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af Pernille Kruse og Lilian Matthes*

Samlende pladser
Social organisation og kommunikation i bronzealderen
Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev havde i perioden 2012-2015 muligheden for at undersøge fænomenet
”samlingspladser i bronzealderen” nærmere. Takket være fondsstøtte fra VELUX FONDEN var det muligt at datere
124 prøver fra et kogestensgrubefelt, og dette materiale viste sig at åbne op for interessante aspekter af
bronzealderens sociale strukturer. Analysen af et område ved Aabenraa, der tolkes som samlingsplads viser, at den
må have haft betydning for de omliggende bopladser gennem længere tid. Kort fortalt er teorien, at den blev
frekventeret af beboerne fra de bopladser, der har ligget op til 30 km væk fra. Det er tankerne omkring mobilitet i
bronzealderen, der har ført til modellen om den centralt beliggende samlingsplads (se afsnit: Mobilitet).
De mange C14-analyser af kogestensgruberne fra feltet har vist, at samlingspladsen har været brugt kontinuerligt
igennem en 1000-årig periode (Kruse & Matthes i tryk). Også andre aspekter viser, at der har været sammenhæng og
kommunikation mellem bebyggelserne, eksempelvis fællestræk i huskonstruktioner eller den materielle kultur. Disse
delaspekter er for omfattende til at blive præsenteret for nærværende. I denne artikel vil fokus være på
kogestensgrubefelter, der tilsyneladende er anlagt uden nogen form for systematik, dels fordi det er den slags felter,
der kendes flest af fra Sønderjylland, og dels fordi denne kategori er overset i litteraturen.

Definition og funktion af
kogestensgrubefelter
Kogestensgruber er en hyppigt forekommende anlægstype i bronzealderen og førromersk jernalder. De
findes både enkeltvis og i mindre klynger i huse fra
ældre bronzealder, på bopladser fra yngre bronzealder
og førromersk jernalder, såvel som udenfor en egentlig
bopladskontekst. Her er de så almindelige, at de til
tider kun registreres i fladen uden videre undersøgelser. Derudover støder vi på kogestensgruber i
klynger eller større koncentrationer, der kan være
yderst imponerende og omfatte mange hundrede
kogestensgruber (Henriksen 2005: 83; Thrane 1974).
Lokaliteten med de foreløbigt flest dokumenterede
kogestensgruber er Søndersø i det nordlige Fyn, hvor
over 800 kogestensgruber og 42 kogestensgrøfter er
udgravet (Prangsgaard & Andersen 2008).
Kogestensgruber i større koncentrationer, såkaldte
kogestensgrubefelter, er velkendte anlæg i Skandinavien
og Nordeuropa, og er hyppigst forekommende i
Sydskandinavien og det nordøstlige Tyskland. Felterne
er som oftest anlagt på markante og sandede
plateauer eller højdedrag i nærheden af vand (søer,
åer, moser) (Christensen 2009: 24ff; Henriksen 1999:
111; Mewes & Schmidt 2011: 68; Honeck 2009: 9f
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mfl.). Kogestensgrubefelterne kan deles op i to overordnede kategorier, nemlig dem, der er anlagt i rækker
(en eller flere) og dem, der er anlagt mere vilkårligt.
60% af de hidtil registrerede kogestensgrubefelter fra
Danmark er anlagt i rækker (Christensen 2009: 23), og det
er også dem, der har fået den største opmærksomhed
i litteraturen (Christensen 2009; Honeck 2009;
Kristensen 2008; Meier 2013; Mewes & Schmidt 2011;
Schmidt & Forler 2004; Schmidt 2014). Generelt
dateres kogestensgrubefelterne fra Danmark og
Nordtyskland til yngre bronzealder og førromersk
jernalder (Christensen 2009: 19; Henriksen 1999: 111;
2005: 90; Honeck 2009: 17ff).

