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Ellekilde – en gravplads fra yngre romersk 
jernalder med fyrstegrav og cirkusbægre
Af  RUNE IVERSEN

Abstract: En arkæologisk udgravning foretaget i udkanten af Torslunde Landsby vest for København blotlagde 
i efteråret 2007 en gravplads fra det 3. og 4. å rh. e.Kr. Gravpladsen bestod af i a lt 30 jordfæstegrave, der for 
de flestes vedkommende var placeret i en halvcirkel rundt om gravpladsens ældste og centrale grav. Layoutet 
antyder, at centralgraven oprindeligt har været dækket af en gravhøj, ved hvis fod de resterende grave efterføl-
gende blev anlagt. Begge køn er repræsenteret, og der er en stor aldersmæssig spredning fra børn ned til to-tre 
års alderen op til individer på over 45 år. De mest almindelige gravgaver er glas- og ravperler, lerkar og fibler, 
men også guldringe og skåret af et facetteret, romersk drikkeglas indgik i gravgodset. Centralgraven indeholdt 
et rigt udstyr, der bringer den ind i gruppen af såkaldte fyrstegrave. Som et særligt element i gravgodset er to 
sjældne, bemalede romerske glas – cirkusbægre. Tilstedeværelsen af et stort signalhorn i graven giver sammen 
med voldslæsioner på skelettet vigtig ny viden om forholdet mellem jernalderens civile og militære elite, som 
i høj grad må betragtes som sammenfaldende i yngre romersk jernalder.

I efteråret 200 7 blev Torslunde Landsby vest for 
København endnu engang vidne t il et r igt fund 
fra romersk jernalder (fig. 1). Det var 137 år efter, 
at der t il Nationalmuseet var indleveret en række 
oldsager fra en bortgravet jordfæstegrav på Tors-
lunde P ræstegaards M ark. Denne gang skyldes 
fundet imidlertid en arkæologisk undersøgelse, 
som blotlagde sporene af en gravplads bestående 
af 29 g rave g rupperet omkring en r igt ud styret 
centralgrav. Dateringen af gravpladsen spænder 
fra midten af yngre romersk jernalder til ind i æl-
dre germansk jernalder, svarende t il t idsrummet 
fra overgangen C1b/C2 til D1 (Lund Hansen 1993, 
169). Gravpladsen har dermed været i brug over en 
periode på anslået 150 å r f ra ca. 250 t il 400 e .Kr. 
Fundet af centralgraven har forstærket billedet af 
Torslunde og o megn som et o mråde af væsentlig 
betydning i 3. årh. e.Kr. og givet nye muligheder for 
at genoverveje brugen af statussymboler og rang-
tegn i yngre romersk jernalder.

Fig. 1. Ellekildegravpladsens placering. Grundkort efter 
forskningsprogrammet ‘Settlement and Landscape’.

Location of the Ellekilde cemetery. The geographical map 
comes from the research program ‘Settlement and Landscape’.
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Gravfundet fra Torslunde 
Præstegaards Mark
Som nævnt indledningsvist er Torslunde en a lle-
rede kendt arkæologisk lokalitet grundet de o ld-
sager, der b lev indleveret til Museet for Nordiske 
Oldsager, senere Nationalmuseet, d. 28. september 
1870 (fig. 2). I j uli måned samme år var man ved 
grusgravning på Torslunde præstegårds mark, knap 
100 m (150 a len) syd for vejen mellem Torslunde 
og Reerslev, stødt på en g rav f ra yngre romersk 
jernalder, per. C1b. De opgravede genstande blev 
fundet i en dybde af ca. halvanden meter og omfat-
tede resterne af et romersk bordservice bestående 
af t re cirkusbægre (type E 209), en b ronzespand 
(type E 48), bronzeøse og -si (t ype E 161), en ger-
mansk bronzeøse (type E 164), en trelagskam samt 
to forsølvede bronzebeslag, som muligvis udgør 
dele af et bælteudstyr (Engelhardt 1871, 441 ff.; Lund 
Hansen 1987, 410; Boye 2006, 104). Hertil kommer 
skår fra mindst to forskellige lerkar, knogler fra et 

mindre pattedyr samt flere menneskeknogler f ra 
et voksent individ af ubestemt køn (Jansen Selle-
vold, Lund Hansen & Jørgensen 1984, 125). Allerede 
d. 29. september 1870 f oretog museet en min dre 
eftergravning på stedet. Grusgravningen var dog 
fortsat efter fundet var gjort samme sommer, så 
udbyttet blev relativt beskedent og begrænsede sig 
til et brudstykke af et af cirkusbægrene, lerkarskår, 
et f ragment af kammen, et b eslag samt dyre- og 
menneskeknogler.1
 De indleverede oldsager udgør næppe det kom-
plette gravudstyr. Oplagt er de m anglende dele af 
især lerkarrene og bronzespanden, og hvis vi sam-

Fig. 2. Genstandene fra Torslunde Præstegaards Mark med 
tre fragmenterede cirkusbægre. Foto: John Lee, National-
museet.

Artefacts from Torslunde Præstegaards Mark with three 
fragmented circus cups. Photo: John Lee, The National Mu-
seum of Denmark.
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menligner med indholdet af periodens øvrige rige 
grave, må vi forvente, at graven også har indeholdt 
en guldfingerring samt eventuelt spillebrikker, fibel, 
etc. Det er i sær de t re cirkusbægre, der g ør gra-
ven unik og sidestiller den med flere af gravene fra 
Himlingøje og Varpelev. Ikke mindst mandsgraven 
Varpelev sb. 6 h ar store ligheder med fundet fra 
Torslunde Præstegaards Mark. Denne indeholdt, 
foruden skelettet af en 35-55-årig mand, en H em-
moorspand (type E 58), øs e og si (t ype E 161), 13 
glasspillebrikker, en guldspiralfingerring, lerkar og 
dyreknogler f ra gås og h jort foruden tre cirkus-
bægre (Herbst 1861; Lund Hansen 1987, 416; Lund 
Hansen et al. 1995, 236).
 Gravfundet fra Torslunde Præstegaards Mark er 
imidlertid ikke det eneste ældre fund fra Torslunde. 
Allerede i 1864 indsendte gårdejer Christen Davidsen 
en bronzeøse og -si (type E 161), dele af et bronzekar 
(formentlig Østlandskedel), dele af en træspand med 
bronzebeslag, lerkarskår samt knoglefragmenter til 
Nationalmuseet (Lund Hansen 1987, 409 f .). Gen-
standene var fundet ved grøftegravning på gårdens 
mark i en dybde af godt én meter (1¾ alen).1
 Til trods for, at fundene fra Torslunde er op-
gravet usagkyndigt i s lutningen af 1800-tallet og 
følgelig næppe er komplette, så er de alligevel med 
til at tegne et billede af Torslunde som et område af 
central betydning, hvad angår magtstrukturerne på 
Sjælland i yngre romersk jernalder. Et billede, som 
udgravningen af flere rige grave i løbet af de seneste 
ca. 20 år på grænsen mellem Torslunde og Taastrup 
sogne har bestyrket yderligere (Boye, Ethelberg & 
Lund Hansen 2009a, 10 ff.).

Udgravning, topografi og 
stednavnet Ellekilde
I sommeren 2007 foretog Kroppedal Museum en 
arkæologisk forundersøgelse i ud kanten af Tors-
lunde Landsby (fig. 3). Undersøgelsen fandt sted 
på de grønne arealer tilhørende Ellekilde Heldags-

skole som en direkte konsekvens af, at skolen skulle 
flyttes t il Ishøj Landsby og o mrådet udstykkes t il 
parcelhusbebyggelse. Torslunde Landsby ligger i det 
forholdsvist flade sletteland, bestående af frugtbar 
kalkholdig lermuld, som udgør den nordlige del af 
Hedeboegnen, eller blot Heden, der strækker sig fra 
København t il Roskilde og v idere ned mod Køge 
(Jønsson 2002, 30 f.).
 Ved endt forundersøgelse stod det k lart, at det 
areal, der tidligere havde udgjort skolens boldbane, 
dækkede over en gravplads fra yngre romersk jern-
alder. Terrænet var generelt ganske fladt, men hvor 
en række gamle og b evaringsværdige frugttræer 
danner en øs t-vestgående linje, fa lder terrænet i 
sydlig retning ned mod Lille Vejleådal og Lille Vej-
leå. Arealet afgrænses mod nord af Torslundevej, 
hvor beplantning og et lavt stendige skærmer områ-
det mod vejen. Mod vest lå skolens faste bygninger 
og mod øst nyere parcelhusbebyggelse.
 Den egentlige arkæologiske udgravning fandt 
sted i efteråret 2007 og omfattede et 3.500 m 2 stort 
udgravningsfelt på områdets nordlige og flade del.2 
Muldlaget havde en beskeden tykkelse på omkring 

Fig. 3. Ellekildegravpladsen og området omkring Torslunde 
Landsby. Grafik: Bente Stensen Christensen.

The Ellekilde cemetery and the area surrounding Torslunde 
village. Graphics: Bente Stensen Christensen.
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30 cm,  og  undergrunden b estod i  hele området 
overvejende af sandblandet, brungult moræneler. 
Udgravningen omfattede foruden selve gravplad-
sen også en række øvrige anlæg, heriblandt flere 
nedgravninger foretaget i renæssancen og nyere tid, 
men også enkelte gruber, der kan dateres til yngre 
bronzealder/førromersk jernalder samt bredt inden 
for jernalderen. Desuden fandtes få spredtliggende 
og udaterede stolpehuller. Endelig må nævnes et  
grøftsystem, der bedst kan tolkes som en skelgrøft. 
Grøftsystemet skærer flere af gravene og er dermed 
påviseligt yngre end disse. Mest oplagt er det at se 
det i  sammenhæng med Torslunde Landsby, som 
har eksisteret tilbage i 1000-årene (Jønsson 2002, 
104 ff.). Gravpladsen er desuden gennemskåret af 
en række øst-vestgående markdræn, der ligeledes 
har forstyrret flere af gravene, og en rørgrøft til et 
vandrør går i retning nord-syd (fig. 4).

