
 

 

Museumsinspektør Lars Pagh, 3. december 2014 

 

HOM 3147, Skattefund Enner  

 
Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Tamdrup Sogn, Enner By Ejerlav, matrikelnr.: 5m 
 
Sted-SBnr.: 160306 - 26 
 
KUAS: 2014-7.24.01/HOM-0001 
 

 

  Arkæologisk udgravning 

Beretning 
 

Horsens Museum har foretaget en arkæologisk undersøgelse på baggrund af 
detektorfund af sølvmønter og sølvsmykker på Enner Mark. Genstandene 
fremkom ved detektorafsøgning, og er formentlig resterne af den sølvskat, der 
blev fundet i 1849, hvor man ved udgravning til en hulvej fandt over 1300 
sølvmønter samt sølvsmykker og brudsølv, dateret til 1030 pga. Knud d. Store-
mønter.  
Der er nu fundet 33 nye mønter og 25 sølvsmykker og brudsølv. 
Ved udgravningen blev der desuden fundet et 4,5 x 10 m stort etskibet hus med 
rette langvægge. Huset kan være samtidig med skatten, men er nok lidt yngre. 
Jordprøver er taget med henblik på 14C-datering. Desuden er der fremkommet 
en kogestensgrube og flere andre gruber, der tyder på aktivitet i førromersk 
jernalder samt bondestenalder. Desuden er det værd at bemærke, at Horsens 
Museum tidligere har udgravet en plads med jernalder og vikingetid et par 
hundrede meter mod syd (HOM 1519). 

 Horsens    Museum          Sundvej 1A • 8700 Horsens • Tlf.: 76292350 • www.horsensmuseum.dk 
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Fig. 2. På skattejagt i felten: maskinafrømning i tynde lag og samtidig detektorafsøgning og gps-indmåling. 
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Undersøgelsens forhistorie  
Horsens Museum fik d. 5. april 2014 en henvendelse fra detektorfører Finn H. Larsen, der havde 
fundet 7 sølvmønter på et nærmere bestemt sted på Enner Mark. D. 22. april kom han igen, denne gang 
med 23 sølvmønter, et antal sølvsmykker og dele af sølvsmykker samt nogle stykker af klip- og 
brudsølv på den vestlige del af marken på matrikel 5m, Enner By Ejerlav.  
 
De fundne genstande og fundstedet tydede på, at der var tale om genstande, der måtte stamme fra den 
klassiske Enner-skat, der blev fundet helt tilbage i 1849 og bestod af mere end 1300 sølvmønter samt 
en del sølvsmykker og brudsølv. Tilsyneladende har man ikke fået indsamlet det hele den gang. Skatten 
er dateret til 1030 pga. Knud d. Store-mønter. Det nøjagtige fundsted for skatten blev ikke registreret 
oprindeligt. Man har kun haft en omtrentlig formodning om fundstedet på baggrund af datidens 
skriftlige indberetning til myndighederne. 
  
Horsens Museum informerede straks Nationalmuseet og Kulturstyrelsen om fundet. Kulturstyrelsen 
bevilgede 30.000 kr. ex. moms til en udgravning med det formål at sikre evt. yderligere genstande samt 
få indblik i fundomstændighederne og evt. hvilken kontekst skatten indgik i. Der er i 2003 gravet i 
området få hundrede meter syd for det nye skattefund (HOM 1519). Den gang fandt man spor af 
bebyggelse fra vikingetiden, og man formodede, at det kunne have relation til Enner-skatten.   
 

Administrative data 
Horsens Museum blev kontaktet af finderen d. 5. april 2014. Budget for udgravning blev sendt til 
Kulturstyrelsen d. 28. april, men var forinden blevet forhåndsgodkendt telefonisk. Den skriftlige 
godkendelse af budgettet fra Kulturstyrelsen kom d. 5. maj. Udgravningen blev foretaget d. 1. – 8. maj 
2014.  
 
Finder af skatten: Finn H. Larsen, Hovedgård 
Gravemaskine: Jens Jørgensen Entreprenør, Brædstrup 
Maskinfører:  Torben Christensen 
Udgravningsleder: Arkæolog Lars Pagh, Horsens Museum 
Administration: Museumsinspektør Anne Mette Kristiansen, Horsens Museum 
Deltagere ved udgravning: Arkæolog Lars Pagh, detektorfører Finn H. Larsen (finderen) samt  

detektorførerne Brian Christensen og Jesper Janke Hansen. 
  
Sagens akter, dokumentation og korrespondance findes på Horsens Museum under journalnummeret 
HOM 3147. Kulturstyrelsens journalnummer er 2014-7.24.01/HOM-0001. 
 

Topografi 
Fundstedet for skatten og det undersøgte areal er ca. 600 m syd for den lille landsby Enner, midt 
mellem den gamle stationsby Lund og herredsbyen Nim. Det er generelt et højt beliggende 
bakkemorænelandskab mellem Hansted Ådal i nord og Bygholm Ådal i syd. Det undersøgte areal ligger 
på en flad terrasse (i omkring kote 90) på en ellers sydvendt skråning ned mod en lokal lavning i det 
høje morænelandskab. Lavningen er i dag tør pga dræning, men har jf. ældre kortmateriale tidligere 
været eng- og moseområde. Muldtykkelsen på bakken er nogenlunde normal (30-40 cm) med god 
humøs muldjord over en omskiftelig undergrund af leret sand, gruset sand og sandet ler. 



