendt fra tre grav-
fund, deraf et fra Skovgårde. Oft ere ses 
de blandt jernalderens mosefund, hvor 
de indgår i mændenes udstyr51. 

Toiletsætt enes mulige anvendelse og 
status er omdiskuteret. Remskyder-
funktionen viser, at pincett en kunne 
anvendes som fi kseret sårklemme52.

Skeen kan ligeledes have haft  en anden 
funktion, måske som en slags spatel til 
blanding af medikamenter, sminke el. 
lign.53. I sætt et fra grav 8 i Skovgårde 
viser et beslag, at en måske organisk 
genstand af horn, ben el. lign. har væ-
ret nitt et fast som en del af sætt et. Må-
ske en talisman? Måske toiletsætt et var 
forbeholdt personer med visse shama-
nistiske og medicinske evner og funk-
tioner?

Tåring af bronze
Ved lerkar x95 fandtes en lille cirku-
lær bronzering, lavet af et fl adt bron-
zebånd, der er bukket rundt med 2 
overlappende ender. Båndet er tilta-
gende bredest mod enderne. På forre-
ste del af ringen ses 4 vandrett e furer, 
langs kanterne små indhak. Diameter 
er 1,7 cm. Ringen har kunnet åbnes, ju-
steres og tilpasses.

Ringens placering ved den gravlagtes 
fødder og den lille diameter taler for, 
at den har fungeret som tåring. En god 
parallel kendes fra grav 3663 i Kærup, 
hvor den endnu sad på en tåknogle. 
Ringene er så identiske, at de må være 
lavet af den samme håndværker eller 
på samme værksted!

En anden tåring fra Kærup grav 3696 er 
fremstillet af et fl adt, meget tyndt sølv-
bånd med næsten dobbelt overlap, dia-
meter 1,5 cm. Ringen er helt glat, meget 
slidt og har rundede ender. Tåringe har 
tilsyneladende været på mode på Sjæl-
land! 

Sikre fund af tåringe fra Danmark er 
sjældne. Der er bl.a. en ring af et bøjet 
stykke guld fra en tåknogle i en mands-
grav ved Brøndsager, Høje Taastrup, 
også dateret til ca. 260-310 e.054.

I Skandinavien og det øvrige Nord-
europa ses metalringe i både rige og 
enklere mands- og kvindegrave fra ro-
mersk jernalder, i mange forskellige ty-
per. Ringe er fremstillet af guld, sølv, 
bronze og jern. I Danmark er langt stør-
stedelen af de bevarede ringe fremstil-
let af guld55.
Maglebjerg- og Kærupringene har 
ikke direkte paralleller i litt eraturen, 

hvor omtale af tåringe i det hele taget 
er sjælden. De ringe, der ligner mest, 
er enkle ringe af fl adt sølv- eller bron-
zebånd med udsmykning af fx stre-
ger, punktlinier og cirkler56. Kun én 
ring er registreret som fundet ved fo-
den, i en grav fra Jutagården i Väster-
götland57. Lignende ringe er fundet i 
andre grave fra Öland, Finland, Han-
nover og Brandenburg i Nordtysk-
land58. Ringtyperne kan derfor have 
deres oprindelse i det nordtyske om-
råde. Ringe fra urnegrave på Kassee-
dorf i Holsten med lille diameter ned 
til 1 cm er tilskrevet børn, også selvom 
graven kun indeholder brændte knog-
ler af voksne59. Flere af disse ringe er 
snarere tåringe.
 
Tenvægt? af jern
Midt i graven fandtes en lille fl ad jern-
skive med næsten centralt anbragt hul. 
Den forrustede skive er nu ca. 3 cm i 
diameter og ca. 0,5 cm tyk, men har op-
rindelig været tykkere. Hullet er ca. 1,5 
cm i diameter. Skiven vejer nu ca. 14 g. 

Det er ikke lykkedes at fi nde en di-
rekte parallel til denne genstand. En 
rundspørge til andre forskere kan dog 
bringe os på sporet af dens anvendelse. 
Der er sandsynligvis tale om en vægt fra 
en håndten. Vægten skulle gøre den eg-

Fig. 18. Tåring af bronze. Tegning: Pernille Foss 1:1 (A). En identisk tåring er fundet i grav 3663 ved Kærup (B). I en sølvring fra grav 
3696 ved Kærup sidder endnu tåknoglen (C)!
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net til at spinde en tynd og hård tråd60. 
Tenvægte fra romersk jernalder er nor-
malt lavet af sten, keramik, glas eller 
rav61. På Skovgårde fandtes også  ten-
vægte af bronze. De forekommer kun i 
de rigeste og mest eksklusive kvinde-
grave i Danmark62.

I en rigt udstyret kvindegrav fra 
Bjergby på Mors fandtes i fodenden 
en cylindrisk tenvægt af jern, ca. 2 cm 
i diameter, ca. 1,4 cm tyk, med ten-
krog og lidt af tenpinden af træ beva-
ret63. Graven dateres til ca. 210-260 e.0. 
(C1b)64. 

Fra en rigt udstyret kvindegrav ved 
Enderupskov i Sønderjylland er der i 
materialet netop erkendt en lignende 
forrustet jernskive på ca. 3 cm i diame-

ter, et centralt hul på ca. 0,8 cm og en 
tykkelse på ca. 0,7 cm. Graven dateres 
til slutningen af romersk jernalder eller 
begyndelsen af ældre germansk jernal-
der ca. 400 e.0.65. 

Tenvægte af jern fi ndes altså i yngre ro-
mersk jernalder i Danmark, foreløbig 
kun set i rige grave. Ved at røntgen-
fotografere uanselige jernklumper og 
skiver fra andre grave kan der måske 
udskilles fl ere af slagsen. 

Benkam ?
I gravens fodende fandtes nær hinan-
den 5 bitt esmå, forrustede jernklumper, 
muligvis rester af nitt er fra en benkam 
af udskårne benplader. 
I gravene på Skovgårde var sådanne 
kamme nærmest standardudrustning, 

idet de fandtes i 13 af de 18 grave. Hver 
kam var samlet med 7-10 små bronze- 
eller jernnitt er. Kammene lå forskellige 
steder i graven, også i fodenden66. Også 
på Kærup fandtes benkamme i de fl este 
grave. Vore små jernklumper kan der-
for have været nitt er fra en tilsvarende 
benkam, som sammen med skelett et er 
gået til.

Bronzenål
Ved lårbenet lå spidsen af en lille tynd 
synål af bronze, kun 1 mm i diameter. 
Sådanne nåle af jern, bronze og sølv 
fandtes i 9 af gravene på Skovgårde. Sy-
nåle fi ndes kun i kvindegrave, men ses 
også i mandsudrustningen i moseofre 
fra perioden67 . Synålen kan have været 
anvendt til tekstil – og måske til at sy 
sår sammen med?