 Gravpladsen h ar i  r omersk j ernalder lig get 
markant på Lille Vejleådals nordskrænt, før regu-
leringer og nyere bebyggelse har sløret landskabets 
karakteristika. Selve Lille Vejleå har udløb i  Køge 
Bugt og er ganske vandrig grundet en række natur-
ligt forekommende kildevæld i området omkring 
Torslunde Landsby. I dag er åen præget af moderne 
vandindvinding. Flere middelalderlige mølleanlæg 
langs åen viser, at denne også i historisk tid var en 
vigtig og vandrig ressource (Jønsson 2002, 108 f.).

Fig. 4. Udgravningsplan over Ellekilde. Gravene er frem-
hævet med rød streg. GPS-opmåling: Jan Poulsen.

Excavation plan of Ellekilde. The Graves are indicated by a 
red line. Plan by Jan Poulsen.
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 Stednavnet Ellekilde stammer ikke oprindeligt 
fra Torslundeegnen men var navnet på den villa i 
Gladsaxe, nu Elledalen, som skoleinspektør Folke 
Jacobsen fik stillet til rådighed i 1924. I 1925 opret-
tede han ungdomsskolen Ellekilde, som i 1952 flyt-
tede til Torslunde Landsby. Skolen overgik senere 
til Ishøj Kommune under navnet Ellekilde Heldags-
skole og blev grundet utidssvarende bygninger revet 
ned i 2008. Selve skolen flyttede til Ishøjgård i Ishøj 
Landsby, som også blev skolens nye navn.

Gravpladsen
Ellekildegravpladsen omfatter i  a lt 30 jordfæste-
grave (jf. appendix, s. 107-117). Ved udgravningens 
start blev muldjorden trukket af med gravemaskine, 
hvorved de enkelte grave fremstod som svagt af-
tegnede, ovale til rektangulære fyldskifter mod det 
brungule undergrundsler. Gravene er generelt ud-
lagt efter et overordnet, koncentrisk mønster i rela-
tion til gravpladsens største og rigest udstyrede grav, 
grav 34, så de danner en halvcirkel omkring denne. 
Enkelte grave synes dog at bryde med dette mønster, 
således har én grav en udpræget nordlig placering i 
forhold til de øvrige grave. Hertil kommer en række 
på fem grave beliggende på en nord-sydgående linje 
vest for halvcirklen.
 At dømme ud fra gravpladsens layout (fig. 5) 
er det  nærliggende, at grav 34 har været dækket 

Fig. 5. Gravene på Ellekildegravpladsen. Den formodede 
gravhøj er markeret med en rød stiplet cirkel.

The graves at the Ellekilde cemetery. The extent of the sup-
posed burial mound is indicated by a red dashed circle.
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af en g ravhøj med en di ameter på omkring 15 m, 
ved hvis fod de øvrige grave efterfølgende er anlagt. 
Accepterer vi idéen om, at gravpladsen er udlagt i 
relation t il en cen tralt placeret gravhøj, forekom-
mer de ovennævnte brud på det koncentriske møn-
ster iøjnefaldende. En mulighed er, at gravpladens 
nordlige grav, grav 81, samt den v estligt placerede 
grav 99 b egge har været dækket af en g ravhøj af 
omtrent samme dimensioner s om den, der b lev 
rejst over centralgraven. I givet fald skulle de fire 
øvrige af de v estligt placerede grave være anlagt i 
relation til grav 99. Som vi skal se nedenfor, skiller 
grav 81 og 99 sig ud f ra de ø vrige begravelser. At 
der ikke ses øvrige gravlæggelser hele vejen rundt 
om disse to grave kan skyldes bevaringsmæssige 
forhold eller en ændret strategi for udformningen 
af gravpladsen. Om der h ar været rejst egentlige 
gravhøje over andre end centralgraven eller ej , så 
er det oplagt, at gravpladsens resterende grave også 
har været markeret i l andskabet. Dette ses ved, at 
senere anlagte grave ikke t ilfældigt har forstyrret 
eksisterende begravelser gennem den ca. 150-årige 
periode, gravpladsen har været i a nvendelse. Det 
var dog ikke muligt ved udgravning at iagttage spor 
efter markeringer af gravene, og hverken tuer, bau-
tasten eller egentlige gravhøje ses på ældre kort over 
området. Sådanne må da formodes at være gået til 
ved pløjning eller anden terrænregulering i t idens 
løb. Hvis vi derimod inddrager 1800-tallets kort-
materiale over Torslundemagle Bys Marker, så ses 
signaturerne for en række nu sløjfede gravhøje be-
liggende på en nordøst-sydvestgående linje nordøst 
for Torslunde Landsby. Fortsættes denne linje mod 
sydvest rammer vi omtrent Ellekildegravpladsen.
 Med baggrund i gravpladsens layout samt gam-
melt kortmateriale er det s andsynligt, at én e ller 
flere større gravhøje har markeret gravpladsen, og 
at disse har indgået i en l ængere højrække. Tages 
der udgangspunkt i tesen om gravhøjenes generelle 
funktion som centralt placerede mindesmærker, 
kan sådanne højrækker afspejle forhistoriske færd-
selsruter eller egentlige vejforløb, selvom man bør 

være varsom med at se en dir ekte sammenhæng 
mellem vejstrækninger og h øjrækker (Schou Jør-
gensen 1988, 105). Tager v i v idere Ellekildegrav-
pladsens placering lige oven for Lille Vejleådal i 
betragtning, er der næppe tvivl om, at gravpladsen 
har indtaget en markant og central placering i da-
tidens landskab.

Gravene
Gravskikken på Ellekildegravpladsen er meget ens-
artet og består i alle tilfælde af ovale til rektangulære 
jordfæstegrave orienteret tilnærmelsesvis nord-syd. 
I de tilfælde, hvor det har været muligt at bestemme 
den dødes orientering i g raven, ligger den g rav-
lagte med hovedet mod nord (undtagen i grav 34),  
i hockerposition og m ed ansigtet vendt mod øst 
eller vest. Det er muligt, at denne forskel er kønsspe-
cifik, så kvinderne er gravlagt på venstre side med 
ansigtet vendt mod øst (jf. Boye 2002, 203 f.), mens 
mændene er g ravlagt på højre side m ed ansigtet 
vendt mod vest. Dog er s keletmaterialet f ra Elle-
kilde for dårligt bevaret til at drage nogle endelige 
konklusioner. Således har kun én grav antropologisk 
kunnet bestemmes som en kvindegrav, grav 120, to 
er mandsgrave, grav 34 og 97, mens endnu én, grav 
8, sandsynligvis også er en mandsgrav. Aldersmæs-
sigt fordeler de g ravlagte sig f ra ca. tre år t il over 
45 år, med hovedvægt på aldersgruppen 20-35 år.3
 Dybden af de enkelte grave varierer fra kun lige 
at været gravet ned i undergrundsleret til en dybde 
af omkring 75 cm målt fra undergrundsniveau, grav 
34 er dog væsentligt dybere. I flere tilfælde var kun 
gravenes bundniveau bevaret, og s keletdele blev 
påtruffet allerede ved afgravning af muldlaget. Be-
varingsforholdene for netop knogler varierede tem-
melig meget over gravpladsen som helhed, men må 
generelt siges at være ringe. Der ses en tendens til, at 
knoglematerialet er bedst bevaret i de dybere grave; 
men også grave, som er anlagt i undergrundsniveau, 
kunne indeholde knoglemateriale. 23 af de i a lt 30 
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grave, eller godt 75 %, indeholdt spor af den grav-
lagte i form af tænder, tandemalje og/eller knogler. 
Grav 37 indeholdt tandrester fra to forskellige per-
soner og grav 120 bevarede skeletrester fra tre indi-
vider. Mens der for grav 37 ikke er noget i hverken 
fundmaterialet eller størrelsen på graven, der viser, 
at vi har at gøre med en dobbeltbegravelse eller en 
særlig gravkonstruktion, er dette derimod tilfældet 
med grav 120. Først er en k vinde på 25-35 år grav-
lagt, herefter er t o ældre individer på henholdsvis 
35-45 år og over 45 år gravlagt ved siden af hinanden 
ca. 40 cm højere oppe i graven. De tre individer er 
med al sandsynlighed ikke gravlagt samtidigt, da 
fibelfragmenter indikerer, at den ø verste gravlæg-
gelse skal dateres t il yngre romersk jernalder per. 
C3, mens den n edre grav skal placeres i p er. C1b/
C2. Dermed er de to ældre personer gravlagt i den 
allerede eksisterende grav. Det er givet, at den senere 
begravelse er placeret forsætligt i den eksisterende 
grav, da førstnævnte helt respekterer udstrækningen 
af denne.
 I de grave, hvor der ikke er fundet knogle- el-
ler tandmateriale, har t ilstedeværelsen af gravga-
ver som perler, fibler og ler kar vist, at der er t ale 
om grave uden bevarede skeletrester. For ét anlægs 
vedkommende, grav 43, er det alene anlæggets pla-
cering og form samt en dybde på kun ca. fem cm, 
der sandsynliggør, at der er t ale om bunden af en 
grav. I en dnu ét t ilfælde er t olkningen som grav 
usikker, det gælder grav 103, et cirkulært anlæg på 
ca. 30 cm i di ameter. Her er det imid lertid flere 
skår af det samme kar, af den typiske sortbrændte 
gravkeramik, der s andsynliggør, at vi har at gøre 
med den sidste rest af en ellers helt bortpløjet grav.
 I kun to t ilfælde var egentlige spor af en k iste 
eller et gravkammer bevaret, det gælder grav 99 og 
centralgraven, grav 34, som behandles selvstændigt 
nedenfor. I grav 99 blev rester af kistebunden taget 
op og a nalyseret, men træet kunne ikke nærmere 
bestemmes.4 I yderligere tre grave kunne kistens 
forløb registreres som aftegninger af helt omdannet 
organisk materiale, det drejer sig om grav 26, 75 og 81.