 

Side 4 af 36 

 

  
 

 

Fig. 3. Original 1-kortet fra 
begyndelsen af 1800-tallet. 
Skatten markeret med rødt 
kryds. Rækkelandsbyen Enner 
ses nordligst på kortet. 

Fig. 4. Høje målebordsblad 
fra anden halvdel af 1800-

tallet. Enner-skatten med rød 
stjerne, Tamdrup-skatten 

med blå stjerne. 
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Fundstedet er på matrikel 5m, der hører til en udflyttergård fra Enner, der på original 1-kortet ses som 
en traditionel rækkelandsby. Fundstedet er 2,5 km nordvest for Tamdrup-skatten, der bestod af mønter 
fra Svend Estridsen, dateret 1060’erne, fundet 2013 (HOM 3090). 
 

Udgravningsmetode, -forløb og målesystem 
Skatten var blevet lokaliseret af detektorfører Finn H. Larsen, der havde fundet og med gps indmålt 
mønter, smykker og brudsølv i pløjelaget på lokaliteten. Den efterfølgende udgravning af feltet omkring 
skatten blev ledet af museumsinspektør Lars Pagh, Horsens Museum og foretaget i samarbejde med 
Finn H. Larsen samt detektorførerne Brian Kristensen og Jesper Janke Hansen. Her blev der med 
gravemaskine åbnet et 550 m2 stort felt i området omkring det formode nedlæggelsessted for skatten 
samt med en udbredning, hvor anlæg kunne fremkomme, der måtte have relevans for forståelse af den 
kontekst, skatten skulle ses i. 
 
Ved muldafrømningen blev jorden gravet væk i lag på 5-10 cm, hvorefter fladen blev undersøgt med 
metaldetektor. Eventuelle mønter og andre metalgenstande blev indmålt og indsamlet (fig. 5), inden 
gravemaskinen tog det næste lag af. I undergrundsniveau blev alle anlæg markeret i fladen, dvs. ridset 
op og forsynet med et hvidt manillamærke med påskrevet anlægsnummer. Efterfølgende blev 
anlæggene indmålt med højpræcitions-GPS, Trimble R8 i UTM Zone 32 ETRS89. Relevante anlæg blev 
snittet med spade, afrenset med graveske, tegnet, fotograferet og beskrevet. 
 

 

Fig. 5. Spredningskort og udgravningsplan. 
Mønter markeret med rød firkant, 
smykkefragmenter og brudsølv med sort 
stjerne.  
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Opmålingsdata ligger på Horsens Kommunes server på g-drevet som eksporterede .csv-filer. Alle 
opmålingsdata er autodigitaliseret i ArkDigi 3.0.3. Opmålingsdata er genereret i MapInfo-dataformat 
(.dat, .id, .map, .tab). 
 

Undersøgelsens resultater 
Ved undersøgelsen blev der fundet 33 sølvmønter, heraf 23 hele og 10 klip og fragmenter, 19 
sølvsmykker eller fragmenter af sølvsmykker samt 6 stykker brudsølv. Desuden fremkom der spor af et 
et-skibet hus, formentlig fra tidlig middelalder, stolpehuller fra anlæg, der regnes for samtidige med 
huset samt enkelte anlæg i form af en kogestensgrube og andre gruber, der skal dateres til førromersk 
jernalder og stenalder. Endelig blev der fundet en større nedgravning, hvori der fremkom en 1800-tals 
knap. Det kan tænkes, at der er tale om gruber, der er opstået ved mergelgravning. 
 

 
  
Al sølvet menes at stamme fra Enner-skatten, der oprindeligt blev fundet 1849 – på nær en enkelt 
Svend Estridsen-mønt, der formentlig er uafhængig af skatten, og måske er fra husets funktionstid. 
Skatten er dateret til o. 1030 på baggrund af mønterne, primært fra Knud den Stores tid. Skatten bestod 
dengang af 1315 registrerede sølvmønter (kun de hele blev registreret, så der har formentlig været lang 
flere), 4 stykker sølvbarre og 12 sølvsmykker og fragmenter af sølvsmykker. Med det nye fund kan det 
med stor sandsynlighed konstateres, at man i 1849 ikke har fået indsamlet hele skatten. Den fremkom 
dengang ved udgravning af en hulvej ned til et område, hvor der skulle graves mergel. Man registrerede 
dengang ikke det helt nøjagtige fundsted, men noterede blot, at det skete ved gravearbejde på hulvejen.  
 