Fig. 19. Lille skive af jern – en sandsynlig 
tenvægt. Tegning: Pernille Foss 1:1. 

Fig. 20. Fibula (dragtnål) x146 fra gravens midte (A). Tegning: Pernille Foss 1:1 (B). En lignende fi bula ses i Skovgårde grav 4 (C). Ef-
ter Ethelberg 2000, s. 307. Tegn. A.B. Sørensen; Museum Sønderjylland. Ornamentikken med halvbuer ses på en spandehank fra øst-
lige Holsten (D). Eft er Articus 2004, tavle 27.
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Nordiske fi bler fra romersk jernalder 
er opstillet eft er to overordnede syste-
mer, Almgren 1923 samt Mackeprang 
1943. Fibler kan benytt es fi nkronolo-
gisk, da typerne er modebestemte og 
skift er omtrent med hver generation á 
ca. 35 år. En fi bula har fungeret som en 
sikkerhedsnål, hvor nålen med en fj ed-
rende spiral har kunnet lukkes i en nå-
leskede.

I graven fandtes fi re fi bler: En stor 
pragtfi bula, et sæt på to mindre fi bler 
samt yderligere en fi bel.

Fiblen x146 fandtes nær gravens midte, 
mens de to fi bler x15 fandtes liggende 
tæt sammen i gravens hovedende. 

Fiblerne er såkaldte toleddede armbrøst-
fi bler med høj nåleskede. Fiblen x146 er 
4,2 cm lang og 2 cm bred ved spiralen68. 
På bøjlen ses en fure langs kanterne 
samt indpunslede halvbuer. Typen de-
fi nerer perioden ca. 230-260 e.0 (C1b2), 
men optræder også ind i næste periode 
(C2). Typen er kendt over det meste af 
landet, også på Skovgårde, enkeltvis el-
ler parvis69. 

Ornamentikken på fi blen x146 er 
usædvanlig. Oft e ses ornamentik med 
tremolérstik (indstik med en smal 
mejsel)70, men her er der tale om et 
bueformet stik. I et gravfund fra Uller-
slev på Fyn fra periode C1b2, generati-
onen lige før Maglebjerggraven, ses en 
direkte parallel på en smal båndformet 
bronzehank til en spand. Samme mo-
tiv ses på en lignende hank fra Kassee-
dorf i det østlige Holsten fra C271. Andre 
danske fi bler og hanke med halvbue-
stempler ses først fra den eft erfølgende 
periode C3 fra Haraldsted ved Ringsted, 
Høstentorp i Nordsjælland samt Årslev 
på Fyn72.

De to øvrige fi bler (x15) er helt ens 
bortset fra små variationer i dekorati-
onen af fem grupper af indhak på den 
båndformede bøjle. Begge fi bler er 3,7 
cm lange73. Fibeltypen er defi nerende 
for perioden ca. 260-310 e.0 (C2) og 
kendes fra hele landet, fx i grav 400 på 
Skovgårde74.

Den specielle kombination af fi belty-
perne i Maglebjerggraven er ikke al-
mindelig. En parallel kendes dog fra 
en veludstyret kvindegrav i Ganløse i 
Nordsjælland. Denne grav har fl ere lig-

hedspunkter med Maglebjerggraven, 
bl.a. den ensomme position75.

Pragtfi bula 
Spredt i gravens sydlige halvdel fand-
tes tre brudstykker af en stor pragtfi bula 
af bronze, guld og sølv. Sydligst fandtes 
bøjlen x9, mens hovedpladen x3 fandtes 
ca. 60 cm nord herfor. Endepladen x191 
blev fundet ved soldning af opskrabet 
fyld fra gravens syddel, hvor den havde 
gemt sig i en klæg lerklump. 

Årsagen til den store spredning af de-
lene er kompleks. Der er sket vold-
somme ting i graven i forbindelse med 
ligets opløsning. Mus og rott er kan fl ytt e 
rundt på genstandene. Kisterummet kan 
have været delvis fyldt med vand. 
En fi bula begynder under sådanne for-
hold at nedbrydes i en såkaldt bimetal-
lisk korrosion, hvor de ædle metaller 
(sølv, guld) fremskynder en nedbryd-
ning af de mindre ædle (bronze).  Mø-
det mellem de forskellige metaller får 
til sidst konstruktionen til at briste, 
nærmest eksplodere, hvorved fi belde-
lene kan fl yve rundt i kisten. Der ken-
des andre eksempler på danske grave, 
hvor fi beldele er fundet op til 50 cm 
fra hinanden. På den positive side har 

Fig. 21. De parvis ens fi bler x15 fra gravens hovedende (A). Tegning: Pernille Foss 1:1 (B). En lignende fi bula ses i grav 400 på Skovgårde. 
Eft er Ethelberg 2000, s. 304. Tegn. A.B. Sørensen; Museum Sønderjylland (C).
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metalsalte fra kobber- og sølvlegerin-
gen konserveret hinanden på længere 
sigt, hvorfor delene er bevaret til i dag. 
Det er således en kompliceret pro-
ces, der har foregået i gravrummet76! 
Brudstykkernes spredte placering vi-
ser, at kisten endnu var jordfri, da fi b-
len sprængtes.

Fiblen, som siden er samlet på Beva-
ringscenter Næstved, er 7,7 cm lang, 
medens bredden ved hovedpladen er 
4,4 cm.

Den vinkelbøjede bronzebøjle er fl ad og 
båndformet. I hver ende er der monte-
ret en forgyldt sølvmanchet med præg 

af 3 smalle vandrett e bånd af et skråt-
stillet, nærmest rebslået mønster. 

Den halvmåneformede hovedplade be-
står af en bronzeplade med påsat for-
gyldt sølvpresblik. Omkring hvert af 
4 nitt ehuller ses en koncentrisk kreds 
af prikker. Langs kanten af pladen lø-

Fig. 22. Pragtfi bula med forgyldt ornamenteret sølvblik og indlagt blåt glas (A). Tegning: Pernille Foss 1:1 (B). Samme type ses fra 
Himlingøje på Stevns. Eft er Lund Hansen 1995, tavle 6 (C). 
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ber en perlebort. Mellem sølvblikket og 
bronzebagpladen er indlagt 3 blå hvæl-
vede glasstykker. Omkring hver ses to 
kredse af perleborter. Løst fordelt på 
pladen ses enkelte punkter. Mellem to 
skråtstillede punktbånd er anbragt en 
fuglefi gur i profi l.

Endepladen er trapezformet med 3 nit-
tehuller og ét blåt ovalt glasstykke, og 
den er forsynet med lignende udsmyk-
ning af perleborter og fugl.