Hidtil er samlingspladsen i Rise sogn den eneste fra
Sønderjylland, der er blevet undersøgt i forbindelse
med en egentlig udgravning (Egelund I 220204-208,
Egelund III 220204-210 og Rise Søndervang 220204213). Desuden har vi i forskningsprojektet forsøgt at
inddrage historiske kilder og etnologiske vinkler på
materialet. Her har vi at gøre med (foreløbigt) 26
bopladser inden for en radius af 30 km (se fig. 1).
Bopladserne spænder over den samme kronologiske
periode som samlingspladsen (dvs. fra bronzealderens
Per. II til begyndelsen af førromersk jernalder Per. 1
(se fig. 2)). Den meget lange og kontinuerlige brugs-

Fig. 1:
Beliggenheden af kogestensgrubefeltet i Rise sogn
nordvest for Aabenraa, og en 30 km radius markeret
omkring den centrale samlingsplads. Det er indbyggerne inden for denne radius, der har brugt
samlingspladsen.
Grafik: Jørgen Andersen, Museum Sønderjylland –
Arkæologi Haderslev.

periode af kogestensgrubefeltet er overraskende, da
de øvrige danske og nordtyske felter, der er blevet
undersøgt har – eller bliver antaget at have – en mere
snæver datering inden for yngre bronzealder eller
førromersk jernalder (se Kruse 2013 for referencer;
Henriksen 1999: 111; Kristensen 2008; Schmidt &
Forler 2004; Schmidt 2014). En faktor, der spiller ind
her er, at Egelund III er blevet dateret så omfattende.
Ingen andre kogestensgrubefelter er belagt med så
mange C14-dateringer, og det kan således ikke afvises,
at også andre felter har en lang og kontinuerlig
brugsperiode. For at opnå yderligere viden på dette
område, ville en metodisk undersøgelse af kogstensgruber i kommende udgravninger kunne bidrage med
ny viden. Ved undersøgelsen af et formodet
kogestensgrubefelt er det en god idé at udtage prøver
af alle gruberne for at få mulighed for at datere disse.
Er ressourcerne til det, kan en systematisk undersøgelse af de anvendte sten give viden om, hvor disse
er hentet, om man har brugt de sten, der fandtes i
undergrunden, hvilke temperaturer, de har været
udsat for, og om de har været bearbejdede.
Gennemgangen af de sønderjyske lokaliteter, hvorfra
der er registreret kogestensgruber viser, at der er flere
klynger af kogestensgruber også uden andre anlæg.
Det er usandsynligt, at alle disse lokaliteter skal tolkes
som egentlige samlingspladser, men de kan have

været brugt i lignende kontekster som samlingspladser: Temporært mødested, handel eller
udveksling, men ikke en plads brugt gennem flere
generationer. Med til definitionen af en samlingsplads
må høre, at den er blevet brugt igennem lang tid, og at
den har udgjort en ”særlig plads” i forhold til andre
boplads- og aktivitetsområder. For tolkningen af
sådanne lokaliteter er det formodentlig hensigtsmæssigt ikke blot at skelne mellem de kogestensgruber, der er fundet i bopladskontekst, og dem, der
er fundet uden for bopladskontekst, men også at
skelne mellem felter, der kun er blevet opsøgt en
enkelt eller få gange, og samlingspladser, der er blevet
brugt gentagne gange og som har et meget stort antal
kogestensgruber. Det synes nærmest umuligt at
foretage en entydig definition og optælling af de
forskellige kategorier eftersom: 1) flere formodede
kogestensgrubefelter kun er delvist undersøgt i
forbindelse med forundersøgelser, der af forskellige
grunde ikke førte til regulære udgravninger, 2)
registreringsgraden er uensartet, og 3) kogestensgruberne kun sjældent er blevet naturvidenskabeligt
dateret eller dateret i et sådant omfang, at det er
muligt at afgøre, om lokaliteten har udgjort en
samlingsplads igennem længere tid.
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Fig. 2:
Oversigt over fordelingen af kogestensgruber fra felterne i Rise sogn i forhold til bronzealderens periodeinddeling
(Montelius PI-PVI og førromersk jernalder Per. 1).