Med det nye fund kan vi nu langt mere præcist angive, hvor skatten oprindeligt blev fundet, men det 
nøjagtige fundsted kender vi stadig ikke, og vi finder det måske heller aldrig, da det formentlig er 
bortgravet i forbindelse med anlæggelsen af hulvejen. Hulvejen er i nyere tid i øvrigt fyldt op. Skulle der 

Fig. 6. Udvalg af sølvmønter, 
sølvsmykker og brudsølv. Her ses 
Knud den Store-mønter, en engelsk 
Ethelred-mønt og tyske mønter. 
Smykkerne er af slavisk oprindelse. 
Foto: Finn H. Larsen. 
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eksistere flere mønter, må de således befinde sig under et tykt opfyldningslag over den gamle hulvej og 
skrænten ned til den gamle hulvej. 
 
Mønterne i den oprindelig Enner-skat er bestemt til at være langt overvejende angelsaksiske (677) og 
tyske (557). Desuden var der 24 danske, 14 irske, 4 bøhmiske, 6 byzantinske, 4 arabiske, 1 italiensk og 
28 blanketter uden præg. Af de angelsaksiske og de danske var hovedparten fra Knud den Stores tid 
(konge i Danmark 1018-1035, konge i England 1016-1035). Sølvsmykkerne blev bestemt til at være af 
slavisk oprindelse; en tolkning der stadig gælder. 
 
De nyfundne mønter er kun foreløbig bestemt af finderen og af Horsens Museum, men i skrivende 
stund er de endnu ikke vurderet af eksperter på Nationalmuseet. Den foreløbige vurdering er dog, at de 
33 mønter fordeler sig på følgende måde: 9 Knud den Store-mønter fra England og Danmark, 14 tyske 
mønter, 3 engelske fra kong Ethelreds tid (978-1016) samt 7 ikke-bestemte. Mønstret ser altså ud til at 
være det samme: overvejende angelsaksiske (engelske) og tyske mønter.  
 

 
 
 
 
Smykkerne består af forskellige fragmenter af ørenringe, perler af sølvblik ornamenteret med pålagt 
sølvtråd, perler af oprullet sølvtråd i forskellige former. Alle stykkerne ser ud til bevidst at være 
klippede og på anden vis ødelagt, og tolkningen er, at de har været brugt som betalingsmiddel og gemt 
for deres værdi som sølv og ikke for deres værdi som smykker. Smykkerne er af slavisk oprindelse, og 
minder meget om de sølvsmykker, der indgår i Nørremølle-skatten fra Nexø, Bornholm, der blev 
fundet i 2006. Den er møntdateret til o. 1025. 
 
En del af formålet med undersøgelsen var at finde ud af, hvilken kontekst skatten var nedlagt i. Der 
fremkom spor af et et-skibet hus, der typologisk dateres til tidlig middelalder. Huset er 5 x 10,5 m i den 
afdækkede form. Det giver sig til kende ved stolpehuller til tagbærende stolper i ydervæggene, en 
skillerumsstolpe midt i huset samt nogle stolpehuller, der kan være fra indretningen af huset. Den 
vestlige gavl og langvæggene i syd og nord er bestemt med sikkerhed, mens den østlige afgrænsning er 
usikker. Den formodede østlige gavl i det 10,5 m lange hus står i udkanten af en svag lavning, der 
formentlig har været våd i hvert fald i vinterhalvåret. Det kan ikke udelukkes, at huset har strakt sig 
længere mod øst, men det anses for mindre sandsynligt. 
 

Fig. 7 og 8. For- og bagside af Knud den Store-mønt. Det er en såkaldt ”Helmet type”, slået i den engelske by Lincoln 
1024-30. Forsiden viser kongen med hjelm [CNUT REX], bagsiden viser et kors og møntbyen [ON LINC]. 
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Den ene nyfundne mønt, der ikke er fra Enner-skatten, er fundet i den nederste del af muldlaget, en 
anelse nord for det nordlige vægforløb af huset. Det er en Svend Estridsen-mønt, formentlig slået i 
Odense o. 1060.  
 
Det er planen, at huset skal 14c-dateres, men foreløbig må vi med at bedømme huset ud fra 
grundplanen. Her er dateringsrammen for huset ret bred, og spænder fra sen vikingetid til høj-
/senmiddelalder (ca. 1000-1400). Det er meget sandsynligt, at det er fra Svend Estridsens tid, og at 
mønten dermed daterer huset. Mønten peger på, at huset har været i funktion mellem 1060 og 1074, og 
med en anslået levetid for huset på 30 år, er den bredeste ramme for husets funktionstid 1030-1104. 
Når skattens datering er 1030, er det altså ikke umuligt men alligevel mindre sandsynligt, at det er 
husbonden, der har nedlagt skatten.  
 
Som nævnt ovenfor fandt man ved en udgravning i 2003 et par hundrede meter syd for skatten, neden 
for bakken, spor af huse fra sen vikingetid, bl.a. et langhus med buede langvægge. Det blev dengang 
konkluderet, at husene godt kunne være samtidige med Enner-skatten. Eftersom skatten fik lov at blive 
i jorden, må man antage, at den oprindelige ejer er kommet ulykkeligt af dage, uden at kunne videregive 
efterretninger om skattens eksistens og placering. Det er med til at pege på vikingetidshusene syd for 
skatten som hjemstedet for skattens ejermand, og ikke det nyfundne hus lige nord for skatten. Det hus 
har snarere tilhørt en senere beboer på stedet. Husene neden for bakken er ikke nøjagtigt dateret, og 
der er formentlig tale om flere faser eller generationer af bebyggelse. Det er således sandsynligt, at en 
del af bebyggelsen neden for bakken er samtidig med huset oppe på bakken. 
 