Denne germanske type fi bula er indgå-
ende behandlet i litt eraturen77. Den fi n-
des i Danmark, Norge og Sverige med 
tyngdepunkt på Sjælland og i Sydnorge. 
En regional variant af fi blen fi ndes i 
Tyskland, Polen og Tjekkiet78. Kronolo-
gisk placeres fi beltypen mellem 250 og 
300 e.0 (hovedsagelig i C2).

Den trapezformede fodplade er et typisk 
skandinavisk træk, mens bøjleformen og 
den halvkredsformede hovedplade også 
ses på fi bler fra andre egne af Nord- og 
Mellemeuropa. Syd for Østersøen er 
hovedpladen dog oft est rektangulær. 
Glasstykker foretrækkes som udsmyk-
ning i alle områder, på hovedpladen 3 
stk., på fodpladen én ligesom på Mag-
lebjergfi blen. 
Ingen af de skandinaviske fi bler bærer 
rav som indlægning på trods af ravets 
popularitet og rige forekomst som per-
ler. Ravklumpen fra Maglebjerggraven 
har derfor også af denne årsag højst 
sandsynligt ikke siddet på fi blens bøjle. 
Fibeltypen optræder også uden ryg-
plade79, så måske har Maglebjergfi blen 
ikke haft  en sådan. 

De 6 danske fund er alle mere eller 
mindre sikre fund fra jordfæstegrave; 
et fra Agerbygaard på Bornholm er dog 
et detektorfund fra et rigt bopladsom-
råde. Tre fund stammer fra Stevns og 
Sydsjælland (Himlingøje, Store Hed-
dinge og Lundby), mens to er fundet i 
Jylland (Ørsted og St. Darum). En nylig 
rundspørge til danske museer gav op-
lysninger om ét nyt fund af et fragment 
af en hovedplade fra en grav på Mølle-
gårdsmarken, Fyn80. Maglebjerggraven 
er det seneste fund i rækken.

Sammenligner man gravgodset i de 
danske gravfund med disse pragtfi b-
ler81 ses det, at fi beltypen fi ndes i grave, 
anlagt mellem 250 og 300 e.0. Kun få in-
deholder romerske importgenstande, 
mens de øvrige er udstyret med regio-
nale, hjemlige genstande såsom smyk-
ker og lerkar. Både i Skandinavien og 
Mellemeuropa ses fi blerne i det samme 
gravmiljø. I Skandinavien fi nder man 

altid kun én fi bel i hver grav; syd for 
Østersøen er der som regel et par.

Hvordan pragtfi blerne har været båret, 
er der kun lille viden om. Fra visse pol-
ske og tyske gravfund ses de at være 
båret på skuldrene, mens de skandina-
viske synes båret på brystet. 

Presblik og glasindlægninger
Udsmykning med forgyldt sølvblik i 
udpresset relief og indlægning af glas 
anvendes udpræget i 200- og 300- årene 
e.0. i provinsialromersk og skandina-
visk område. Det ses på både kvinde-
ligt og mandligt udstyr, bl.a. nåle og 
fi bler samt bælte- og våbenudstyr82. 
Også på andre pragtfi bler, såkaldte 
roset- og tutulusfi bler med lagdelte 
smykkeskiver, ses forgyldt sølvpres-
blik med indlægninger af blåt eller 
grønt glas83. På pragtfi bler bruges også 
granat og karneol, af og til sammen 
med glas84. Dominerende glasfarve er 
blå, få indlægninger er af grønt eller 
blåviolet glas. Nye fund af pragtfi bler 
fra Kærup ved Ringsted har grønt og 
rødbrunt glas. En pragtfi bula fra fyr-
stegrave ved Hassleben i Mellemtysk-
land har rødbrunt glas; det kunne tyde 
på, at andre farver end blå var specielt 
eksklusive85.

Det mandlige udstyr er repræsenteret 
med en sværdskede fra moseoff eret 
i Nydam i Sønderjylland. På en træ-
skede er pånitt et et mundblik af pres-
blikbånd af guld med indfatt et blåt 
glas; i skedens dupsko sidder indfat-
tet en grøn glaskugle. På rembøjlen er 
med runer indridset navnet HarkilaR, 
måske ejerens navn. Der er tale om et 
sværd fra offi  cersudrustning indenfor 
en høj militær elite. Sværdet er dateret 
til ca. 300 e.086.
Fra moseoff eret i Ejsbøl Mose i Søn-
derjylland samt fra 2 grave fra Neu-

dorf-Bornstein i Slesvig-Holsten ses 
bæltebeslag med forgyldt presblik med 
blå glassten. Også disse er dele af offi  -
cersudrustninger. Bælterne, som synes 
at stamme fra samme værksted med in-
tensive kontakter til det romerske rige, 
er dateret til ca. 250-300 e.0.

Der er en tydelig sammenhæng mel-
lem genstandsgrupperne med presblik 
og glasindlægninger. De rige gravfund 
med både kvindeligt og mandligt ud-
styr samt de jyske/nordtyske mose-
off erfund med det rige offi  cersudstyr 
afspejler en højt specialiseret værk-
stedskreds, tilknytt et den sociale og mi-
litære elite i Nordeuropa87.

Pragtfi blen fra Maglebjerg har således 
forbindelse med de øvrige sjælland-
ske, skandinaviske og nordeuropæiske 
fund af pragtfi bler, HarkilaR’s sværd 
og pragtbælte fra Nydam samt beslæg-
tede våbenbeslag og nordtyske fund af 
pragtbæltebeslag. Fiblen hører til blandt 
de absolutt e elitefund og signalerer høj 
social status for den gravlagte.

Fuglemotivet
På pragtfi blen er der i presblikket på 
hovedpladen og fodpladen præget en 
storøjet fuglefi gur, som er 6 mm lang. 
Fuglen har en rund butt et krop med 
skrå furer, vel markering af fj er, samt 
en trekantet hale af 2 V-formede tegn.

Netop fuglefi gurer er af stor betydning. 
De fi ndes vidt udbredt i de german-
ske områder i yngre romersk jernalder. 
Fuglefi gurer var dog anvendt allerede 
i ældre romersk jernalder; et eksempel 
er en lille bronzefugl fra Vejrupgård på 
Fyn88.

Fuglefi gurer ses i de nordiske lande 
samt Nordtyskland og Polen på gen-
stande fra den mandlige sfære såsom 

Fig. 23. Bæltebeslag med fuglemotiver fra Nydam i Sønderjylland. Foto: John Lee, Nati-
onalmuseet. 
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militære prydskiver, skjoldbuler, bæl-
tebeslag samt sølvpokaler fra grave 
og moseofre. Der kendes også lerkar 
af tyndvægget, glitt et keramik af høj 
kvalitet med plastiske fuglefi gurer fra 
Møllegårdsmarken, Fyn89 og fra den 
rige jernalderboplads Sandegård, Born-
holm90.  