Netop med hensyn til brugstiden er det et dilemma, at
kogestensgruberækkerne formodentlig er blevet brugt
igennem forholdsvis kort tid. Den regelmæssighed, der
er karakteristisk for anlæggene, taler for, at
rækkerne/gruberne er anlagt inden for forholdsvis kort
tid, men det skal betones, at ingen kogestensgruberækker er blevet så omfattende eller intensivt
daterede, at dette kan siges med sikkerhed (Kristensen
2008; Schmidt & Forler 2004). For det nordøstlige
Tyskland har Schmidt argumenteret for en kronologisk
udvikling, hvor kogestensgruberækkerne med en
datering mellem 950 og 750 f.Kr. udgør de ældste
fundpladser, mens den anden kategori generelt er
yngre (Schmidt 2014: 154). Henriksen påpeger en
lignende tendens for kogestensgrubefelter i Danmark
(Henriksen 2005: 90), hvilket også understøttes af
Kristensens studie af enstrengede rækker (Kristensen
2008: 22).
På grund af anlægstypens hyppighed har det vist sig at
være hensigtsmæssigt at skelne mellem følgende
forskellige former for kogestensgruber (Kruse &
Matthes i tryk):
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1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.3.

Kogestensgruber fra bopladskontekst
Kogestensgruber i huse
Kogestensgruber på boplads
Kogestensgruber udenfor bopladskontekst
Lineært anlagte kogestensgruber
Enstrengede
Flerstrengede
Klynger af kogestensgruber
Samlingspladser

Når en potentiel samlingsplads er blevet lokaliseret,
burde der derfor inden for en omkreds af 20-30 km
ligge bopladser, hvis datering samlet set spænder over
den samme større tidsperiode, som kogestensgrubefeltet. Yderligere skal C14-dateringer dokumentere, at
kogestensgrubefeltet har været i brug igennem
længere tid. For at få afprøvet denne teori, der er
baseret på undersøgelserne af kogestensgrubefeltet
ved Åbenrå, retter vi her blikket mod Egen sogn på Als,
og, hvor udgravninger havde vist, at der fandtes et
stort antal kogestensgruber (mindst 150) over et
større område.

En samlingsplads i Egen sogn?
Ved Møllevej II (230101-317) blev der i forbindelse
med en forundersøgelse registreret et stort antal
kogestensgruber, hvoraf den største koncentration på
53 lå indenfor ca. 300 m2 (Eisenschmidt 2002).
Tilsyneladende har kogestensgruberne været anlagt i
større og mindre klynger omkring lavningerne i et
kuperet terræn. Ingen af kogestensgruberne fra
Møllevej II er blevet daterede. Omkring to km
nordvest herfor ligger lokaliteten Dohøjvej (230101302). Her er der igennem flere kampagner udgravet et
stort antal huse fra romersk og førromersk jernalder,
også registeret omkring 150 kogestensgruber,
beliggende på hver side af Storebro bæk (Eisenschmidt
2015; Kruse under udarbejdelse). Foreløbigt er der
heller ikke herfra dateret nogle anlæg naturvidenskabeligt, men det har høj prioritet at datere
anlæg fra de to lokaliteter for at afgøre, om de
muligvis skal knyttes sammen eller om de kan have
afløst hinanden. Der er registreret bopladser dateret
til bronzealderen på et antal lokaliteter på Sundeved
og Kær Halvø, samt bopladser dateret til førromersk
jernalder fra selve Als. Foreløbigt er der ikke
registreret bopladser fra bronzealderen fra Als, men
herfra kendes til gengæld ikke mindre end 22
lokaliteter med skåltegnssten og fem med helleristninger (se fig. 3). Generelt for det sønderjyske
område gælder, at den største koncentration af
billedsten og skåltegn findes på Als og Sundeved, hvor
der er registreret over hundrede skålsten (status Fund
og Fortidsminder juni 2015). De mange gravhøje i

Fig. 3:
Skåltegnssten fra Skovby Skov, Als.
Foto: Tenna R. Kristensen, Museum Sønderjylland – Arkæologi
Haderslev.