Fig. 9. Tolkning af udgravningen. Stolpehuller til huset markeret med sort. Den østligste i kanten af feltet hører 
formentlig ikke til huset. Stjernen markerer vores bedste bud på den omtrentlige oprindelige placering af skatten. Det 
store anlæg nederst på planen er den formodede mergelgrav.  
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Fremtidigt arbejde på stedet  
Det vurderes, at alle – eller i hvert fald langt de fleste – mønter og smykker er fundet. Hvis der er flere 
der ude, må de være i den tildækkede hulvej. Lokaliteten regnes dog ikke som færdig udgravet, idet der 
kan være flere huse og andre spor af bebyggelse i en større radius omkring det udgravningsfelt, der har 
været åbnet i forbindelse med denne udgravning. 
 

Fig. 10. Sen vikingetid i Enner. Tolkede plantegninger over den nye udgravning (grønt felt) og 2003-udgravningen 
(gult felt).  
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Anlægsliste 

 

Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af 

Kampagne: 09-05-2014  

4 Stolpehul Vægstolpehul Yngre 

Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

    

5 Stolpehul Gavlstolpehul Yngre 

Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

    

6 Stolpehul Vægstolpehul Yngre 

Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

    

8 Stolpehul Vægstolpehul Yngre 

Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

    

9 Grube Grube Stenalder-

Stenalder 

    

13 Udgår Udgår Udateret-

Udateret 

    

14 Stolpehul Stolpehul Yngre 

Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

    

15 Stolpehul Stolpehul Udateret-

Udateret 

    

16 Stolpehul Stolpehul Yngre     
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Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

17 Stolpehul Stolpehul Yngre 

Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

    

28 Stolpehul Stolpehul Yngre 

Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

    

31 Stolpehul Stolpehul Yngre 

Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

    

35 Fyldskifte Fyldskifte Udateret-

Udateret 

    

41 Stolpehul Stolpehul Yngre 

Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

    

42 Stolpehul Stolpehul Yngre 

Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

    

43 Stolpehul Stolpehul Yngre 

Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 
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45 Stolpehul Gavlstolpehul Yngre 

Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

    

100 Bygning 1-skibet hus Yngre 

Vikingetid-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 
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 Anlægsbeskrivelse 

 

Kampagne: 09-05-2014   

4 

Stolpehul, Vægstolpehul, Yngre Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Diameter: 53 

Dybde: 24 

Sider: stejle 

Bund: fladbuet 

Nuance: mellem/mørk 

Fyld: heterogent mellem/mørkt gråbrunt, let humøst, sandet ler. En hel del TKN. Ret TA. 

   

5 

Stolpehul, Gavlstolpehul, Yngre Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Diameter: 51 

Dybde: 30 

Sider: skrå 

Bund: fladbuet 

Nuance: mørk 

Fyld: heterogent mørkt gråbrunt, let humøst, let sandet ler. Indeholder en hel del TKN. TA. 

   

6 

Stolpehul, Vægstolpehul, Yngre Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Diameter: 52 

Dybde: 20 

Sider: skrå 

Bund: fladbuet 

Nuance: mellem 

Fyld: heterogent mellem gråbrunt, let humøst, sandet ler. Ret TA. 

   

8 

Stolpehul, Vægstolpehul, Yngre Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Diameter: 48 

Dybde: 15 

Sider: skrå 

Bund: fladbuet 

Nuance: mellem 

Fyld: homogent mellem gråbrunt, sandet ler. Enkelte TKN. Ret TA. 
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9 

Grube, Grube, Stenalder-Stenalder 

Diameter: 150 

Dybde: 25 

Sider: skrå 

Bund: fladbuet 

Nuance: mellem 

Fyld: homogent mellembrunt sandet ler. Enkelte tkn, en del flintafslag. Meget DA. 

   

14 

Stolpehul, Stolpehul, Yngre Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Diameter: 50 

Dybde: 15 

Sider: skrå 

Bund: flad 

Nuance: mørk 

Fyld: homogent mørkt gråbrunt ret humøst, sandet ler. Få TKN. Meget TA. 

   

15 

Stolpehul, Stolpehul, Udateret-Udateret 

Muligt stolpehul. 

Diameter: 28 

Dybde: 3 

Sider: atypiske 

Bund: flad 

Nuance: mellem 

Fyld: heterogent mellemgråbrunt, let humøst, sandet ler. Let DA. 

   

16 

Stolpehul, Stolpehul, Yngre Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Diameter: 53 

Dybde: 18 

Sider: skrå 

Bund: flad 

Nuance: mørk 

Fyld: Homogent mørkt gråbrunt, let humøst sandet ler med få TKN. TA. 

   

17 

Stolpehul, Stolpehul, Yngre Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Muligt stolpehul (dobbelt). Dør? 