I kvindegrave ses prægede fuglefi gu-
rer på bl.a. rosetfi bler og hagekorsfi b-
ler. Fiblen fra Maglebjerg er endnu den 
eneste af sin art med fuglefi gurer. En 
sjælden, måske polsk fi bulaform, helt 
formet som en fugl, kendes fra Born-
holm fra den allertidligste del af yngre 
romertid, ca. 200 e.091. 

De prægede fuglefi gurer ses oft e i kom-
bination med andre dyrefi gurer, især 
fi sk, dog overvejende syd for Østersøen. 
Andre dyr er bl.a. hjorte, heste, svin, del-
fi ner/marsvin m.v. Mere kuriøse dyr er 
syvsovere, som var en delikatesse i Ro-
merriget, løver og fabeldyr som enhjør-
ninger og mærkelige væsner, blandet 
af hav- og landdyr. Også menneskelig-
nende fi gurer optræder sammen med 
fuglene92. Fuglefi gurerne viser altid 
en præget fugl i profi l, blot millimeter-
stor93. Som en undtagelse fra reglen ses 
hoveder af fugle set forfra på en skjold-
bule fra Gommern i Tyskland94.

Fuglene har forskellige hoveder, kroppe 
og næb; ikke alle har fødder. Fuglene 
ændrer sig også over tid. Få har vovet 
at give bud på den ornitologiske fug-

leart. Fugle med krumme næb og fød-
der kunne være ørne. Andre kunne 
være gæs, da netop gåsen havde en 
særstilling hos germanerne, bl.a. med 
storstilet gåseopdræt. Gåsen var tillige 
tilknytt et religiøse forestillinger, evt. 
som off erdyr, og er på militært udstyr 
oft e afb ildet sammen med krigsguden 
Tyr eller Mars95.

Andre har i fi gurerne set ibis, peli-
kaner, andefugle, skarver og svaner. 
Visse småfugle har den største lighed 
med fuglen fra Maglebjerggraven, især 
fugle på en hagekorsfi bula fra Varpe-
lev, et bæltebeslag fra Nydam, et beslag 
fra Erga i Norge og Lilla Jored i Bo-
huslän samt billedfriserne på Himlin-
gøje-bægrene. Disse småfugle har alle 
runde kroppe med stregprydelser – vel 
angivelse af fj er, med eller uden fødder, 
kort hals og hoveder med store øjne. 
Fuglene kunne være høns96. 

Der er ingen stempelidentiske præg 
blandt fuglene, men de er helt klart la-
vet over samme forbillede og idé. De 
forskellige fugletyper synes bevidst ud-
valgt og må have haft  en bestemt betyd-
ning, symbolsk eller religiøs.

De prægede fuglefi gurer stammer alle 
fra samme værkstedskreds, hvor fl ere 
guldsmede har anvendt det samme 
formsprog. Værkstederne kan have lig-
get på Sjælland, hvorfra produkterne 
kunne spredes over det meste af Skan-
dinavien og resten af Nordeuropa97.

Fuglene og de øvrige dyr fungerer som 
udsmykning på nordeuropæiske og nor-
diske eksklusive og elitære genstande, 
hovedsagelig beklædt med ædelmetal-
ler. Kun højt rangerende kvinder samt 
offi  cerer anvendte disse symbolladede 
dyremotiver sammen med glasindlagte 
presblikudsmykninger. 

Fiblerne og klædedragten
Fiblernes placering i Maglebjerggraven 
giver udsagn om kvindens klædedragt. 

Fig. 25. Variationer af prægede fuglefi gurer 
på beslag til bælter, sølvbægre og pragtfi b-
ler, fra Danmark, Sverige, Norge og Tysk-
land. Eft er Rau 2005 fi g. 2.

Fig. 24. Fuglefi guren på pragtfi blen fra Maglebjerg. Foto: Karen Urth, Bevaringscenter 
Næstved.
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De to ens fi bler kan have siddet på hver 
sin skulder og lukket en peploslignende 
kjole, mens pragtfi blen, som bar bryst-
kæden med perler og toiletsæt, samti-
dig kan have hæft et peplosen op foran 
på brystet98. Den fj erde og sidste fi bel er 
fundet ved maveregionen. I gravene fra 
Skovgårde og Himlingøje er det netop 
her, kappefi blerne fi ndes. Kvinden kan 
derfor have været iført en kappe over 
peplos-dragten. Kapper signalerer høj-
status og er sammen med gravgodset 
med til understrege det høje sociale ni-
veau, kvinden har haft 99.

Baggrund

Kvinden i Maglebjerggraven var ud-
styret med et diff erentieret gravudstyr 
af høj kvalitet, fremstillet både lokalt, 
regionalt og i det provinsialromerske 

område i Mellem- og Østeuropa. Alt 
udstyret i graven kan dateres til ca. 260-
300 e.0, tætt est på året 260. Hun og hen-
des slægt havde vide kontakter med 
regionale og fj ernere førende slægter. 
Hvem hun kan have været, og hvilken 
samtid hun levede og døde i, skal vi se 
nærmere på i det følgende.

Indenfor Næstved Museums arbejds-
område er der gennem de sidste 200 år 
gjort adskillige fund fra romersk jern-
alder, som vidner om stor aktivitet i 
området100. Fra 28 af områdets kirke-
sogne er der oplysninger om sammen-
lagt ca. 100 fund. Lidt over halvdelen 
udgøres af gravfund, mens bopladser 
kun er repræsenteret med ca. 15 regi-
strerede lokaliteter. Resten fordeler sig 
på løsfund og detektorfund, mosefund 
og off erfund samt vejanlæg, nævnt ef-
ter antal.  

Der er registreret ca. 60 gravfund, 
især i områderne omkring Næstved 
og Glumsø. Ca. 30 af gravfundene er 
uden import fra Romerriget. Ca. 10 in-
deholder eksklusive importgenstande 
som bronze-, sølv- og glasfade, terra 
sigillata (hårdtbrændt drejet lervare) 
og mønter. Langt størstedelen er jord-
fæstegrave, færre er kremerede urne-
grave101. 

Over halvdelen er fremkommet ved 
grusgravning, hvilket understreger den 
foretrukne placering for gravpladser i 
jernalderen: på de grusholdige banker. 
Færre er fundet ved egentligt markar-
bejde, havearbejde, planering og andet 
anlægsarbejde. Kun få er fremkommet i 
de senere år ved bygge- og anlægsvirk-
somhed, deriblandt Maglebjerggraven 

Fig. 26. Oversigt over fundsteder fra romersk jernalder indenfor Næstved Museums arbejdsområde. Sammenlign med kort over stednavne s. 32. 
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– og den lå i stiv ler. Ingen regler uden 
undtagelser!