 Der blev udtaget tre tænder fra grav 34 samt 
grav 120, nederste gravlæggelse, til DNA-analyser. 
Det viste sig  dog i kke umiddelbart muligt at ud-
trække brugbart DNA-materiale grundet nedbryd-
ningsgraden.3 Desuden blev der foretaget strontium 
isotopanalyse på tandmaterialet fra gravene 8, 26, 
31, 34, 37, 75, 99 og 120. Analyseresultaterne herfra 
er under behandling.5

Gravgodset
Mængden a f g ravgaver p å E llekildegravpladsen 
varierer ganske betragteligt f ra grav t il grav. Fra 
gravlæggelser h elt uden g enstande t il m ere r ige 
grave m ed b l.a. s ølvfibler og gu ldringe. Så ledes 
ses 10 grave helt uden gravgaver eller med fund af 
blot få keramikskår svarende til, at en tredjedel af 
gravene ikke indeholder gravgaver. Hertil kommer 
grav 8, som kun indeholdt et jernspænde. Af de 10 
grave, som ikke indeholdt egentlige genstande, har 
de otte en d ybde på under 10 cm m ålt fra under-
grundsniveau, mens de resterende to ligger mellem 
20 og 30 cm. D ermed er der en r eel mulighed for, 
at manglen på gravgods skyldes, at gravenes øverste 
niveauer er pløjet i stykker gennem efterfølgende 
tiders dyrkning. Dette kan være tilfældet, hvor en-
kelte skår findes i gravfylden. Sikkert er det dog, at 
nogle gravlæggelser er foretaget helt uden gravgaver, 
i hvert fald uden gravgaver, som er bevaret til i dag.
 Kigger vi overordnet på de f orskellige typer af 
genstande, der findes i gravene, så er det især kera-
mik og perler, som går igen. Hele, eller tilnærmel-
sesvis hele, kar forekommer i 16 grave eller 53 % af 
det samlede antal grave, mens perler er repræsen-
teret i 13 grave svarende til 43 %.

Keramikken
Keramikken fra Ellekilde er ganske varieret og veks-
ler mellem ornamenterede og uornamenterede kar, 
sortbrændte, glittede og fint magrede kar samt mere 
groft magrede, rødbrune eller gråbrune kar (fig. 6). 
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Også formerne varierer, men kan overordnet ind-
deles i følgende typer: skåle, kopper, krukker, vaser, 
bægre samt én kande og ét fodbæger. Hankekopper 
er k lart den m est dominerende form med i a lt 17 
kar af en samlet mængde på 42 kar svarende til 40 
%. I flere grave er der fundet keramikskår i grav og 
gravfyld, bl.a. en h ank fra en h ankekop i g rav 26. 
Der kan i nogle tilfælde være tale om kar placeret 
højt i g ravfylden, som senere er gået t il ved f.eks. 
pløjning, eller er blevet ødelagt af moderne dræn-
gravning som i tilfældet med grav 74, men der kan 
også have været tale om en egentlig deponering af 
skår i gravene (Ekengren 2009, 191 ff.).
 Keramikken kan så vidt muligt placeres i pe-
rioden fra yngre romersk jernalder per. C1b/C2 til 
C3/ældre germansk jernalder med en o vervægt af 
de typologisk sene former (per. C3). Hvad angår 
fordelingen af keramik i de enkelte grave, så varierer 
denne fra grave med kun ét kar til en enkelt grav 
med fem kar, det typiske antal er dog t o til tre kar 
pr. grav. De to grave, som indeholder flest lerkar, 
henholdsvis fire og fem, grav 81 og 75, er begge bar-

negrave, hvor den gravlagte er mellem to og fire år. 
I grav 81 var keramikken ved hovedenden arrange-
ret, så et mindre ornamenteret kar var placeret i en 
større skål, og under karret fandtes en ravperle. Ved 
siden af stod en hankekop indeholdende 10 glas- og 
ravperler. Hvor karrenes placering i forhold til den 
døde kunne bestemmes, er di sse generelt placeret 
ved enten fødderne eller hovedet, altså henholdsvis 
sydligt eller nordligt i gravene, men de kan også 
optræde i både hoved- og fodende. Keramikken fra 
Ellekilde er indgående behandlet af Freerk Olden-
burger i denne årbog.

Perler og perlekæder
På Ellekildegravpladsen er der i alt fundet 494 per-
ler fordelt på 13 grave. Fordelingen er meget ujævn 

Fig. 6. Udvalg af lerkar fra Ellekildegravpladsen. Foto: 
Line Thorup.

Selected pottery from the Ellekilde cemetery. Photo: Line 
Thorup.
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og spænder fra grav 24, hvor der k un er f undet to 
perler, t il grav 120, hvis nederste begravelse inde-
holdt 122 perler. Nogle grave har indeholdt en enkelt 
kæde, mens der i a ndre, grav 81 og 120, har været 
flere p erlekæder. Perlernes fa rve og udf ormning 
varierer meget, og generelt er der tale om blandede 
perlesammensætninger af glas- og ra vperler, men 
også metalperler indgår i enkelte tilfælde i kæderne, 
ligesom en sten med gennemboring (grav 31) samt 

bronzeringe er f undet i t ilknytning t il perlekæder 
(fig. 7). I g rav 31 fandtes to sådanne bronzeringe 
og i g rav 120 én, i b egge t ilfælde bør ringene ses 
som en del af perlekæderne. I grav 120 fandtes også 
flere meget små glasperler på ca. 3 mm o mkring 
den gravlagte kvindes kranie. Disse kan være dele 
af en p erlekæde, som også har indeholdt berlok-
formede ravperler (fig. 8), e ller alternativt kan de 
have siddet på et hårnet. Der har dog næppe været 
tale om en eg entlig hårkæde, som bl.a. kendes fra 
Skovgårdegravpladsen (Ethelberg et al. 2000, 93 ff.). 
Metalperlerne fra gravpladsen udgøres af en enkelt 
bronzeperle (grav 100) samt sølvspiralperler fundet 
i grav 99. Glasperlerne består af bl.a. runde, leddelte 
og riflede perler. Perlerne kan være ensfarvede gen-
nemsigtige eller ugennemsigtige og ses i nuancer af 
både rød, blå, grøn, gul, hvid og s ort. De kan også 
være flerfarvede med bølgelinjer eller påsatte ‘øjne’. 

Fig. 7. Rekonstruerede perlekæder fra Ellekilde. Moderne 
træperler er indsat som afslutning på kæderne for at be-
skytte perlerne mod metaltrådens samlinger. Foto: Line 
Thorup.

Reconstructed bead necklaces from Ellekilde. Modern wood-
en beads are placed as spacers to protect the beads from the 
ends of the metal wires. Photo: Line Thorup.
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Blandt glasperlerne findes miniatureperler på 2-3 
mm. Generelt set må glasperlerne anses for impor-
terede fra de romerske provinser (Ethelberg 1986, 35 
f.; Lund Hansen 2008, 95), selvom en lokal produk-
tion i det germanske/sydskandinaviske område også 
har været foreslået (Thomsen 200 2). Ravperlerne 
kan både være håndlavede og drejede og optræder 
i flere forskellige udformninger som bl.a. enkle ski-
veformede perler, aflange perler eller berlokformede 
perler. Sidstnævnte har antagelig en øs tdansk eller 
nordpolsk oprindelse og kendes i per. C1b fra rigere 
kvindegrave, hvorefter de få r en b redere social og 
geografisk udbredelse (Lund Hansen et al. 1995, 217 
ff.). Fra Ellekilde findes i alt 44 berlokformede rav-
perler fordelt på gravene 31, 81, 99, 100 og 120. De 33 
fandtes i grav 120, nederste gravlæggelse.
 Selvom perler generelt regnes til kvindens smyk-
keudstyr, kendes der eksempler på, at mænd kunne 
bære nogle få perler (Fonnesbech-Sandberg 2002, 
211 f.; Lund Hansen 2008, 95 f.). Ser vi med denne 
baggrund på materialet fra Ellekilde, så er der i alt 
fire grave, som indeholder få perler (under 10 stk.). 

To af disse, grav 24 og 4 4, er b egge forstyrrede, så 
antallet af perler kan næppe betragtes som komplet. 
I grav 24 er et m arkdræn gravet gennem graven, 
hvor kraniet har ligget, og af grav 44 er kun bevaret 
ca. 4 cm gravfyld. Desuden skæres gravens nordlige 
halvdel af en senere grøft. Kun i de to andre tilfælde, 
grav 26 og 119, synes den gravlagte at have fået få 
perler med i graven. Alene baseret på perlemateria-
let må det skønnes, at omkring halvdelen af gravene 
på gravpladsen var kvindegrave.

Smykker og dragtudstyr
Blandt smykke- og dra gtudstyret er fiblerne den 
talrigeste gruppe. Der blev i alt fundet 16 fibler eller 
fibelfragmenter fra samlet 10 grave. Heraf kunne 
de ni typebestemmes. For én meget fragmenteret 

Fig. 8. Udvalg af genstande fra kvindegraven, grav 120. 
Foto: Line Thorup.