Diameter: 78 
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Dybde: 25 

Sider: atypiske 

Bund: atypisk 

Nuance: mellem/mørk 

Fyld: a) homogent mellemgråbrunt, let humøst, sandet ler. Ret TA. b) heterogent mellem/mørkt brungråt, let humøst, 

sandet ler. Få TKN. Let DA. 

   

28 

Stolpehul, Stolpehul, Yngre Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Diameter: 28 

Dybde: 12 

Sider: skrå 

Bund: fladbuet 

Nuance: mellem/mærk 

Fyld: heterogent mellem/mørkt gråbrunt, let humøst, sandet ler med en del TKN. Ret TA. 

   

31 

Stolpehul, Stolpehul, Yngre Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

OBS: er placeret 15 cm længere mod øst end indmålt med gps. 

Diameter: 44 

Dybde: 13 

Sider: atypiske 

Bund: fladbuet 

Nuance: mellem 

Fyld: heterogent mellemgråbrunt, let humøst, sandet ler. Enkelte TKN. Let DA mod UG. 

   

35 

Fyldskifte, Fyldskifte, Udateret-Udateret 

Lokal lavning med våd bund. Kun åbnet en lille del i fladen i feltets NØ-lige del. Laget, der må betegnes som et 

kulturlag, falder mod øst. Et snit viser længst mod øst en dybde på 30 cm. Der er en del TK/TKN spredt i fylden. Det 

samme gælder en del varmepåvirkede sten. 

   

41 

Stolpehul, Stolpehul, Yngre Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Diameter: 23 

Dybde: 10 

Sider: skrå 

Bund: rund 

Nuance: mørk 

Fyld: som A42. 
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42 

Stolpehul, Stolpehul, Yngre Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Diameter: 30 

Dybde: 19 

Sider: skrå 

Bund: rund 

Nuance: mørk 

Fyld: a) heterogent mørkegråt sandet ler med enkelte tkn. Ret DA mod UG, der er tidligere våd lavning (A35). b) 

"lomme" af homogent mellemgråbrunt, let sandet ler. 

   

43 

Stolpehul, Stolpehul, Yngre Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Muligt stolpehul. 

Diameter: 44 

Dybde: 12 

Sider: skrå 

Bund: flad 

Nuance: mellem 

Fyld: homogent mellemgråbrunt let humøst sandet ler. 

   

45 

Stolpehul, Gavlstolpehul, Yngre Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Diameter: 44 

Dybde: 10 

Sider: atypiske 

Bund: flad 

Nuance: mellem 

Fyld: homogent mellem gråbrunt, let humøst, sandet ler. Få TKN. Ret TA. OBS: I fladeen var A5 og A45 først set og 

opmålt som ét anlæg. 

   

100 

Bygning, 1-skibet hus, Yngre Vikingetid-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Et-skibet hus 5 x 10, 5 m orienteret øst-vest. 

Består af: Væg- og gavlstolper: A4, A5, A6, A8, A10, A13, A14, A16, A17, A28, A31, A41, A42, A45. Skillerumsstolpe: 

A15. Andre indvendige stolper: A11, A12, A23, A43, A44. 
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FundListe 

 

Fund Materiale Genstand Datering Anlæg 

Kampagne: 09-05-2014  

1 Sølv Ørering Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

2 Sølv Ørering Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

3 Sølv perle Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

4 Sølv Ørering Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

5 Sølv Ørering Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

6 Sølv perle Yngre 

Vikingetid-

Ældre 

middelalder 

(1067 - 

1100-tal) 

 

7 Sølv perle Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

8 Sølv perle Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

9 Sølv brudsølv Yngre 

Vikingetid-

 



 

Side 18 af 36 

 

Yngre 

Vikingetid 

10 Sølv sølvblik Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

11 Sølv perle? Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

12 Sølv sølvblik Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

13 Sølv sølvblik Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

14 Sølv smeltedråbe Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

15 Sølv smeltedråbe Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

16 Sølv sølvklip Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

17 Sølv Øsken Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

18 Sølv sølvtråd Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

19 Sølv kæde Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 
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20 Sølv sølv Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

21 Sølv smeltedråbe Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

22 Sølv betalingsmiddel, mønt Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

23 Sølv betalingsmiddel, mønt Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

24 Sølv betalingsmiddel, mønt Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

25 Sølv betalingsmiddel, mønt Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

26 Sølv betalingsmiddel, mønt Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

27 Sølv betalingsmiddel, mønt Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

28 Sølv betalingsmiddel, mønt Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

29 Sølv betalingsmiddel, mønt Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

30 Sølv betalingsmiddel, mønt Yngre 

Vikingetid-

Yngre 
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Vikingetid 

31 Sølv betalingsmiddel, mønt Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

32 Sølv betalingsmiddel, mønt Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

33 Sølv betalingsmiddel, mønt Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

34 Sølv betalingsmiddel, mønt Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

35 Sølv betalingsmiddel, mønt Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

36 Sølv betalingsmiddel, mønt Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

37 Sølv betalingsmiddel, mønt Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

38 Sølv betalingsmiddel, mønt Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

39 Sølv betalingsmiddel, mønt Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

40 Sølv betalingsmiddel, mønt Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

41 Sølv betalingsmiddel, mønt Yngre  
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Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