Ca. 6 af gravfundene kan dateres til 
200-årene, mens andre ca. 27 kun kan 
placeres inden for yngre romersk jern-
alder som helhed; resten må blot date-
res bredt til romersk jernalder. Ca. 15 
gravfund, oft e kun omtalt som ”ske-
lett er”, formodes at tilhøre jernalder, 
sandsynligvis romersk, da de ligger på 
de samme grusbanker som de daterede 
grave.
 
 I en række grave er der fundet eksklu-
sive romerske importgenstande. Det 
gælder fx et fund fra Herlufmagle fra 
1859 med en glasfl aske og facetslebet 
glasskål, dateret til 200-260 e.0.102. Ved 
Harpelev i østkanten af Holme-Olstrup 
undersøgte man i 1962-63 fi re jordfæste-
grave med romersk import fra samme 
tidsrum103. Andre grave med import-
genstande er fundet ved Aasø, ved Ris-
lev, ved Ringkrogen i Haldagerlille, på 
Saltø Hovedgårds Mark, ved Snesere 
Torp samt ved Brushøjgård øst for Kal-
byris104.

Ved Næstelsøgård i Næstelsø blev der 
på grusbanken Tosbjerghøj i 1869 fun-
det fl ere jordfæstegrave. En af disse var 
en rig kvindegrav med fl ere fi beltyper 
af sølv og bronze, perler, bronzeten-
vægt, benkam, træspand med bronze-
hank m.m.105.

Ved tilsvarende grusgravning blev der 
i 1901-02 fundet 3 jordfæstegrave ved 
Kildemarksvej i Næstved. Grav 5 inde-
holdt skelett et af en mand uden grav-
gods, mens grav 4 indeholdt bl.a. to 
lerkar ved fødderne, en bronzeperle, 
en benkam og en sølvfi bula. Grav 3 
med en kvinde i en stendækket træki-
ste indeholdt ligeledes fl ere fi beltyper, 
benkam og lerkar. Mellem to fi bler på 
brystet var ophængt en kæde med eks-
klusive glasperler. Rav- og sølvperler 
blev fundet ved nakkepartiet som dele 
af en halskæde. Udenfor kisten fandtes 
knogler af et får106.

I umiddelbar nærhed ved Skytt emarks-
vej 59-61 fandtes ved planering af en 
grusbanke i 1932 en stendækket jordfæ-
stegrav. Graven indeholdt en ca. 60-årig 
kvinde med fl ere fi beltyper, en sølv-
nål med guldblik, tenvægt af bronze og 
vedhæng af bl.a. spillebrikker af glas, 
indfatt et i bronzebånd, samt to lerkar107. 
Eksklusive glasperler, bl.a. med blom-
ster- og mæandermønstre, er af samme 
type som perler fra graven på Kilde-
marksvej. Graven på Skytt emarksvej 
har fl ere perletyper tilfælles med Magle-

bjerggraven, såsom kantede perler, per-
ler med knopper og bølgestriber108.

Kvinden på Skytt emarksvej knytt es via 
perletyper til Bornholm, hvorfra hun 
kan være kommet via gift ermål til Sjæl-
land109. Uanset hvor hun kom fra, har 
hun og hendes slægt kendt personerne, 
som er gravlagt på Kildemarksvej, Næ-
stelsø og Maglebjerg. Disse mennesker 
har helt sikkert færdedes i det samme 
miljø. 

Regionale gravfund

I 1995 var der fra hele Sjælland registre-
ret ca. 100 gravfund med eksklusive ro-
merske importvarer, deraf var ca. tre 
fj erdedele fra det syd- og østsjælland-
ske område. Siden er fl ere kommet til i 

forbindelse med anlægsarbejder, især 
i Høje Taastrup-og Ishøj-området110. 
Gravfund uden sådanne importvarer 
på Sjælland er registreret i et antal af ca. 
230, deraf er ca. halvdelen fra det syd- 
og østsjællandske område samt Lol-
land-Falster111. 

I periode C1b, som dækker 1-2 generatio-
ner, er Østsjælland et magtcentrum med 
base i det rige samfund ved Himlingøje 
på Stevns; her har man fundet landets 
hidtil mest eksklusive gravfund. Store 
mængder romersk import er kommer til 
området og herfra distribueret videre ud 
på Sjælland og til resten af landet samt det 
øvrige Norden. De fl este genstande kom-
mer fra de nordvestlige romerske provin-
ser. Faste kontakter har været etableret til 
slægter langs Østersøkysten, i Mecklen-
burg og det nordlige Polen.

Fig. 27. Rig kvindegrav fra Kildemarksvej i Næstved (grav 3). På skuldre og bryst ses fi bler 
og perler. Foto: Niels Elswing, Nationalmuseet. 
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Allerede fra periode C2 aft ager Sjællands 
rolle som magtcentrum. Fyn og Jylland 
får større betydning. Dog bevarer Sjæl-
land en vis betydning og er stadig ”im-
porthavn” for det øvrige Skandinavien. 
Dett e komplekse billede fortsætt er i æl-
dre germansk jernalder112.

Gravfund uden romersk import
Langt størstedelen af de danske grav-
fund stammer fra grave uden romersk 
import, og som vi har set i det forløbne, 
fi ndes der også her absolut eksklusive 
og elitære genstande. Men hvilken rolle 
spiller så disse grave overfor dem med 
romersk import?

Man har for nylig forsket i de rige dan-
ske grave med hjemlige genstande, som 
har stået lidt i skyggen af gravene med 
prangende importgods. Der er fokuse-
ret på rosetfi bler, en hjemligt produce-
ret højstatusgenstand. De unikke fi bler 
af bronze eller sølv, besat med rosett er, 
har oft e glasindlægninger, hvilket place-
rer dem i den eksklusive ende af smyk-
keudstyret. Fiblerne ses centreret netop 
til det sydlige Sjælland, bl.a. i 4 grave på 
Skovgårde. Fiblerne har fungeret som 
væsentlige statussymboler113.
Forholdet mellem Sydsjælland og 
Stevns viser forbindelse, men samtidig 

forskel i funktioner og magtstruktur. 
På Stevns var personerne en slags ud-
farende ambassadører med vide konti-
nentale kontakter; på Sydsjælland rige 
hjemlige kvægbønder med stærke ind-
byrdes kontakter og kontakt til magt-
centret på Stevns. Godt nok er der rige 
importsager på Stevns, men de solide 
sjællandske bondeslægter, som bl.a. er 
gravlagt ved Skovgårde, skal ikke un-
dervurderes114.

