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Det var lige, så at hårene
rejste sig
En storstensgrav ved Visborggård

”Det var lige, så at hårene rejste sig omme bag nakken…..”. Dette
er ikke starten på en kriminalroman, men en udtalelse fra landmanden Jørn Bruun til TV2 Nord, efter at han sammen med
sin søn havde været med til at finde den grav, som er emnet
for denne artikel. Forhistorien var nemlig den, at Jørn Bruuns
søn, landmanden Morten Bruun, en efterårsdag, var i gang med
pløjningen på en sandet bakketop, hvor han stødte han på nogle
store sten. Far og søn gik så i gang med at fjerne sten. Stenene
skulle selvfølgelig væk, så såsæden kunne komme i jorden. I mellem stenene opdagede de et stort lerkar, hvorpå der var placeret
en lille kop som låg. Det store lerkar var således ikke fyldt med
jord eller faldet sammen, som de normalt er, men stadig hult
efter næsten 2000 år i jorden – og det var her, at nakkehårene
rejste sig på Jørn Bruun, for det er kun få forundt at gøre sådan
et fund. Efterfølgende blev museet kontaktet, og ved en besigtigelse kunne arkæologen konstatere, at der var tale om et gravfund. Nordjyllands Historiske Museum fik herefter fremskaffet
midler til en arkæologisk undersøgelse ved Kulturstyrelsen, som
er landets øverste myndighed inden for arkæologi. Landmanden Morten Bruun har således ikke haft udgifter i forbindelse
med udgravningen, eftersom lovgivningen er skruet sådan sammen, at staten dækker udgifter til undersøgelse af de væsentlige
fortidsminder, som fremkommer ved almindeligt markarbejde.
Allerede få dage efter at museet først blev kontaktet, kunne udgravningen således gå i gang.
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På billedet er museumsinspektør Lars Egholm Nielsen ved at
fremgrave et lerkar.

En storstensgrav

Bunden af graven efter at al gravfylden er fjernet. De
sorte plamager i det gule undergrundssand er spor efter
opgravede sten.

Efter at muldlaget, som dækkede graven, var fjernet, blev det
tydeligt, at mulden havde gemt en knap 2000 år gammel stenbygget grav. Selve kisten var konstrueret af mindst 12 store sten,
hvoraf kun tre stadig stod på deres oprindelige plads. Stenene
har oprindeligt stået med den flade side ind mod kammeret,
som var ca. 2,2 x 1,6 meter stort. Hvorvidt kammeret også har
været dækket af sten kunne ikke afgøres, men tilsvarende konstruktioner kendes andre steder i Nordjylland. Hvor man har
fået de tonstunge sten fra, og hvordan de er blevet transporteret
og placeret på bakketoppen, er lidt af en gåde.
På mirakuløs vis var gravgaverne ikke blevet beskadiget i
forbindelse med optagning af stenene. I bunden af graven stod
15 fine lerkar, der var medgivet som gravgaver. Lerkarrene repræsenterede formodentlig et komplet bordservice bestående
af fade, kopper og skåle til ethvert formål, således at den døde
havde mad og drikke til den sidste rejse. Flere af lerkarrene
er fint forarbejdede og ornamenterede. Et stort forrådskar er
dekoreret med indstemplede hjulkors, der danner et omløbende bånd på karrets hals. Lerkarrene vidner om, at man i
nærområdet havde en pottemager, der mestrede sit fag til fingerspidserne. På dette tidspunkt var drejeskiven opfundet og i
brug bl.a. i Sydeuropa, men i Danmark blev lerkarrene stadig
opbygget i hånden. Fremstilling af potter en lang proces, som
krævede stor viden om brænding, tilvejebringelse og lagring af
råler, æltning af ler osv. Det var f.eks. ikke ligegyldigt, hvilket
materiale man æltede i råleret. Det afhang nøje af lerkarrets
funktion og form.
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Glasperlerne fra graven.

Fundstedet nær Tronskov ved Visborggård her vist på de høje
målebordsblade fra slutningen af 1800-tallet. © Kort- og
Matrikelstyrelsen.

Udformningen af lerkarrene var desuden underlagt modestømninger i datidens samfund, således at man ofte ændrede
lidt på karrenes udformning eller dekoration. Dette er i dag et
held for arkæologerne, eftersom det gør, at man ofte kan datere
keramikken ret præcist inden for en hundredårig periode.
Graven indeholdt også andre gravgaver. Ved siden af lerkarrene, omtrent hvor den døde havde haft sit hoved, lå et muligt
nåleetui af læder og jern, otte glasperler, en ravperle og nogle
dårligt bevarede fragmenter af bronze og sølv, som nok har indgået i smykker eller i halskæden. De fire gule og aflange glasperler er ret specielle, da de er lavet, så det skulle se ud, som om der
indgik guldfolie i dem. Guldfolieperler er ekstra fine og sjældne
perler fra denne periode. Både guldfolieperler og andre perler
blev i dette tidsrum fremstillet i de romerske provinser bl.a. i
det nuværende Sydtyskland og Frankrig. Der var ikke bevaret
spor efter den døde eller andet organisk materiale i graven.

Romersk jernalder

Graven er fra den periode, som arkæologerne kalder for romersk jernalder. Det hedder perioden pga. de indflydelser fra
Romerriget, som det nuværende Danmark var udsat for. På
dette tidspunkt strakte Romerrigets nordgrænse (Limes) sig fra
Holland i nord, langs Rhinen og Donau i Tyskland til Sortehavet i øst i form af palisader, tårne og voldgrave. Til trods for
grænsestridigheder mellem Romerriget og de germanske stammer i nord foregik der en omfattende handel med varer, som
bl.a. omfattede glas og perler, våben, smykker og bronzespande

51

52

53
Et udvalg af de mange lerkar fra graven.

mv. Hvilke varer, der gik retur, ved man ikke, men et godt bud er
pels, skind og huder og måske tælle og kød. Det må have krævet
store mængder af råmaterialer og kød at holde de mange romerske legionærer forsynede med mad og forskelligt militært udstyr
som dragter, sværdskeder og skjolde.

Afslutning

Storstensgrave fra ældre jernalder er en regional type, der især
findes i Thy, Himmerland og Vendsyssel. I dag kendes der hen
ved 500 storstensgrave, hvor den sydlige afgræsning findes omtrent ved Mariager Fjord. Gravfund er vigtige, da de fortæller
os en masse om samfundet i ældre jernalder, kontakter til andre
område og ikke mindst om den afdøde, eller hvordan slægten
har ønsket, at naboer og andre skulle se den afdøde. Ud fra
antallet af lerkar i graven at bedømme må den gravlagte have
været en kvinde af høj status. Hvor gammel hun var, da hun
døde, og om hun var født og opvokset på Visborg-egnen, kan
vi af gode grunde ikke sige noget om. Endvidere må vi overlade det til læserens fantasi at forestille sig hvilke ceremonier og
ritualer, der fandt sted i forbindelse med begravelsen, hvilken
klædedragt den døde havde på, og om hun kom fra en gård i
nærheden. Luftfotos af nabomarkerne viser, at der her har ligget en boplads. Måske det var fra en af disse gårde, at kvinden
i graven kom.
Graven blev omtalt i TV2 Nord d. 2. oktober 2012: http://
www.tv2nord.dk/artikel/225692:Regionale-nyheder-Perlerfundet-i-gammel-grav
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