42 Sølv betalingsmiddel, mønt Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

43 Sølv betalingsmiddel, mønt Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

44 Sølv betalingsmiddel, mønt Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

45 Sølv betalingsmiddel, mønt Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

46 Sølv betalingsmiddel, mønt Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

47 Sølv Hængesmykke Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

48 Sølv betalingsmiddel, mønt Yngre 

Vikingetid-

Yngre 

Vikingetid 

 

49 Metal, andet Ubestemt Udateret-

Udateret 

 

50 Sølv betalingsmiddel, mønt Yngre 

Vikingetid-

Ældre 

middelalder 

(1067 - 

1100-tal) 

 

51 Sølv betalingsmiddel, mønt Yngre 

Vikingetid-

Ældre 

middelalder 
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(1067 - 

1100-tal) 

52 Sølv smykke Udateret-

Ældre 

middelalder 

(1067 - 

1100-tal) 

 

53 Sølv betalingsmiddel, mønt Yngre 

Vikingetid-

Ældre 

middelalder 

(1067 - 

1100-tal) 

 

54 Sølv smykke Udateret-

Ældre 

middelalder 

(1067 - 

1100-tal) 

 

55 Sølv smykke Udateret-

Ældre 

middelalder 

(1067 - 

1100-tal) 

 

56 Metal, andet knap Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

 

57 Sølv betalingsmiddel, mønt Yngre 

Vikingetid-

Ældre 

middelalder 

(1067 - 

1100-tal) 

 

58 Kobberlegering fragment Udateret-

Udateret 

 

59 Keramik / oldtid Sideskår Udateret-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 

 

60 Sølv betalingsmiddel, mønt Yngre 

Vikingetid-

Ældre 
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middelalder 

(1067 - 

1100-tal) 

61 Metal, andet fragment, bly? Udateret-

Udateret 

 

62 Jern søm Udateret-

Udateret 

 

63 Ler mergel? Udateret-

Udateret 

 

64 Keramik / oldtid Randskår Yngre 

Bronzealder-

Førromersk 

Jernalder 

 

65 Keramik / oldtid Sideskår Udateret-

Udateret 

 

66 Keramik / oldtid Randskår Udateret-

Udateret 

 

67 Keramik / oldtid Sideskår Udateret-

Udateret 

 

68 Flint Afslag Udateret-

Udateret 

 

69 Keramik / oldtid Sideskår Yngre 

Bronzealder-

Førromersk 

Jernalder 

 

70 Kobberlegering fragment Udateret-

Udateret 

 

71 Sølv betalingsmiddel, mønt Yngre 

Vikingetid-

Ældre 

middelalder 

(1067 - 

1100-tal) 

 

72 Sølv betalingsmiddel, mønt Yngre 

Vikingetid-

Ældre 

middelalder 

(1067 - 

1100-tal) 

 

73 Sølv betalingsmiddel, mønt Yngre 

Vikingetid-
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Ældre 

middelalder 

(1067 - 

1100-tal) 
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 Fundbeskrivelse 

 

Kampagne: 09-05-2014   

1 
Sølv, Ørering, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Del af ørenring af sølv bestående af et stykke buet og i tværsnit cirkulært sølvtråd, hvis ende løber fladt ud og formet 

som en spiraloprullet, øsken. Her inden for ses et kugleformet endestykke dannet af 8 cirkelformede stykker formet af 

hver to tråde. Sølvtråden går gennem dette stykke. Herefter ses et vedhæng, hvis øverste del er formet som 

førnævnte kugle og på hvis ene side er fastgjort et kræmmerhusformet stykke, lavet af tæt vundet sølvtråd, formentlig 

med rundt tværsnit. 

Del af ørering af slavisk type. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

 

 

   

2 
Sølv, Ørering, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Del af vedhæng til ørering af slavisk type, som X1. Består af fire delkomponenter: tråd, to kugler sammensat af hver 8 

cirkulære småringe samt en kræmmerhusformet afslutning. Stykket er aflangt - de to kugler og endestykket sidder i 

forlængelse af hinanden. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

3 
Sølv, perle, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Fladbanket, oprindelig formetnlig cylindrisk sølvperle, hul og tildannet af et fladt stykke sølvblik med påloddede 

cirkulære ornamenter af varierende størrelse. Ornamenterne er dannet ved pålodning af tætsatte små stykker 

slagmetal (også cirkulære).Øverst ses to smalle, omløbende bånd, ligeledes påloddede. Mod bunden, som er  brat 

afbrudt og tilsyneladende overrevet eller - overhugget ses et dobbelt vingeformet ornament under hvis midte 

forneden sidder et blomsteragtigt udseende ornament med en central sfærisk knop og omkringsiddende cirkulære 

slaglod. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

4 
Sølv, Ørering, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Del af ørering bestående af et kort stykke sølvtråd, som sidder inden i en kugleformet perle lavet af 8 sammensatte 

små ringe, som er loddet sammen. Som dele af X1 og x2. 
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Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