På grundlag af det kendte fundma-
teriale har man forsøgt at inddele de 
forskellige gravgrupper eft er status. 
Gruppe 1, 2 og 3 er bl.a. repræsente-
ret ved de rige importgrave fra Stevns 
med massive arm- og fi ngerringe af 
guld, repræsenterende henholdsvis 
konge-, hærfører- og fyrsteslægter. 
Næste gruppe 4 repræsenterer hir-
den, ”militæret”, også med romersk 
import i gravene, typisk bronze- og 
glaskar; disse grave er spredt ud over 
resten af regionen. Derunder følger 
gruppe 5, de frie bønder, som ”kun” 
er begravet med hjemlige, evt. rige 
genstande. Til den laveste gruppe 6 
henregnes grave helt uden udstyr, 
som tilskrives frigivne eller slaver115.  
På Skovgårde er der i 200-årene (C1b 
og C2) gravlagt 2 kvinder (grav 209 og 

400), som er udstyret med fi ngerringe 
af guld samt glasbægre, hvilket place-
rer dem i gruppe 3. Disse kvinder, må-
ske mor og datt er, kommer fra hver 
sin generation af en ledende familie på 
Skovgårde. De øvrige begravede perso-
ner placeres indenfor gruppe 5, de frie 
bønder116.

Også graven fra Maglebjerg må place-
res i gruppe 5. En nærliggende grav-
plads, der delvis kan tilskrives gruppe 
4, er Brushøjgård sydøst for Magle-
bjerg. Her er bl.a. fundet dele af en 
importeret bronzespand117. Gravplad-
sen på Brushøjgård kunne repræsen-
tere Skovgårde-fyrsteslægtens hird og 
kunne derfor være lokalt centrum for 
bondeslægterne fra Maglebjerg, Skytt e-
marksvej, Kildemarksvej og Næstelsø-
gård. Alle ligger i en radius af ca. 4 km 
fra Brushøjgård. De tomme grave på 
Maglebjerg kunne henregnes til sam-
fundets laveste, bøndernes livegne og 
slaver i gruppe 6. 

Bopladser

Men hvor og hvordan boede slægterne 
i lokalområdet i yngre romersk jern-
alder? På 15 lokaliteter i museets ar-
bejdsområde er der registreret spor 
eft er bosætt elser fra romersk jernalder 
og den eft erfølgende periode. Boplad-
serne ses især i Næstveds udkantsom-
råder samt i Glumsø – samme billede 
som for gravfundene. 

Bopladserne er fremkommet i perioden 
1963 – 2006, langt størstedelen i perio-
den eft er 1990, hvilket afspejler den sti-
gende off entlige anlægsvirksomhed i 
vor tid. Spor eft er bygninger med dob-
belte sæt tagbærende stolper, aff alds-
gruber og kulturlag med lerkarskår er 
med til at datere bopladserne. Keramik 
kan som fi bler typologiseres og dermed 
bruges til datering. 

Bopladser, som kan være samtidige 
med begravelsen på Maglebjerg, er 
Ålestokgård, Lillemark og Rørmo-
segård nær Næstved samt Bregne-
bjerg ved Fodby, Vester Egesborg og 
Glumsø.

Ved Rørmosegård syd for Ladby under-
søgtes i 1995 en boplads med to gårdan-
læg, der har været ombygget gennem 
fl ere generationer. Gårdene lå optimalt 
placeret i landskabet på et lille højde-
drag nær vandløbet Even. I de fugtige 
enge omkring Even har kvæget kun-
net græsse. Lavninger har man brugt 
som mødding. Hver gård har bestået 

Fig. 28. Gravpladsen Brushøjgård med romerske importvarer (gravgruppe 4, hird/mili-
tær), omkranset af gravpladserne ved Maglebjerg, Kildemarksvej, Skytt emarksvej og Næ-
stelsøgård, uden eksklusive romerske varer (gravgruppe 5, frie bønder).
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af fl ere bygninger, anvendt til beboelse, 
stalde og små udhuse. De største byg-
ninger var eft er sædvane orienteret Ø-
V. Man har vendt gavlen mod vest for 

at beskytt e sig mod den fremherskende 
vindretning, og man har samtidig ud-
nytt et solvarmen på den sydvendte 
langside. De små udhuse ved Rørmose-

gård vender nord-syd og giver dermed 
læ på gårdspladserne. Omkring husene 
har der stået hegn. De længste huse har 
været ca. 23 m lange og ca. 5,5 m brede 
med en grundplan på ca. 125 m2. Skår 
af lerkar, stumper af drejekværne af 
granit samt glasperler daterer gårdene 
til yngre romersk og ældre germansk 
jernalder ca. 200-500 e.0118.

Ved Vester Egesborg undersøgte mu-
seet i 1994 en Ø-V orienteret, vel-
bevaret hustomt fra yngre romersk 

Fig. 29. Udsnit af bopladsen ved Rørmose-
gård med gårde fra yngre romersk og ældre 
germansk jernalder, ca. 200-500 e. 0. Huse-
nes omkreds og tagbærende stolper er mar-
keret med farver. Bearbejdning af plan fra 
Liv og Levn 10, s. 14.  

Fig. 30. Langhus med bevarede vægstol-
per fra yngre romersk jernalder ved Vester 
Egesborg. Eft er Bloch Jørgensen 1996. 
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jernalder. Huset målte ca. 17 m i læng-
den og 6,5 m i bredden, hvilket giver 
ca. 110 m2 under tag. I huset var der 
spor af vægstolper og en indre skille-
væg. Fra andre lignende husfund ved 
man, at beboelsen var i vestenden, 
mens østenden rummede forrådsrum, 
stald o.l.119.
På et højdedrag umiddelbart vest for 
Glumsø er der fundet spor af gårdan-
læg fra perioden 200-500 e.0. Ved Sten-
dyssevej fandtes i 2005 et langhus, ca. 
22 m langt og ca. 5 m bredt120. Umid-
delbart syd herfor fandtes senere i 2005 
endnu to langhuse, som har afl øst hin-
anden. Det ældste hus har været ca. 22 
m langt og ca.5 m bredt. Dets afl øser 
har været mindre, ca. 16 m langt og ca. 
5 m bredt. Andre stolper på stedet sy-
nes at have dannet hegnsforløb121.
Ved Stendyssegård fandtes i 1996 spor 
af 8 huse på en bakkeskråning. Flere af 
langhusene var ca. 15-20 m lange og 4-
5 m brede. Her lå også mindre bygnin-
ger, staklader o.l., samt hegn. På stedet 
fandtes også en stenkistegrav fra tidlig 
yngre romersk jernalder ca. 200 e.0 122.  
Husfundene viser, at der her vest for 
Glumsø lå et landsbysamfund ca. 200-
500 e.0. Denne landsby danner for-
mentlig baggrunden for etableringen 
af den nuværende Glumsø By i vikin-
getid og middelalder.