Selected artefacts from the grave of a woman (120). Photo: 
Line Thorup.
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fibel kan en sandsynlig type angives, mens der af de 
resterende seks fibler er bevaret så få fragmenter, at 
datering og typologisering ikke var mulig.
 De kronologisk tidligste fibler fandtes i grav 99, 
som indeholdt to sølvfibler med høj nåleholder, type 
A VII 196 (M II) dateret til per. C1b/tidlig C2 (Ethel-
berg 2009a, t ab. 5), samt en sølvfibel med omslået 
fod type A VI 16 2 (M V ), hvilket samlet daterer 
graven til per. C1b/C2. Grav 34 indeholdt ligeledes 
en sølvfibel, som omtales nærmere nedenfor. Fra 
gravene 24, 31 og 37 blev fundet i alt fire Harald-
stedfibler af bronze, idet grav 24 indeholdt to fibler. 
Dermed kan gravene dateres t il per. C3 (Norling-
Christensen 1957, 37 ff.; Ethelberg 2009a, 27 ff.). 
Hertil kommer fragmenterne af en bronzefibel fra 
grav 120, øverste gravlæggelse, som sandsynligvis 
også er a f Haraldsted-type. Én fibel kan henføres 
til ældre germansk jernalder, det dr ejer sig o m en 
fibel fra grav 98, som typemæssigt er i familie med 
de korsformede fibler. Det er det en este fund, der 
med sikkerhed viser, at gravpladsen var i brug ind 
i ældre germansk jernalder (fig. 9).
 Et andet element hørende til dragten er hægter 
og maller, som på Ellekilde kun findes i én grav, grav 
31 (fig. 10). Der er tale om to sæt hægter og maller 
af sølv med spiraloprullede ender. Typen dateres 
oftest sent, dvs. i ældre germansk jernalder (Ethel-
berg 1986, 44 ff.), men fundet af en Haraldstedfibel 

fra samme grav placerer graven i y ngre romersk 
jernalder per. C3.
 Yderligere to grave skiller sig ud ved deres smyk-
keudstyr. Det er de t o afsides beliggende grave 81 
og 99, s om begge indeholder en s pinkel guldring, 
bestående af tyndt guldbånd (fig. 11). Ringene ve-
jer hhv. 0,6 og 0,3 g . Der er i b egge t ilfælde tale 
om barnegrave (2-3 år), og efter tilstedeværelsen af 
perlekæder at dømme er det p igegrave (fig. 12 og 
13). Ringenes størrelse stemmer overens med en 
tolkning af ringene som fingerringe til et barn, men 
da kun tænder og i kke hele skelettet var bevaret, 
kan det ikke udelukkes, at de har indgået i perlekæ-
den. Til trods for en vis lighed i de to gravlæggelser 
– isoleret placering i f orhold t il de ø vrige grave, 
mulig gravhøj, samme alder samt næsten identiske 
guldringe, så har de en uens datering. Grav 99 kan 
på baggrund af fiblerne dateres til overgangen mel-
lem perioderne C1b og C2, mens grav 81 med noget 
større usikkerhed kan placeres i per. C3 vurderet ud 
fra keramikken.

Kamme og øvrige genstande af organisk 
materiale
I tre grave fandtes kamme eller spor efter kamme. 
Det drejer sig o m grav 34, 100 og 120, n ederste 
gravlæggelse. I grav 34 (fig. 20) og 120 (fig. 8) var 
kammene bevaret, mens der i grav 100 kun fand-

Fig. 9. Kronologisk opstillede 
fibler fra Ellekilde begyndende 
med de tidligste typer bagest fra 
venstre. Foto: Line Thorup. 2:3.

Fibulae in chronological order 
from Ellekilde beginning with the 
earliest top left. Photo: Line Tho-
rup. 2:3.
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tes bronzenitterne. B egge de b evarede kamme er 
trelagskamme med halvrund grebplade og s pidse 
hjørnetænder. Kammen fra grav 120 måler 7,8 cm 
og har gennemgående tandstykker samt bronze-
nitter og fa lder der med in den for t ype IIIA1b i 
Per Ethelbergs typeinddeling af kammene. I Skov-
gårdematerialet dateres typen til per. C1b, C1b/C2 
(Ethelberg et al. 2000, 104 ff.).
 I én g rav, grav 37, fandtes fragmenterede styk-
ker organisk materiale med fastgjorte bronzenitter 
samt spor af nitter. De organiske stykker kan være 
resterne af en de koreret læderrem eller et b ælte-
udstyr. Stykkerne lå sydligt, svarende t il gravens 
fodende.

Fig. 10. Gravgaver fra grav 31, blandt 
andet to sæt hægter og maller. Foto: 
Line Thorup.

Grave goods from grave 31, including 
two pairs of hooks and eyes. Photo: 
Line Thorup.

Fig. 11. To spinkle guldringe fra grav 99 og 81. Begge stam-
mer fra barnegrave. Foto: Line Thorup.

Two delicate gold finger-rings from the graves 99 and 81. 
Both from child burials. Photo: Line Thorup.
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Fig. 12. Udvalg af genstande fra grav 81. Foto: Line Thorup. Selected artefacts from grave 81. Photo: Line Thorup.

Fig. 13. Udvalg af genstande fra grav 99. Bemærk per-
lekæden med sølvspiralperler og ravberlokperler. Foto: 
Line Thorup.

Selected artefacts from grave 99, including a bead necklace 
with silver spiral beads and amber eight-shaped pendants. 
Photo: Line Thorup.
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Romersk import
Foruden grav 34 indeholdt kun én af gravene fra El-
lekilde romersk import i anden form end perler. Det 
drejer sig om grav 38, hvor der omtrent midt i graven, 
et stykke over bundniveau, lå et 2,7 × 1,6 × 0,5 cm  
stort glasskår fra et facetteret romersk drikkeglas (fig. 
14). Skåret har en lys, olivengrøn farve og er a f god 
kvalitet med få luftbobler og glat inder- og yderside. 
På skåret ses en de l af en efterpoleret facetslibning. 
Grundet skårets størrelse har det ikke været muligt 
at give en nøjagtig typebestemmelse, men der er tale 
om gruppen af facetslebne glas type E 230-238. Sand-
synligvis skal glasset findes inden for typerne E 230, 
E 233, E 236 eller E 237. Denne type glas stammer 
antagelig fra Sydøsteuropa og d ateres hovedsagelig 
inden for per. C3 (Lund Hansen 1987, 101 ff., 385).
 Fund af enkelte glasskår kendes fra flere andre 
grave fra perioden, hvor de m å opfattes som er-
statninger for hele g las (Lund Hansen 1987, 247; 
Boye 2002, 209). Om glasskåret i grav 38 udgør en 
symbolsk Charon-mønt, som det k endes fra bl.a. 
Engbjerggravpladsen (Boye 2002), er dog tvivlsomt, 
da glasset ikke var placeret i munden på den døde.

Dyreknogler
I alt fem grave indeholdt dyreknogler. Det største 
antal fandtes i grav 34 (se nedenfor), mens grav 30 
indeholdt en n edre hjørnetand fra en m ellemstor 
hund og g rav 100 en ø vre kindtand fra en s tørre 
hund. I grav 120 fandtes knogler og tænder fra en 
pattegris og t o stykker kvæg, henholdsvis et ud -
vokset dyr samt et ungdyr.6 Hertil kommer spor 
af dyreknogler i grav 101, disse var dog så dårligt 
bevarede, at de ikke kunne hjemtages.

Pollenanalyser
Fra gravenes lerkar blev udtaget en ræ kke prøver 
med h enblik p å p ollen- og m akrofossilanalyser.  
I tre af prøverne var der b evarede pollen, det dr e-
jer sig o m prøver udtaget fra grav 34, grav 100 og  
grav 125. Prøven fra grav 34 er omtalt nedenfor. De 
to resterende prøver stammer fra hver deres lerkar 
placeret i hver deres grav, men med et meget ensartet 
indhold af pollen fra vandplanter og m ælkebøtte. 
Vandplanterne indikerer, at karrene har indeholdt 
vand fra en s ø eller mose med stillestående vand. 
Mælkebøtte har i hi storisk t id indgået i k osten og 
været anvendt som lægeplante. Dermed er det mu-
ligt, at mælkebøtter har været givet med som f.eks. 
madgave, eller de kunne være anrettet som buket i 
lerkarrene fyldt med søvand. Fra lerkarret i grav 100 
fandtes desuden pollen fra hvid åkande (Nøkkerose), 
som også kunne være del af en sådan ‘blomsterbu-
ket’. Inddrages blomstringstiden for de bevarede pol-
len, så er gravlæggelserne foregået om sommeren.7

Fyrstegraven
Den centralt beliggende grav på Ellekildegravplad-
sen, grav 34, skiller sig markant ud fra de øvrige grave 
hvad angår gravens størrelse, placering, orientering 
af den g ravlagte og i kke mindst de r ige gravgaver. 
På denne baggrund kan graven kategoriseres som en 
såkaldt fyrstegrav. Betegnelsen fyrstegrave, svarende 
til tysk Fürstengräber og det engelske princely graves, 

Fig. 14. Det få centimeter store glasskår med facetslibning 
fundet i grav 38. Skåret stammer fra et romersk drikkeglas, 
antagelig produceret i Sydøsteuropa. Foto: Line Thorup.

A faceted glass sherd found in grave 38. The sherd comes 
from a Roman drinking glass, presumably produced in 
Southeast Europe. Photo: Line Thorup.
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anvendes generelt i b eskrivelsen af r igt udstyrede 
jernaldergrave fra store dele af det europæiske kon-
tinent og inkluderer mands- såvel som kvindegrave. 
Således omfatter betegnelsen dels begravelser fra den 
tidlige La Tène periode (Darvill 2003, 154), men også 
den ældre romerske jernalders Lübsow-grave og den 
yngre romerske jernalders grave af Hassleben-Leuna-
type. Endvidere sidestilles begrebet ofte med den 
ledende klasse i de germanske samfund, som af den 
romerske historiker Tacitus beskrives som principes 
(Ethelberg et al. 2000, 162 ff.; Ekengren 2009, 32 ff.).