området er en yderligere indikator for, at der har
været aktivitet fra bronzealderen i Egen sogn.
Henriksen har påpeget den påfaldende lighed mellem
jævngamle helleristninger og kogestensgruber/-felter,
og foreslår, at kogestensgrubefelterne har dannet
rammerne for religiøse ceremonier og optog, hvilket
helleristningerne tilsyneladende også viser, samt
eventuelle offerhandlinger (Henriksen 1999: 120;
2005: 97f). Dette er en interessant indfaldsvinkel, der
dog kan relativeres lidt, idet der ikke findes deciderede
helleristningsfelter i Danmark (bortset fra Bornholm).
En mulig pendant udgøres af skåltegnssten, der er
velkendte fra det sønderjyske/ danske område
(Prangsgaard & Andersen 2008: 138f). Skåltegn hører
sandsynligvis til en egen kategori. Tegnet bevæger sig i
en kultisk-religiøs kontekst, der ikke kan betragtes
adskilt fra hverdagen eller udelukkende i en kultisk
eller rituel kontekst. Skåltegn har hørt til i dagligdagen,
men i dag kan vi ikke rekonstruere det præcise udtryk
og den fulde betydning (Matthes 1996: 4, 50ff). De
fleste skåltegnssten er fyldt med skåltegn, dvs. at der
på en flade af stenen kan være indhugget op til
hundrede skåltegn. Skåltegnene respekterer som regel
hinanden – ligesom også anlæggelsen af kogestensgruberne på samlingspladsen respekterer hinanden.
Undersøgelser af sten med talrige skålgruber har vist,
at disse ikke er fremstillet på samme tid, men
indhugget over et tidsrum. Dette indikerer, at den
enkelte sten er blevet opsøgt ved flere forskellige
lejligheder, og at det var selve handlingen, nemlig at
mejsle skålgruben, der har været betydningsfuld (Glob
1969; Capelle 1985; Coles 2005; Matthes 1996 mfl.).
Skåltegnstenenes identiske udseende over en meget
lang periode (fra senneolitikum og gennem hele
bronzealderen) er iøjnefaldende. Der er dermed flere
ligheder mellem skåltegnsstenenes og kogestensgrubefelternes udtryk, eksemplificeret ved Egelund III: Det
overordnede udseende ændrer sig ikke gennem hele
brugsperioden, kogestensgruberne/skåltegnene respekterer
hinanden, selvom de er anlagt/ (eller for skåltegnenes
vedkommende) hugget ved forskellige lejligheder over
en længere tidsperiode, og meget kunne tyde på, at
det var selve handlingen, der var betydningsfuld (Kruse
& Matthes i tryk).

Mobilitet
I Sønderjylland er der lokaliseret tre eller fire
lokaliteter, der kan have været samlingspladser:
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Hinnemai (i Hygum sogn), Møllevej II (i Egen sogn) og
Egelund (i Rise sogn, med Rise Søndervang og Egelund
I) ligger med en indbyrdes afstand af 25 og 43 km. (se
fig. 4). Derudover formodes en samlingsplads i Bov
sogn, da flere forundersøgelser og udgravninger tæt
ved hinanden har dokumenteret et efterhånden stort
antal kogestensgruber (Kollund Skole 220102-193,
Grydehøj 220102-55, Matr. 45 m.fl. 220102-199, Bov
Vest 220102-231 samt Bov Vest 220102-300).
Fremtidige undersøgelser i området vil kunne bidrage
til en afklaring af dette spørgsmål. Det skal understreges, at kun kogestensgrubefeltet i Rise sogn er
verificeret som en samlingsplads. De øvrige potentielle
samlingspladser skal undersøges nærmere mht.
datering og omkringliggende bebyggelse. Særligt
udfordrende, når man analyserer kogestensgruber, er,
at anlægstypen bliver meget forskelligt vurderet og
også meget forskelligt dokumenteret. Således er flere
formodede kogestensgrubefelter kun forundersøgt
eller kun delvist dokumenteret, og der mangler i de
allerfleste tilfælde dateringer af anlæggene (Kruse &
Matthes i tryk).