Nye bopladsområder på markerne ved 
Jeshøjgård, som ligger få hundrede me-
ter øst for Maglebjerg, er netop ved at 
blive undersøgt og synes foreløbig at 
kunne dateres til ældre romersk jernal-
der. Måske dukker der her bopladsspor 
op fra yngre romersk jernalder – var 
det her, at slægten med gravplads på 
Maglebjerg boede?123. 

Beboerne ved bl.a. Rørmosegård, Vester 
Egesborg og Glumsø har givet kendt de 
velstående slægter, hvis kvinder blev 
gravlagt på Maglebjerg og ved Skytt e-
marksvej, Kildemarksvej og Næstelsø. Et 
direkte slægtskab kan vi kun gisne om.

Vejanlæg

Fra romersk jernalder kender vi bro-
lagte veje over sumpede vejstrækninger. 
Man har sikret trafi kken med risknip-
per og stenbrolægning. I Holmegårds 
Mose fandtes i 1972 ved grøft egrav-
ning i tørven dele af en stenlagt vej med 

10 m

N

Fig. 31. Gårdanlæg fra et landsbysamfund 
ca. 200-500 e.0 fra Stendyssevej vest for 
Glumsø. Stendyssevej I (A), Stendyssevej 
Syd I (B), Stendyssegård (C).
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større kantsten124. En lignende vej blev 
i 1940 fundet ved Engelstoft e vest for 
Glumsø125.  En stenlagt vej, kantet med 
store sten, kan følges ind over et eng-
drag over ca. 40 m med en vejbredde 
på ca. 3 m. Endelig er der eft erretninger 
om en lignende vej ved Frederikseg ved 
Herlufmagle126. Vejene har stor lighed 
med den kendte, stenbrolagte vej over 
Hulebækken ved Broskov mellem Tap-
pernøje og Præstø127. 

De stenbrolagte veje er udtryk for or-
ganiseret anlæggelse og vedligehold, 
sandsynligvis ved fl ere bygder i fælles-
skab eller ved en ledende slægt. Disse 
vejstræk har sikret optimal færdsel 
mellem bygderne og har dermed sikret 
forbindelsen mellem disse. Vejene har 
også været vigtige for at kunne sikre 
transporten af varer mellem rigdoms-
centret på Stevns og det øvrige Sjæl-
land.

Mosefund

I hele ældre jernalder fortsatt e den rige 
off ertradition, som vi kender fra bron-
zealderen. Man ofrede fortsat lerkar, 
våben, hesteudstyr, personligt udstyr, 
madvarer, dyr og mennesker til gu-
derne i moserne. Også fra vort lokal-
område kendes ofringer, som bl.a. kan 
dateres til romersk jernalder. Fundene 
er fremkommet ved tørvegravning i 
perioden 1886-1945, især i krigsårene i 
1940erne.

I Hundstrup Mose nær Snesere er fundet 
et menneskekranie, nogle spydspidser 
af ben samt 5 lerkar. Ca. 1 km sydligere 
i samme mosestræk fandtes i Store Tve-
degårds Mose et moseoff er bestående af 
mennesker og dyr, en stammebåd, en 
jernkniv og et lerkar, en såkaldt ”mose-
pott e”128.

I Holmegårds Mose har man fundet ske-
letdele og  to dekorerede drikkehorn af 
kohorn med endedupper. Fra Vester-
gårds Mose sydvest for Glumsø stam-
mer et lerkar. 

I den nordlige del af Almosen ved Ty-
velse er der fundet forskellige vogndele, 
dateret til sen jernalder og vikingetid, 
samt dyreknogler. Fra den sydlige del 
af mosen kendes knogler af mennesker 
og husdyr, keramik og smykker dateret 
til sen bronzealder og tidlig jernalder. 
Mosen har gode bevaringsforhold for 
knogler og organisk materiale og rum-
mer fortsat mulighed for kommende 
undersøgelser af oldtidens moseofrin-
ger129.

Et spektakulært off erfund fra Tybjerg-
gaards jorder, en tidligere mose umid-
delbart nordøst for Tybjerg Kirke, 
dukkede op ved markarbejde i 1869: 
En af Danmarks få romerske bronze-
statuett er, i dett e tilfælde den romerske 
krigsgud Mars130.

Møntfund

I det nordvestlige hjørne af Tybjerg 
Sogn undersøgte museet i 2004 fund-
stedet for en møntskat af  romerske 
sølvdenarer. Orupskatt en er nedlagt på 

kanten af et fugtigt område. Den omfat-
ter p.t. ca. 100 denarer og udgør dermed 
det næststørste denarfund på Sjælland. 
Skatt en er eft er mønternes datering at 
dømme (de er præget mellem 64 og 210 
e.0) nedlagt eft er 202 e.0, sandsynligvis 
engang i løbet af 200-årene131. Denne 
møntskat, bronzestatuett en samt øv-
rige mosefund fra tidlig jernalder i om-
rådet synes sammen med stednavnet 
Tybjerg (Tjodberg eller Folkebjerg som 
tingsted) at pege på Tybjerg som et lo-
kalcenter i romersk jernalder. Det har 
formodentlig modtaget en del af de rige 
genstande via magtcentret på Stevns. 

Fig. 32. Bronzefi gur af krigsguden Mars, h: 27 cm, fremstillet i det romerske rige. Figuren kan 
være krigsbytt e eller skrot, beregnet til omsmeltning. Foto: Lennart Larsen, Nationalmuseet.
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Løsfund af romerske mønter
Andre fund fra romersk jernalder er 
løsfund, fundet ved jordarbejde i have 
og mark, ved rekognosceringer eller 
med metaldetektor i perioden 1874-
2004. Disse løsfund er i sagens natur 
fj ernet fra deres oprindelige sammen-
hæng. Genstandene kan være tabt til-
fældigt i oldtiden, eller de stammer fra 
oppløjede grave eller bopladser. Mange 
løsfund udgøres af romerske mønter 
af bronze, sølv eller guld. En bronze-
mønt er fundet på Bøgevej i Glumsø132. 
En anden bronzemønt er fundet ved 
Riddergade 7 i Næstved133. Sølvdena-
rer er fundet ved Søndergård i Brande-
lev øst for Næstved, ved Assenhøj nær 
Aversi134 samt i Farvergade 7 i Næstved 
i 1986135. En guldmønt (solidus), fundet 
ved Haldagerlille, var forsynet med en 
øsken, så den kunne bruges som hæn-
gesmykke. En anden type guldmønt 
(aureus) er fundet ved Klinteby vest for 
Karrebæk136 samt i Kompagnistræde i 
Næstved; den sidste var forsynet med 
en gennemboring og har også været an-
vendt som hængesmykke137.
Den dateringsmæssige spredning er 
stor for de romerske mønter. De ældste 
mønter er slået allerede fra 79 f.0 og de 
yngste frem til 360 e.0. Dett e understre-
ger, at forholdet mellem produktions-

tidspunkt og nedlæggelsestidspunkt 
er et af de største problemer i forbin-
delse med dateringen af de romerske 
mønter i vort område138. Oft e er møn-
terne kommet her til længe eft er, at 
de er slået, og bl.a. genanvendt som 
hængesmykker, evt. i kæder sammen 
med glasperler. Oft e er de endt i langt 
yngre lag som denaren fra Farvergade 
7  eller aureus’en fra Kompagnistræde 
i Næstved.  