Graven, den gravlagte og sporene efter en voldelig 
død
Ved udgravningens start tegnede graven sig som et 
tilnærmelsesvist rektangulært nord-syd orienteret 
fyldskifte, ca. 3,4 m langt og 2,3 m bredt. Graven var 
gennemskåret af en m oderne drængrøft, som dog 
ikke havde forstyrret selve gravlæggelsen. Undervejs 
i udgravningen blev flere større kalksten påtruffet i 
gravfylden, op til ca. én meters længde og en halv 
meters højde og bredde (fig. 15). Stenene forekom-
mer naturligt i o mrådet omkring Torslunde, hvor 
kalkundergrunden (bryozokalken) næsten når helt 
op t il terrænoverfladen med en h øjde af ca. 19 m 

over havet. Dermed har det været muligt at bryde 
kalken, hvilket også ses af det nedlagte kalkbrud ved 
den tidligere fattiggård 1 km nordøst for Torslunde 
(Milthers 1935, 14). Stenenes placering i gravfylden 
skyldes antageligt et b evidst forsøg på at forhin-
dre potentielle gravrøvere i a t plyndre graven, et 
træk, der i ø vrigt går igen i flere af samtidens rige 
gravlæggelser (Boye 2002, 204 f.; 2009). I g ravens 
nordlige del lå i en d ybde af omtrent 1,5 m flere 
knogler fra kvæg. Selve gravlæggelsen fandtes først 
i en d ybde af 1,8 m målt f ra undergrundsniveau, 
svarende t il 21,10 m over D NN, og b estod a f et 
nord-syd orienteret gravkammer, 2,9 m l angt og 
1,5 m bredt. Gravkammerets bund var bevaret som 
øst-vestgående mørke aftegninger af planker (fig. 
16). Få spor af kammerets opretstående planker var 
endvidere bevaret i gravens sydlige del som enkelte 
frønnede stykker egetræ.4
 Graven indeholdt foruden en række gravgaver 
skelettet af en ca. 174 cm høj og 35 til 40-årig mand. 
Den gravlagte lå udstrakt på ryggen med hovedet 
vendt mod syd og var dermed drejet 180o i forhold 
til de øvrige grave (fig. 16). Et forhold, der synes at 
gå igen i områdets andre rige gravlæggelser (Boye 
2009). Bevaringstilstanden for knoglematerialet var 

Fig. 15. Oversigt over grav 34 med 
kalksten in situ. Gravens øvre del 
gennemskæres af et moderne mark-
dræn, som dog ikke har forstyrret 
selve gravlæggelsen. Foto: Rune 
Iversen.

View of grave 34 with limestone 
boulders in situ. The upper part of 
the grave is cut through by a modern 
drain which has not disturbed the 
burial itself. Photo: Rune Iversen.
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overordnet god, hvilket betød, at næsten alle dele 
af skelettet var bevaret. Dette forhold muliggjorde 
en række antropologiske iagttagelser, som er be-
handlet af Pia Bennike i denne årbog. Her skal blot 
gives en kort beskrivelse af de voldslæsioner, der har 
kunnet observeres på skeletmaterialet. Øverst på 
issen ses en læsion i form af et indskudshul fra en 
pil. Pilen er kun lige trængt gennem kranievæggen. 
Hvor issebenet og n akkebenet er v okset sammen, 
ses en c a. 4 cm va ndret læsion. Heller ikke denne 
er gået hele vejen gennem kraniet, men slaget har 
næsten flækket dette helt igennem. På venstre side 

af kraniet, bag der hvor venstre øre har siddet, ses 
sporene efter et hug. Dette er t ilført oppefra og er 
gledet af på kraniet, hvorved kraniet er påført en 
såkaldt tangentiel læsion. Hertil kommer en vold-
som læsion på venstre læg- og skinneben, som har 
forvoldt et afslag på skinnebenet.3 Det er sandsyn-
ligt, at læsionerne har forvoldt døden, da ingen af 
skaderne viser tegn på heling.
 Skadernes rækkefølge kan der i kke siges noget 
entydigt om. Dog antyder frakturen på venstre skin-
neben, at den gravlagte har siddet til hest, da slaget 
ramte, eftersom læsionen er p åført nederste del af 

Fig. 16. Oversigt over fyrstegraven, 
grav 34. Bemærk den mørkstribede 
aftegning af gravkammerets planker 
under den gravlagte. Foto: Rune 
Iversen.

View of the princely burial, grave 34. 
Note the dark striped markings from 
the planks forming the burial cham-
ber underneath the deceased. Photo: 
Rune Iversen.
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skinne- og l ægben n edefra. L ignende b enskader 
ses t il sammenligning på middelalderens r ytteri.8 
Det er videre sandsynligt, at han sad til hest, eller i 
hvert fald stod oprejst, da han blev ramt af en pil i 
nakken. Placeringen af indskudshullet på issebenet 
viser, at pilen kom bagfra og oppefra, altså en dyk-
kende pil, som kun lige har gennembrudt kraniet 
uden at trænge dybere ind. Tager vi jernalderens 
buer og deres slagkraft i betragtning (Nielsen 1991), 
er det sandsynligt, at den gravlagte fra fyrstegraven 
har båret en h jelm, som har mindsket pilens gen-
nemtrængningsevne. Dog udgør pilens tilbagelagte 
afstand, og den k raft den er afskudt med, ukendte 
faktorer.
 På baggrund af indskudshullets form har det 
været muligt at bestemme piletypen. Der er tale om 
en specialiseret krigspilespids, sømformet og med 
et kvadratisk tværsnit af Pauli Jensen type II (Pauli 
Jensen 2009, 68 ff.). Typen kendes allerede fra per. 
C1b, men er almindelig i våbenofferfundene fra per. 
C2 og frem. I gravkontekst kendes de primært fra 
Jylland og Norge.9
 Foruden skelettet af den g ravlagte fandtes en 
række gravgaver, der en ten var placeret rundt om 
den døde eller på/nær ved denne.

Spillebrikker
Nordligt i graven lå 61 sorte og hvide spillebrikker 
spredt over et ca. 70 × 70 cm stort område omkring 
den gravlagtes højre fod og un derben. Spillebrik-
kerne er l avet af g las, har en di ameter på mellem 
ca. 2,5 og 3 cm og f ordeler sig p å 29 sorte og 31 
hvide eksemplarer, mens én brik er s ort-/hvidme-
leret (fig. 17). Denne brik var, da den blev taget op, 
helt sort, men under udtørring aftog farven grad-
vist. Det er derfor muligt, at brikken har skilt sig ud 
fra de øvrige ved oprindeligt at have haft en anden 
ikke så holdbar farve, a lternativt ved at være la-
vet af en r ingere glaskvalitet. Hvis spillebrikkerne 
ikke ligefrem blev strøet ud over den døde ved be-
gravelsen, antyder deres placering i g raven, at de 
oprindeligt har været samlet og s enere er s predt i 

forbindelse med gravens nedbrydning. En o plagt 
mulighed er, at de har været placeret på et lavt bord 
eller spillebræt, der har stået i gravens nordøstlige 
del over den gravlagtes højre underben og fod. Der 
fandtes dog ingen bevarede rester af et sådant spil-
lebræt. Bemærkelsesværdigt er det i denn e sam-
menhæng, at der i den nærliggende drengegrav fra 
Brøndsager også er f undet spillebrikker (59 stk.) 
samt beslag og få trærester af netop et spillebræt. 
Desværre kan brættets dimensioner ikke bestem-
mes, men også brikkerne fra denne grav lå i den 
nordlige halvdel med en r umlig spredning på ca. 
70 cm (F onnesbech-Sandberg 200 2, 212 ff.). Der-
imod kendes dimensionerne på et spillebræt fra en 
samtidig gravlæggelse fra Neudorf-Bornstein (grav 
7) i Schleswig-Holstein, som også indeholdt spille-

Fig. 17. Sorte og hvide glasspillebrikker fra grav 34. Bemærk 
den sort/hvidmelerede spillebrik midt i billedet. Foto: Line 
Thorup.

Black and white glass gaming pieces from grave 34. Note 
the black/white-mixed gaming piece in the center. Photo: 
Line Thorup. 
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brikker. Spillebrættet, der har været placeret på den 
døde, var 55 × 40 cm og forsynet med bronzebeslag i 
hjørnerne (Abegg-Wigg 2008, 292). Bevarede spille-
brætter kendes også fra våbenofferfundet i Vimose, 
hvor der fandtes rester af i a lt fire træspillebrætter 
foruden spillebrikker og t erninger (Pauli Jensen 
2003, 234 f.).

Personligt udstyr
Ved det p ersonlige ud styr f orstås i denn e s am-
menhæng den del af gravgodset, der ligger på eller 
i nær t ilknytning t il den g ravlagte, herunder ud-
styr t il personlig hygiejne. Denne kategorisering 
af gravgodset skyldes delvist de enkelte genstandes 
placering i graven, deres direkte relation t il den 
gravlagtes krop e ller dragt, samt en t il dels mo-
derne forståelse af personlige genstande som f.eks. 
genstande brugt i den p ersonlige pleje. Med ud-
skillelsen af et personligt udstyr har vi altså at gøre 
med en delvist konstrueret inddeling af gravgodset 
uden en direkte relation til disse genstandes faktiske 
anvendelse i den forhistoriske kontekst. Der er altså 
ikke nødvendigvis tale om genstande, som personen 
har båret eller anvendt, bare fordi de ligger i relation 
til den døde i graven (Parker Pearson 2003, 85).
 På brystet, ved højre kraveben, lå en 10,2 cm lang 
sølvfibel (fig. 18). På bøjlen sidder en s ølvindfattet 
rødlig halvædelsten (karneol), mens foden er prydet 

af en in dfatning med blåt g las. Typemæssigt har 
den store ligheder i en s ølvfibel f ra Broskov grav 
D og må som denne bestemmes som Mackeprang 
type X. Broskovfiblen er dog noget kortere, 5,3 cm, 
og mangler desuden den s ten, som antageligt har 
siddet i indfatningen på bøjlen. Graven dateres til 
per. C2 (L und Hansen 1972, 106; 1987, 414). Som 
yderligere parallel kan nævnes en sølvfibel fra en 
kvindegrav dateret t il ca. 300 e .Kr. (p er. C2) f ra 
Gårdlösa i det sydøstlige Skåne. Fiblen er dog uden 
indfatningen på bøjle og fod (Stjernquist 2003, 199 
f.). Også den ovenfor omtalte grav 7 fra Neudorf-
Bornstein, dateret t il per. C2, in deholdt en fibel, 
der har ligheder med den f ra Ellekilde. Det drejer 
sig om en s ølvfibel med ravindfatning på bøjlen 
(Abegg-Wigg 2006, 107; 2008, 279).
 På den gravlagtes højre hånds langfinger sad en 
kraftig gu ldfingerring (fig. 19). Ringen vejer 18,4 
g og er en s åkaldt firerygget, båndformet finger-
ring med tre forsænkninger. Forsænkningerne er 
udsmykket med filigrantrådsimitation svarende til 
type 12, variant a, efter Kent Anderssons klassifi-
kation (Andersson 1993, 13). Hovedtypen kendes 
fra hele Skandinavien, dog er variant a kun repræ-
senteret ved ét eksemplar fra Sverige (Gotland), tre 
fund fra Jylland og fire fund fra Norge. Ringen fra 
Ellekilde er der med det en este kendte eksemplar 
fra de danske øer, dog kendes en modsvarende type 

Fig. 18. Sølvfibula med indfattet halv-
ædelsen og blåt glas fra grav 34. Foto: 
Line Thorup. 