5 
Sølv, Ørering, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

En meget ødelagt, fladbanket del af en ørering. Der ses under lup forskellige dele, blandt andet en del af en sølvtråd 

eller -stang, om hvis ene ende ses stramtvundet, snoet sølvtråd. Stangen er skarpt afbidt i den ene ende. Der er nok 

tale om en form for perle, som kan have været cylindrisk og om hvis top der har siddet et ornament i form af et snoet 

stykke sølvtråd. Oveni, som en form for låg måske har siddet fire ringe formet af tre vindinger af uornamenteret 

sølvtråd. Som de sidder nu ligger er de hulter til bulter, men de kan vel have ligget pænt ved siden af hinanden i dette 

låg? Kan muligvis være en del af en anden type ørering end den, som X1 m.fl. har været en del af. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

6 
Sølv, perle, Yngre Vikingetid-Ældre middelalder (1067 - 1100-tal) 

Fladbanket dobbeltkonisk perle. Ca. 1 cm lang. ½ cm bred. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

7 
Sølv, perle, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Konisk perle dannet ved oprulning af tyndt snoet sølvtråd. På toppen en stor og en mindre sølvkugle. Ca ½ cm 

diameter ved basis. Fragment eller del af større del. Måske dobbeltkonisk stykke. Muligvis del af ørering? 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

8 
Sølv, perle, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Fladbanket, oprindeligt cylindrisk. Foroven og forneden forsynet med omløbende bånd af små slagloddede kugler. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

9 
Sølv, brudsølv, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Uregelmæssigt formet, klippet og med probermærker. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 
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10 
Sølv, sølvblik, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Klippet sølvblik, 1x0,5 cm. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

11 
Sølv, perle?, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Fladt stykke sølvblik forsynet på begge sider med påloddede trekanter, hver bestående af ti slagloddede knopper. 

Stykket er muligvis en sammenbanket perle eller lignende. Stykket har en slagloddet samling. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

12 
Sølv, sølvblik, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Sølvblik med ornamenter i form af seks påloddede sølvkugler plus længere løbende bånd af påloddede kugler. ½x½ 

cm. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

13 
Sølv, sølvblik, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Sølvblik. Fragment af ? med påloddede sølvkugler. 1x½ cm. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

14 
Sølv, smeltedråbe, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Smeltedråbe af sølv. ½x½ cm. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

15 
Sølv, smeltedråbe, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Smeltedråbe af sølv. 0,7 x 0,5 cm. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 
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16 
Sølv, sølvklip, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Sølvklip af blik. Tre små fragmenter uden karakteristika eller ornamentik. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

17 
Sølv, Øsken, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Øsken til hængesmykke. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

18 
Sølv, sølvtråd, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Sølvtråd/stang. Fragment, let rundet. 2,2 x 1,5 cm. 0,15 cm tykt. Uvis funktion. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

19 
Sølv, kæde, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Halvandet kædeled af flad sølvtråd. Tydeligt slid i den ene ende. Leddet 0,9 x 0,5 cm. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

20 
Sølv, sølv, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Fragment af sølvblik. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

21 
Sølv, smeltedråbe, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

0,5 x 0,4 cm. Smeltedråbe af sølv. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

22 

Sølv, betalingsmiddel, mønt, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Hel sølvmønt. Ethelred. 
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Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

23 
Sølv, betalingsmiddel, mønt, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Hel sølvmønt. Fejltryk på ene side. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

24 
Sølv, betalingsmiddel, mønt, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Hel sølvmønt. Utydeligt tryk. Delvis fejl på ene side. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

25 
Sølv, betalingsmiddel, mønt, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Hel sølvmønt. Utydelig inskription. Mange probermærker og buk. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

26 
Sølv, betalingsmiddel, mønt, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Hel sølvmønt. Pragtfuld. Let bukket. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

27 
Sølv, betalingsmiddel, mønt, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Hel sølvmønt. Fantastisk. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

28 
Sølv, betalingsmiddel, mønt, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Hel sølvmønt. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 
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29 
Sølv, betalingsmiddel, mønt, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Hel sølvmønt med buk. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

30 
Sølv, betalingsmiddel, mønt, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Hel sølvmønt. Let bukket og med probermærker. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

31 
Sølv, betalingsmiddel, mønt, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Hel sølvmønt. Let bukket og med probermærker. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

32 
Sølv, betalingsmiddel, mønt, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Hel sølvmønt. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

33 
Sølv, betalingsmiddel, mønt, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Halv sølvmønt med probermærker. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

34 
Sølv, betalingsmiddel, mønt, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Halv sølvmønt. Slidt. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 
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35 
Sølv, betalingsmiddel, mønt, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Kvart mønt. Klip. Med probermærker. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

36 
Sølv, betalingsmiddel, mønt, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Kvart mønt. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

37 
Sølv, betalingsmiddel, mønt, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Halv mønt. Bukket. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

38 
Sølv, betalingsmiddel, mønt, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Hel sølvmønt. Stor og slidt. Med probermærker. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

39 
Sølv, betalingsmiddel, mønt, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Hel sølvmønt. Probermærker. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