En afstand på op til 30 km fra en given boplads til
samlingspladsen svarer til en dagsmarch. Distancen på
de 30 km, der er brugt i denne undersøgelse, er udregnet på baggrund af overleveringer fra forhistorisk
tid (f.eks. Grober 2006: 9). Selv med en bærelast på
mellem 20 og 30 kg har en modelberegning vist, at et
menneske kunne tilbagelægge mindst 20 km/dag (3,8
km i timen) (Uckelmann 2013: 400). Andre eksempler
på en dagsmarch af 30 km finder man bl.a. overleveret
fra skriftlige kilder fra den romerske republiks tid, hvor
både troppernes marchdistancer og embedsmænds
rejsemuligheder og hastigheder var nøje fastlagt og
defineret i forhold til transportmuligheder (til fods, til
hest eller med oksekærre) (Kolb 2000: 310). Den
samme distance kunne eksempelvis tilbagelægges af
en lastet kærre. Antikke kilder fra 4. årh. f. Kr. omtaler
omtrent de samme distancer, når talen falder på
transport (af bygningsdele og sten til tempelbygninger) (Kolb 2000: 311ff).
Mobilitet har været en fast del af bronzealderens
dagligdag. Det betyder, at transport ikke blot foregik i

Fig. 4:
Beliggenheden af potentielle samlingspladser i Sønderjylland. Navnene er givet efter de mest fremtrædende lokaliteter, der
hører til den potentielle samlingsplads.
Grafik: Jørgen Andersen, Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev.
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forbindelse med fjernhandel, rejser til søs eller for at
opretholde overregionale politiske forbindelser, men
også i forhold til at fremskaffe lokale råvarer, lokale og
regionale kvæghandler og muligvis for at opsøge
græsningsarealer, der har befundet sig på andre steder
i landskabet end lige umiddelbart der, hvor man
boede. Aftaler omkring disse, eller aftaler om større
byggerier eller opførsler af infrastruktur kan nævnes
som mulige grunde til at opsøge samlingspladserne.

Konklusion
Samlingspladsen i Rise sogn har været kontinuerligt
brugt igennem en tusindårig periode. Både brugstiden
og antallet anlæg lader formode, at samlingspladsen
har været brugt af et større samfund end de seks
bopladser, der er registreret i umiddelbar nærhed af
samlingspladsen. Historiske og antikke skriftlige kilder
dokumenterer fra forskellige perioder og geografiske
områder, at en dagsmarch på ca. 30 km har været
almindelig. Det er en rimelig antagelse, at det også i
bronzealderen var realistisk og ikke ualmindeligt at
tilbagelægge sådanne afstande. Derfor betragtes de
bopladser, der er fundet inden for en radius af ca. 30
km fra samlingspladsen, som potentielle bopladser for
”brugerne” af samlingspladsen.
Hvis det accepteres, at bronzealderbefolkningen i
Sønderjylland ikke stod tilbage for samtidige eller lidt
senere befolkningsgrupper fra det antikke Grækenland
eller den romerske republiks første epoke, antages det
ligeledes at de også var i stand til at tilbagelægge
relativt store afstande. Det får konsekvenser for vores
syn på bronzealdersamfundet som sådan. Det betyder,
at samfundet i langt højere grad var bundet sammen,
end begrebet og tolkningen om enkeltgårde lader
formode. De spredtliggende gårde har ikke været
isolerede, men var knyttet sammen i et stort netværk,
der kunne trækkes på, når arbejdsintensive projekter
skulle realiseres, som foreslået af Holst & Rasmussen i
forbindelse med konstruktionen af Skelhøj (2012a;
2012b). Disse arbejdsintensive projekter kunne ud
over højbygning i ældre bronzealder have været
bygning af store halhuse, aftaler om udnyttelse af
græsningsressourcer, konstruktion af vejanlæg eller
vadesteder eller andre territoriale tiltag, der ikke
nødvendigvis kan dokumenteres arkæologisk.
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