Tegning: Freerk Oldenburger. 1:2.

Silver fibula with settings of semipre-
cious stone and blue glass from grave 
34. Photo: Line Thorup. 

Drawing: Freerk Oldenburger. 1:2.
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med fem rygge og fire forsænkninger, type 13 a, fra 
Lolland. Dateringsmæssigt ligger r inge af type 12, 
variant a, in den for yngre romersk jernalder. De 
jyske fund samt det ene svenske er alle løsfund, men 
fundene fra Norge kan dateres såvel inden for yngre 
romersk jernalder generelt, som inden for per. C1 
og C3 (Andersson 1993, 15 ff., pl. 9).
 Ud for venstre skinneben lå en c a. 12 cm lang 
ornamenteret benkam (fig. 20). Der er som nævnt 
ovenfor tale om en trelagskam med halvrund greb-
plade og spidse hjørnetænder. Kammen er forsynet 
med et delvist bevaret rygstykke og er samlet med 
bronzenitter svarende t il type IIIA2b, der i S kov-
gårdematerialet dateres til per. C1b (Ethelberg et al. 
2000, 104). Ornamentikken består af henholdsvis 
enkeltcirkler samt koncentriske cirkler (sml. Ilkjær 
1993a, 272).
 I undermunden på den gravlagte fandtes et så-
kaldt Charon-glasskår. Glasskåret, der er k nust i 
mange små stumper, er farveløst, mat gennemsigtigt 

og har haft en anslået størrelse på én cen timeter i 
diameter. Skikken med at gravlægge den døde med 
et glasskår i munden f rem for en C haron-mønt 
kendes fra flere sjællandske og s kånske grave fra 
romersk jernalder (Ekengren 2009, 159 ff.). Skå-
rene tjente angiveligt som betaling t il færgeman-
den Charon, der ifølge græsk og romersk mytologi 
sejlede de dø de t il dødsriget (Boye 200 2, 208 f .). 
Charon-skikken er des uden b ehandlet a f M ads 
Drevs Dyhrfjeld-Johnsen i denne årbog.
 Af religiøs betydning, eller med mulig værnende 
effekt, er desuden to fragmenter af vættelys og én 
kugleformet sten, der ogs å fandtes i g raven. Den 
få cm store sten samt det ene vættelys lå i gravens 
sydøstligste hjørne, mens det andet vættelys lå ca. 
10 cm over den gravlagte mellem dennes ben. Med 
sidstnævnte vættelys kan der m åske være tale om 
en t ilfældig forekomst, mens stenen og det a ndet 
vættelys må opfattes som en bevidst nedlagt del af 
gravgodset, muligvis en form for amuletter.
 Hen over højre arm fandtes bronzebeslagene til 
et stort signalhorn (fig. 21 og 22). Selve hornet var 
af ko-/oksehorn, hvoraf kun få rester var bevaret.10 
Bronzebeslagene bestod af et ra ndbeslag, et r ing-
beslag, et m undstykke og t o rembeslag. Det store 
randbeslag var oprindeligt monteret for enden af 

Fig. 19. Den kraftige firryggede guldfingerring sad på den 
gravlagtes højre hånd. Mellem de båndformede rygge er 
ringen udsmykket med filigrantrådsimitation. Ringen vejer 
18,4 g. Grav 34. Foto: Line Thorup.

The heavy four-ridged gold finger-ring was placed on the 
deceased’s right hand. Between the band-shaped ridges the 
ring is decorated with imitation filigree. The ring weighs 18.4 
g. Grave 34. Photo: Line Thorup. 

Fig. 20. Trelagskam af ben udsmykket med enkeltcirkler og 
koncentriske ringe fra grav 34. Foto: Line Thorup.

Three-layer bone comb decorated with single and concentric 
circles from grave 34. Photo: Line Thorup.
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hornet med en række sølvnitter. Beslaget er 7,3 cm 
højt og har en mundingsdiameter på ca. 10 cm. En 
øsken er fastgjort midt på beslaget, hvori der sidder 
et rembeslag med rester af en læderrem. Remmen 
har antagelig udgjort en bærerem, der har været 
påhæftet den s tangknap, som sidder p å et r ingbe-
slag placeret længere nede på hornet. Mundstykket, 
der udgøres af et rundt bronzerør forsynet med fire 
påsatte, omløbende ringe, måler 8,5 cm og har en 
mundingsdiameter på 1,7 cm. Hertil kommer endnu 
to beslag, det ene med tre bevarede sølvnitter, det 
andet et remendebeslag, begge har sandsynligvis 
siddet på den r em, der h ar udgjort hornets bære-
rem. 
 At der er t ale o m et b læse- e ller sig nalhorn 
synes oplagt, d a det r ørformede mundstykke er 
åbent i begge ender. Tilsvarende horn kendes bl.a. 
fra våbenofferfundet i N ydam Mose (Engelhardt 
1865, fig. 64, pl. XIII) samt fra et svensk mosefund 
i Södermanland. Her blev lignende beslag fundet 
monteret på resterne af et o ksehorn, hvor de va r 

forbundet med en b ronzekæde (Arne 1909, 31 f.). 
Også i det store våbenofferfund i Illerup Ådal er der 
fundet lignende rester af et h orn bestående af tre 
bronzebeslag, hvoraf randbeslaget er forsynet med 
en øsken og des uden har to korte runeindskrifter 
(Stoklund 1995, 338). Beslagene, der tolkes som drik-
kehornsbeslag, er fundet i fundkoncentration 85/85, 
SAHG, sammen med rigt militært udstyr (Ilkjær 
1993b, Tafel 4 1; Carnap-Bornheim & Il kjær 1996, 
385). Fundkonteksten bestyrker dog f ormodnin-
gen om, at der ogs å i det te t ilfælde er t ale om et 
signalhorn frem for et drikkehorn. Mere usikre er 

Fig. 21. Montering af beslagene fra det store signalhorn 
fra grav 34. Randbeslaget er omkranset af sølvnitter, der 
oprindeligt har fastgjort det til et ko-/oksehorn. Forrest 
rembeslag fra hornets bærerem. Foto: Line Thorup.

Reconstruction of the large bugle from grave 34. The rim 
mounting has silver rivets which originally fastened it to a 
cow’s horn. In the foreground are mountings from the horn’s 
carrying strap. Photo: Line Thorup.
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Fig. 22. Signalhornets enkeltdele. Tegning: Freerk Olden-
burger. 1:2.

The bugle’s component parts. Drawing: Freerk Oldenburger. 
1:2.
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de hornbeslag af sølv, der er fundet i mandsgraven 
Varpelev grav a. D e er a f Conrad Engelhardt med 
nogen usikkerhed tolket som beslagene til et drik-
kehorn (Engelhardt 1877, 355 f.), men har med stor 
sandsynlighed hørt til et signalhorn vurderet ud fra 
det rørformede endebeslag/mundstykke. 
 Et interessant fund i denne sammenhæng er 
imidlertid hornbeslagene fra Aasø på Sydsjælland. 
Fundet har store ligheder med de ø vrige horn og 
består af et r ingformet beslag samt et r ørformet 
endestykke l ukket m ed en cir kulær p lade m ed 
en øsken, hvori der sidder et r embeslag. Øskenen 
med rembeslaget og det ringformede beslag har 
efter alt at dømme været forbundet med en bære-
rem. Fundet stammer fra en usagkyndigt udgravet 
jordfæstegrav dateret til per. C1b, som foruden flere 
andre genstande også indeholdt våbenudstyr i form 
af skjoldbeslag (Mackeprang 1936, 83; Lund Hansen 
1987, 4 16). Mogens B. Mackeprang ser, i sin a na-
lyse af guldhornene fra Gallehus, fundet fra Aasø 
som bevis på, at guldhornene ligesom hornene fra 

Södermanland og Nydam skulle være drikkehorn, 
hvor lukninger som den på Aasøhornet blot mang-
ler (Mackeprang 1936, 83f). Her viser bl.a. hornet 
fra Ellekilde, at ikke alle horn var forsynet med en 
sådan lukning. Som noget særligt indgår lukningen 
af Aasøhornet som element i hornets ophæng ved at 
være knyttet til bæreremmen, en konstruktion der 
tydeligt adskiller det fra de øvrige horn. Selvom en 
tolkning som drikkehorn ikke kan udelukkes, så 
udgør Aasøhornets lukning måske snarere resterne 
af en ‘prop’, der var indsat i mundingen, når hornet 
blev båret, og som kunne fjernes, så hornet ved lej-
lighed kunne fungere som signalhorn? Aasøgravens 
indhold af skjoldbeslag antyder under alle omstæn-
digheder, at den gravlagte havde en militær relation.

Fig. 23. Keramikken fra fyrstegraven: kande, hankekop og 
fodbæger. Foto: Line Thorup.

The pottery from the princely grave: A jug, cup and foot-
beaker. Photo: Line Thorup.
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Fig. 24. Romersk bordservice. Bronzeøsen og -sien var 
lagt ned i Hemmoorspanden sammen med det ene af de 
to cirkusbægre. Grav 34. Foto: Line Thorup.

Roman tableware. The bronze ladle and strainer were placed 
inside the Hemmoor bucket together with one of the two 
circus cups. Grave 34. Photo: Line Thorup.