Andre løsfund

Andre løsfundne genstande er en guld-
fi ngering fra Bavelsegård samt en guld-
ring og en glasperle fra Hækkerup ved 
Tybjerg. Sammen med en blå glasperle 
fra Kildebakken i Næstved139, fundet 
nær fundstedet for de rige grave ved 
Kildemarksvej, viser disse genstande 
sandsynligvis tilstedeværelsen af nu for-
svundne grave og bopladser.

Fig. 33. Oversigt over udgravningsfeltet med Maglebjerggraven, set fra nordvest. Foto: Birgitt e Borby Hansen.  

     

Fig. 34. En guldmønt (aureus) fra det romerske rige, udmøntet i 161 e.0, fundet i Kompag-
nistræde i Næstved. På forsiden ses kejser Marcus Aurelius, på bagsiden ses han sammen 
med sin bror Lucius Verus. Mønten har fundet vej til Norden og er genanvendt som hæn-
gesmykke senere i jernalderen. 
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Maglebjergkvinden og hendes slægt 
var i 200-årene e.0 en af de førende bon-
deslægter i lokalområdet sammen med 
slægterne fra Kildemarksvej/Skytt e-
marksvej og Næstelsøgård. Alle kan 
have refereret til en slægt på Brushøjgård 
med adgang til romersk import. Andre 

førende slægter med romerske luksus-
varer boede bl.a. ved Herlufmagle, Har-
pelev, Aasø, Rislev og Karrebæk. Alle 
har de haft  kontakt til førende slægter i 
det øvrige midt- og sydsjællandske om-
råde, bl.a. fra Kærup og Skovgårde. Alle 
var i kontakt med de ledende samfund 
på Stevns samt elitære slægter i de nord-
tyske områder omkring Elben samt i Po-
len. For at sikre infrastrukturen anlagde 

disse slægter velbyggede stenbrolagte 
vejstrækninger eft er romersk forbil-
lede over sumpede områder ved En-
gelstoft e, Holmegård og Frederikseg. 
Endnu ses jernalderens vejsystemer be-
varet fl ere steder som hulveje, bl.a. ved 
Broskovvejen ved Præstø Fjord.

Gravpladser blev hovedsagelig anlagt 
på grusbanker og andre højdedrag i 
terrænet. Slægterne boede på gårde, 
bestående af beboelse, stalde, udhuse 
og staklader, oft e indrammet af hegn. 
Bygningerne er opført af kraft ige tøm-
merkonstruktioner med dobbelte sæt 
tagbærende stolper, og væggenes ris-
fl et har været klinet med ler. I de stør-
ste bygninger har op til 125 m2 været 
under tag. Hovedhusene har rummet 
beboelse i vestenden og stalde/forråd i 
østenden. Flere gårde kunne indgå i et 
landsbyfælleskab.

Livet har været stærkt præget af religi-
øse handlinger i forbindelse med grav-
læggelserne og i det daglige liv. Årets 
cyklus har været et vigtigt omdrejnings-
punkt. For at tækkes guderne og opnå 
deres gunst omkring frugtbarhed og 
afgrøder fortsatt e man den ældgamle 
tradition med ofringer i moserne. Hver-
dagsgenstande, våben, kostbarheder og 
dyr blev sænket i mosen - mennesker 
var den ultimative off ergave. 

Maglebjergkvinden har derfor levet i et 
stærkt organiseret samfund, hvor der 
var regler og rammer for handlinger om-
kring liv og død. Status, magt og prestige 
kunne udtrykkes gennem rigdom og 
overfl od i gravgodset. Hvilket held, at vi 
valgte at lade gravemaskinen trække jord 
af på denne bakkeskråning ved Næstved. 
Vi fi k et enestående indblik i et eksklusivt 
gravudstyr og endnu en brik til forståel-
sen af lokalsamfundet og dets relationer 
for mere end 1800 år siden!
 

Fig. 35.  Broskovvejen  mellem Tappernøje og Præstø er et velbevaret eksempel på jernalderens 
velfundamenterede stenlagte vejanlæg. Vejen, som her ses under en senere vej fra middelal-
der, er lagt gennem et sumpet område og leder op til et system af hulveje, hvor man har kun-
net færdes videre ud til bygderne i området.

Ringsted

Næstved

Præstø

Skovgårde

Kærup

Maglebjerg

Sammenfatning

Fig. 36. Maglebjerggraven og de to i artik-
len meget omtalte gravpladser ved Kærup 
og Skovgårde.
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I den foranstående artikel gennemgår forfatt eren de fysiske levn, som vi p.t. kender fra romersk jernalder i museets arbejdsområde. Her-
til kommer, at vi til daglig færdes blandt en type mere immaterielle levn, som gemmer sig i vore stednavne.  En række endelser henføres 
af forskerne til jernalder og vikingetid. Blandt de ældste regnes -lev og -løse, -inge og -sted, som alle var gået ud af brug før vikingeti-
den, samt -tved, som vikingerne endnu brugte, da de bosatt e sig i Danelagen i det nordlige og østlige England.

Det er vigtigt at lytt e til, hvad stednavneforskerne siger om disse sproglige  forhold. Gelsted rummer fx ikke endelsen -sted, men et -with 
eller -ved, som betyder skov. Næstved rummer til gengæld ikke -ved, men -tved — og bør derfor altid deles Næs-tved!

De landsbyer, hvis navne rummer ord fra jernalderen, har ikke nødvendigvis ligget på samme sted siden jernalderen. Normalt har de 
holdt fl ytt edag fl ere gange indenfor ejerlavet, så man kunne udnytt e grokraft en i den gamle landsbytomt. Vi kender dog i vort område 
foreløbig to bebyggelser, som har holdt sig på samme lokalitet siden germansk jernalder (400-800 e.0), nemlig Hjelmsølille og Næs-
tved. 
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