40 
Sølv, betalingsmiddel, mønt, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Hel mønt. Bulet. Meget slidt. Probermærker. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

41 

Sølv, betalingsmiddel, mønt, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Hel sølvmønt. Fejltryk, bulet, slidt. Probermærker. 
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Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

42 
Sølv, betalingsmiddel, mønt, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Hel mønt. Slidt. Probermærker. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

43 
Sølv, betalingsmiddel, mønt, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Næsten hel mønt. Beklippet. Meget slidt, bulet. Probermærker. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

44 
Sølv, betalingsmiddel, mønt, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Hel sølvmønt. Bulet med probermærker. Slidt. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

45 
Sølv, betalingsmiddel, mønt, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Formentlig mønt. Midterdelen. Adelheid. Fragment. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

46 
Sølv, betalingsmiddel, mønt, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Hel sølvmønt. Adelheid. Probermærker. Let slidt. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

47 
Sølv, Hængesmykke, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Fragment af hængesmykke i form af økseamulet. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 
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48 
Sølv, betalingsmiddel, mønt, Yngre Vikingetid-Yngre Vikingetid 

Møntklip. Ca. 1/4 mønt. 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

49 
Metal, andet, Ubestemt, Udateret-Udateret 

X49-X73 stammer fra udgravning. X-numre før er detektorfundne. 

Sølvblik indkapslet i jord. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

50 
Sølv, betalingsmiddel, mønt, Yngre Vikingetid-Ældre middelalder (1067 - 1100-tal) 

Hel sølvmønt. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

51 
Sølv, betalingsmiddel, mønt, Yngre Vikingetid-Ældre middelalder (1067 - 1100-tal) 

Hel sølvmønt. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

52 
Sølv, smykke, Udateret-Ældre middelalder (1067 - 1100-tal) 

Smykkedel med øsken og to vedhæng på stang/tråd? Den ene er kugleformet den anden er konisk med søvkugle på 

toppen. Begge fremstillet af snoet og opvundet sølvtråd. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

53 
Sølv, betalingsmiddel, mønt, Yngre Vikingetid-Ældre middelalder (1067 - 1100-tal) 

Møntklip, irregulært. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 
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54 
Sølv, smykke, Udateret-Ældre middelalder (1067 - 1100-tal) 

Smykkedel. Konisk vedhæng/perle af oprullet, snoet sølvtråd med kugle på toppen. Kant af sølvblik. Let fladbanket. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

55 
Sølv, smykke, Udateret-Ældre middelalder (1067 - 1100-tal) 

Perle. Dobbeltkonisk, sammenbanket. Med ornamenter af påloddede sølvkugler i linjer. 

 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

57 
Sølv, betalingsmiddel, mønt, Yngre Vikingetid-Ældre middelalder (1067 - 1100-tal) 

To stykker. Brændt, skrøbelig. 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

58 
Kobberlegering, fragment, Udateret-Udateret 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

60 
Sølv, betalingsmiddel, mønt, Yngre Vikingetid-Ældre middelalder (1067 - 1100-tal) 

Hel sølvmønt. Svend Estridsen, Odense 1060. Dårligt bevaret, brændt? 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

61 

Metal, andet, fragment, bly?, Udateret-Udateret 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

70 
Kobberlegering, fragment, Udateret-Udateret 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

71 
Sølv, betalingsmiddel, mønt, Yngre Vikingetid-Ældre middelalder (1067 - 1100-tal) 
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Hel sølvmønt. Lidt bulet. Probermærker. 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

72 
Sølv, betalingsmiddel, mønt, Yngre Vikingetid-Ældre middelalder (1067 - 1100-tal) 

Hel sølvmønt. 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 

   

73 
Sølv, betalingsmiddel, mønt, Yngre Vikingetid-Ældre middelalder (1067 - 1100-tal) 

Hel sølvmønt. 

Indsendt til danefævurdering på Nationalmuseet september 2014 
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Fotoliste 

 

Billed Motiv Beskrivelse Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf 

Kampagne: 09-05-2014  

1/1 Udgravningssi

tuation fra N 

   digitalt foto 01-05-2014 Dorthe 

Horn 

Christensen 

1/2 Udgravningssi

tuation fra S 

   digitalt foto 01-05-2014 Dorthe 

Horn 

Christensen 

1/3 Detektorsøgn

ing og gps-

indmåling 

   digitalt foto 01-05-2014 Dorthe 

Horn 

Christensen 

1/4 Mønt dukker 

frem af 

mulden 

   digitalt foto 01-05-2014 Dorthe 

Horn 

Christensen 

1/5 Detektorsøgn

ing 

   digitalt foto 01-05-2014 Lars Pagh 

1/6 Felt fra Ø    digitalt foto 07-05-2014 Lars Pagh 

1/7 Felt fra NØ    digitalt foto 07-05-2014 Lars Pagh 

1/8 Snit i mulig 

mergelgrav 

   digitalt foto 07-05-2014 Lars Pagh 

1/9 Hustolkning i 

feltet fra NØ 

   digitalt foto 07-05-2014 Lars Pagh 

 

 