Bordservice
Bordservicet i graven omfatter både lokal keramik 
såvel som romersk import. Servicet er primært pla-
ceret i gravens sydvestlige del, i regionen omkring 
hovedet og overkroppen. En undtagelse er dog den 
keramikkande, som er placeret i gravens nordvest-
lige hjørne. Den slags kander er generelt sjældne i 
gravmaterialet og k endes primært fra Bornholm. 
En analyse af kanderne f ra Slusegårdgravpladsen 
viser en opdeling i tre typer, type 31-33, baseret på 
ornamentikken, der alle dateres inden for yngre ro-
mersk jernalder. Kanden fra Ellekilde har ligheder 
med type 33, der på Bornholm dateres til per. C2 

(Bech 1996, 82 ff.). Nære paralleller til kanden fra 
Ellekilde kendes desuden fra Engbjerggravpladsen 
i Høje-Taastrup og fra skånske Uppåkra og Fal-
lenbjer (Oldenburger 2009, 10 1). Til keramikken 
hører endvidere en o rnamenteret hankekop, der 
stod ud f or venstre arms albue, samt et f odbæger 
placeret tæt ved siden af det romerske bordservice 
ved gravkammerets sydlige væg (fig. 23). Fodbægre 
såvel som kander ses primært i rigt udstyrede grave 
fra p erioden og in dgår s ammen m ed romerske 
importvarer i højstatus bordservice (Oldenburger 
2009, 100 f.).
 Det r omerske b ordservice f ra g raven o mfat-
ter en H emmoorspand (type E 58), b ronzeøse og 
-si (type E 161) samt to cirkusbægre (type E 209).  
I en dansk kontekst dateres Hemmoorspande til per. 
C1b og C2. Hovedparten kendes fra Sjælland, hvor 
den dominerende type er E 58, svarende til spanden 
fra Ellekilde (Lund Hansen 1987, 71). Hvad angår 
øsen og sien, er di sse blandt de hyppigste import-
typer i y ngre romersk jernalder, dateringsmæssigt 
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strækker typen sig fra per. C1a til C2, med hoved-
vægt i C1b (Lund Hansen 1987, 66). Cirkusbægrene 
omtales selvstændigt nedenfor. I graven var Hem-
moorspanden placeret i den sy dligste del mellem 
hovedet og kammerets væg og lå ved udgravningen 
væltet om på siden s om følge af gravkammerets 
sammenstyrtning. Sien var lagt ind i øsen, og begge 
var placeret i spanden sammen med det ene af cir-
kusbægrene (fig. 24). Det andet cirkusbæger lå ud 
for den gravlagtes venstre skulder sammen med en 
koncentration af dyreknogler (fig. 25). Det er oplagt, 
at glasset og de lene af de v edlagte dyr oprindeligt 
har været anrettet eller placeret på et træfad, bord 
eller lignende, som dog ikke er bevaret.
 Hvis man sammenligner gravgodset i de r ige 
grave fra yngre romersk jernalder, fremgår det, a t 
det følger et forholdsvist stereotypt mønster. Dette 
gør sig i kke mindst gældende for den r omerske 

import, hvor det s tort set er de samme t yper a f 
kar, der gå r igen over store dele af det g ermanske 
område. Der synes altså blandt de rige jernalder-
eliter uden for Romerrigets grænser at have været 
en efterspørgsel på særlige genstandsformer som 
si- og øs eudstyr, dr ikkebægre og -k opper s amt 
større kar og b eholdere (Lund Hansen 1987, 200 
ff.; Ekengren 2009, 114 ff.). Det er almindeligt, at det 
romerske bordservice er blandet med lokalt produ-

Fig. 25. Nærbillede af grav 34, sydlige halvdel. Nederst ses 
det ene knuste cirkusbæger ud for den gravlagtes venstre 
skulder og yderst til højre den væltede Hemmoorspand. 
Foto: Rune Iversen.

Close-up of the southern part of grave 34. At the bottom right 
one of the crushed circus cups is seen next to the deceased’s 
left shoulder, on the far right is the overturned Hemmoor 
bucket. Photo: Rune Iversen.
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ceret keramik, hvor de enkelte elementer er del af 
det samme formsprog, bordservicet, og samlet har 
de udgjort en helhed i de germanske fyrstemiljøer. 
Grundet gravudstyrets generelle stereotype karak-
ter kan dette ses som udtryk for en rituel tradition 
snarere end repræsenterende den gravlagtes liv og 
levned. Denne rituelle tradition omfattede en særlig 
‘døde identitet’, som afspejler sig i b ordservicet, en 
uniform idé om et luksuriøst liv efter døden kon-
centreret om at spise og drikke (Ekengren 2009, 120 
ff.). Selve banketten synes desuden at have spillet 
en vigtig og a ktiv rolle i de g ermanske samfund, 
en lejlighed hvorved politiske emner kunne drøftes, 
og hvor det fysiske bordservice var en måde at ud-
trykke social status på (Ringtved 1991, 64; Hanisch 
2003, 32 f.; Oldenburger 2009, 101).

Cirkusbægrene
Betegnelsen ‘cirkusbægre’ dækker en fåtallig gruppe 
af retvæggede, fladbundede glasbægre med dob-
belt standring og emaljemalede motiver, som i flere 
tilfælde viser scener fra den r omerske arena eller 
circus. Glassene er omfattet af Eggers type 209, som 
også dækker en u bemalet variant samt en va riant 

med indgraveret ornamentik uden bemaling. Sidst-
nævnte er i kke fundet i D anmark (Lund Hansen 
1987, 74 f.). I det h ele taget er cirkusbægre sjældne 
og kendes kun i et beskedent antal. I Skandinavien 
er de, med undtagelse af et en kelt svensk bæger, 
begrænset til Danmark (fig. 26) med Sjælland som 
absolut tyngdepunkt (Lund Hansen et al. 1995, 182, 
189 note 2). Det svenske cirkusbæger er stærkt frag-
menteret og består blot af få identificerbare skår. Til 
trods for, at glasfragmenterne kommer fra en brand-
grav, er det dog næppe sandsynligt, at glasset var in-
takt, da det blev medgivet i graven. Fundet stammer 
fra Gullhögen i Husby-Långhundra, Mälarområdet, 
og indeholdt foruden skårene af cirkusbægret bl.a. 
fragmentet af en ormehovedfingerring, hvilket ty-
der på en tæt forbindelse til det danske/sjællandske 
område (Andersson 2001, 222, 225).
 Fra kontinentet kendes cirkusbægre primært 
som fragmenter, og de forekommer både inden og 
uden for Romerrigets grænse. De optræder i Polen, 
Østrig, Frankrig samt Tyskland, hvor en g rav fra 
Jesendorf i Mecklenburg-Vorpommern som noget 
særligt for det kontinentale materiale indeholdt to 
hele bægre (Voß 1998, 100 f .). Det er f oreslået, at 

Fig. 26. Udbredelsen af cirkusbægre 
i Skandinavien. Halvcirkel markerer 
enkeltskår, mens fuld cirkel markerer 
fund af hele bægre. Torslunde Præ-
stegårds Mark har 3 cirkusbægre, El-
lekilde 2, Stenlille 1, Nordrup (grav 
A) 2, Himlingøje (1894-1) 2, Varpelev 
(sb. 6) 3 og Enekrogen 1.

The distribution of circus cups in 
Scandinavia. Semicircles mark single 
sherds while full circles mark sites 
containing complete cups. Torslunde 
Præstegårds Mark has 3 circus cups, 
Ellekilde 2, Stenlille 1, Nordrup (grave 
A) 2, Himlingøje (1894-1) 2, Varpelev 
(sb. 6) 3 and Enekrogen 1.

87766_Aarboeger 2009_r1.indd   93 18-08-2011   12:43:36



94 Aar bø ger  fo r  No r d is k  o ld kynd ighed o g his t o r ie  ·  2009

netop disse to cirkusbægre sammen med flere an-
dre importgenstande er kommet til Mecklenburg-
Vorpommern via Sjælland, en m ulig kontakt, der 
endvidere understøttes af enkelte fibler og ler kar 
med ligheder i det s jællandske materiale. Graven 
fra Jesendorf dateres til per. C1b/C2 og understøtter 
også, hvad gravskik angår, kontakten t il Sjælland. 
Der er t ale om en j ordfæstegrav, hvor den g rav-
lagte er d ækket af sten (Schach-Dörges 1970, 128 
f.; Lund Hansen 1987, 175 f.). Skår af cirkusbægre 
findes desuden i forbindelse med militærforlægnin-
ger i N ordengland ved Hadrians Mur, i S kotland, 
på Shetlandsøerne og s å langt væk som Begram i 
Afghanistan (Lund Hansen 1987, 76; Hunter 200 7, 
10, 56 f .). Det er dog den u bemalede variant, der 
generelt set er den hyppigste, denne optræder bl.a. 
i Köln, som også må anses for typens produktions-
sted (Lund Hansen 1987, 76).
 De danske eksemplarer af cirkusbægre foreligger 
alle fra gravfund som enten enkeltskår eller kom-
plette g las. Uden for Sjælland kendes skår fra en 

jordfæstegrav på Møllegårdsmarken, grav 1304, på 
Fyn og fra Enekrogen på Bornholm (Lund Hansen 
1987, 418, 423). Skårene fra Enekrogen stammer fra 
en formodet jordfæstegrav fundet ved grusgravning 
(Norling-Christensen 1953, 57 f.). Tager vi fundets 
fremdragelse og de få m en relativt store skår i b e-
tragtning, er det sandsynligt, at der oprindeligt har 
været tale om et helt glas. Hertil kommer et skår fra 
et emaljebemalet glas fra centralpladsen Sorte Muld 
ligeledes på Bornholm, men her er det dog i kke 
muligt at afgøre, om det stammer fra et cirkusbæger 
(Lund Hansen 2008, 9 2). Fra Sjælland kendes et 
enkelt skår af et cir kusbæger fra Skovgårdegrav-

Fig. 27. De to cirkusbægre fra Ellekilde, grav 34. Glasbæg-
rene har emajlemalede motiver og udgør både hvad angår 
motiv og størrelse et samlet sæt. Foto: Line Thorup. 3:4.

The two circus cups from Ellekilde, grave 34. The cups have 
enamel painted motifs and constitute a pair according to 
both motif and size. Photo: Line Thorup. 3:4.
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Fig. 28. Detalje fra det store cirkus-
bæger. En fisker er ved at rebe skibets 
sejl, over rælingen hænger et fiskenet. 
Det hvide sejl har markeringer af tov-
værk til at binde sejlet op med. Foto: 
Line Thorup.

Detail from the large circus cup. A 
fisherman is reefing the boat’s sail, 
over the rail hangs a fishnet. The white 
sail has markings of ropes for reefing 
the sail. Photo: Line Thorup.

Fig. 29. Det lille cirkusbæger med bil-
ledet af en gul delfin. Under delfinen 
ses en skygge (?) gengivet med mørk 
farve. Yderst til høje anes en rød lin-
seformet figur. Foto: Line Thorup. 1:1.

The small circus cup depicting a yel-
low dolphin. Underneath the dolphin 
is a dark coloured shadow (?). On the 
far right a red lentil-shaped object is 
faintly seen. Photo: Line Thorup. 1:1.
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pladsen, grav 400, d ateret til per. C2 (Ethelberg et 
al. 2000, 125 f.). Også gravpladsen ved Himlingøje 
rummer en grav med skår fra et muligt cirkusbæger, 
det drejer sig om Himlingøje grav 1980-25. Graven 
indeholdt skår af mindst tre forskellige glasbægre, 
hvoraf ét har været bemalet. Tekniske analyser af 
de bemalede skår viser tydelige ligheder med cir-
kusbægrene, hvad angår produktionsmetode (Lund 
Hansen et al. 1995, 165 f.). Graven er en ur negrav, 
som har været dækket af en h øj med en di ameter 
på 30 m. U rnen bestod af et Terra Sigillata-kar og 
indeholdt et r igt gravudstyr, der f oruden glassene 
bl.a. omfattende fragmenter af bronzekar, guldblik, 
sporer, randbeslag fra skjold samt en spydspids 
(Lund Hansen et al. 1995, 118 f.).
 Seks g ravfund f ra S jælland in deholder kom-
plette cirkusbægre eller fragmenterede bægre, som 
må formodes at have været komplette, før de b lev 
nedlagt i g raven. Ikke alle gravene er s agkyndigt 
udgravede, da de g enerelt er f undet i f orbindelse 
med markarbejde, grusgravning eller anlægsarbejde 
i sidste halvdel af 1800-tallet. Fundene udgøres af 
Stenlille (Slettebjerggård) med ét cirkusbæger (Nor-
ling-Christensen 1953, 50, 55 f.) og Nordrup grav A 
med to bægre (Petersen 1890, 6 f .). Varpelev sb. 6 
indeholdt tre bægre (Herbst 1861, 313 f.), mens Him-
lingøje grav 1894-1 indeholdt to cirkusbægre, hvoraf 
det ene lå som et lag af knuste glasfragmenter i bun-
den af den b ronzesi, som bægeret oprindeligt var 
placeret i. Enkelte bevarede skår med bemaling samt 
iagttagelser foretaget under udgravningen bekræf-
ter dog, at der er t ale om et cir kusbæger. Graven 
blev udgravet af Nationalmuseet i s eptember 1894 
(Lund Hansen et al. 1995, 99 ff., 150). Hertil kom-
mer bægrene fra Torslunde: Torslunde Præstegårds 
Mark, der indeholdt tre fragmenterede cirkusbægre 
(Engelhardt 1871, 441 ff., pl. XI, XII) samt Ellekilde 
grav 34, der indeholdt to bægre. Dermed er der fra 
Danmark vidnesbyrd om i alt 14 komplette cirkus-
bægre, inklusiv de fragmenterede bægre, som må 
formodes at have været komplette, da gravlæggel-
serne fandt sted.

 De to cirkusbægre fra Ellekilde var begge knust, 
da de b lev fundet, hvilket skyldes gravkammerets 
sammenstyrtning. Ikke desto mindre har det væ -
ret muligt at samle glassene under konserveringen 
(fig. 27). Der er en markant størrelsesforskel på de 
to glas. Det største, som blev fundet ud f or skul-
derregionen, måler 9,0 cm i højden, har en mun-
dingsdiameter på 10,0 cm og en randtykkelse på 0,4 
cm. Foden består af to standringe, hvor diameteren 
på den y dre er 6,2 cm. S elve g lasset f remstår mat 
og farveløst med bemaling i s tærke farver af blå, 
gul, grøn og rød (jf. Susanne Greiffs artikel i denne 
årbog). Motivet udgøres af en b åd med opsvajede 
stævne, over rælingen hænger et fiskenet og i a g-
terstavnen står en mand iklædt en turkisblå tunika 
med hætte. Manden holder med begge hænder om 
et reb, ganske svagt gengivet, som om han er ved at 
rebe skibets sejl, der er f remhævet med hvid farve 
centralt over skibet (fig. 28). Motivet går igen på 
glassets modstående side ad skilt af et fiskemotiv 
bestående af en g røn og en b lå fisk, der lig eledes 
går igen, med henholdsvis den b lå og den g rønne 
fisk øverst. Under randen er g lasset omkranset af 
en bort bestående af røde og gule prikker.
 Det var et noget mindre glas, der var lagt ned i 
Hemmoorspanden; i højden måler det 7,0 cm og har 
en mundingsdiameter på ligeledes 7,0 cm, randen er 
0,3 cm tyk og diameteren på den ydre standring er 
5,0 cm. Selve glasset fremstår igen mat og farveløst 
med bemaling i b lå, gul og r ød. Motivet er m ere 
enkelt og b estår to modstillede, næsten identiske 
delfiner i h enholdsvis turkisblå og gu l. Delfinerne 
har røde finner, en trefliget hale og store mandelfor-
mede øjne (fig. 29). Under hver af delfinerne ses en 
uidentificerbar oval figur svagt markeret med mørk 
farve, måske en skyggegengivelse. Samme figur ses 
på det s tore cirkusbæger og p å cirkusbægrene fra 
Nordrup (Petersen 1890, 6 f ., Pl. I) s amt på et a f 
bægrene fra Varpelev (Herbst 1861, Pl. II,2). Delfi-
nerne er adskilt af et bredt, linseformet rødt motiv, 
der går igen på glassets modstående side. Den røde 
figur er ikke mulig at bestemme, men der kan være 
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tale om en musling eller østers, hvis vi skal blive i 
den maritime sfære. Under randen ses en rød- og 
gulprikket bort.
 Cirkusbægrene fra Ellekilde udgør tydeligt et 
sæt, hvor glasbægrene størrelsesmæssigt er t ilpas-
set hinanden, så det lille glas passer ned i det store. 
Tilsvarende størrelsesforhold genfindes i cir kus-
bægrene fra Nordrup. Her er det lille bæger, som i 
tilfældet med Ellekilde, også placeret sammen med 
bordservice i f orm af en b ronzeøse- og si (P eter-
sen 1890, 6). At glasbægre har fungeret som sam-
lede servicer, viser bl.a. et fund fra Köln, hvor fire, 
dog ubemalede, glas passer præcist ind i hinanden 
(Lund Hansen 1987, 76). Også motivmæssigt udgør 
glassene fra Ellekilde en h elhed i llustreret ved et 
fælles maritimt tema, der i begge tilfælde har et me-
diterrant udtryk gengivet i bl.a. delfinerne og sejlbå-
den. Dermed giver cirkusbægrene fra Ellekilde en 
ny dimension til cirkusglassenes billedverden, der 
ellers primært er k oncentreret omkring dyre- og 
gladiatorkampe. Det er især gengivelser af vilde og 
eksotiske dyr, der går igen i cirkusbægrenes motiver, 
det gælder ikke mindst leoparder (pantere?) som 
ses på glassene fra Himlingøje, Stenlille, Enekrogen 
og det ene af glassene fra Nordrup. Også løver er et 
hyppigt motiv, de er g engivet på to af glassene fra 
Varpelev og p å begge glassene fra Nordrup, hvor 
løven på det ene glas er ved at nedlægge en hjort 
og på det a ndet ses i k ombination med en h jort 
og en leopard. Også på det bevarede glas fra Him-
lingøje ses kombinationen løve, hjort og le opard. 
Desuden kan der være tale om en løve på det en e 
af Torslunde-bægrene foruden en u lv (Engelhardt 
1871, 442, Pl. XII). Løver er også afbilledet i jagt på 
en antilope på det ene af glassene fra den tyske grav, 
Jesendorf, i Mecklenburg-Vorpommern (Voß 1998, 
101, Taf. 37, 56). Andre dyr som bjørn og tyr ses i 
kombination på et af glassene fra henholdsvis Nor-
drup og Varpelev; men også fugle går igen, hvilket 
gælder for det ene af bægrene fra henholdsvis Var-
pelev og Jesendorf samt på et skår fra Møllegårds-
marken (Lund Hansen 1987, 74; Voß 1998, 100, Taf. 

37, 56). Gladiatorer ses på bægrene fra Torslunde 
samt på det ene glas fra Nordrup. Som særligt ele-
ment figurerer der p å et a f glassene fra Torslunde 
et vandorgel (hydraulus), som har akkompagneret 
gladiatorkampene (Engelhardt 1871, 442, Pl. XI). 
Foruden menneske- og dyrefremstillinger er cir-
kusbægrene udsmykket med en række fyldmotiver 
bestående af forskellige former for rosetter, blom-
ster, stiliserede planteranker, hjertefigurer m.v. Helt 
enestående i denne sammenhæng er et af glassene 
fra Varpelev, der bærer indskriften ‘D V B P ’ med 
romerske bogstaver (Herbst 1861, 313, Pl. II,1). En-
delig er der den karakteristiske bort af skiftevis røde 
og gule prikker placeret umiddelbart under randen, 
et element der går igen på samtlige cirkusbægre, og 
som kendetegner typen. Der er m ed glassene fra 
Ellekilde, som for cirkusbægrene i ø vrigt, tale om 
unikke motiver uden identiske eksemplarer. Glas-
sene kan have meget beslægtede motiver eller være 
centreret om et s ærligt tema, som det er tilfældet 
med glassene fra Ellekilde, men alt tyder på, at det 
enkelte motiv var en unik fremstilling, som ikke 
indgik i serieproduktion. Antallet af hele bemalede 
glas, eller g las hvor motivet kan erkendes, er dog 
meget begrænset, og det er selvfølgelig en teoretisk 
mulighed, at de cirkusbægre, som kun kendes som 
skår, har haft motiver identiske med de h ele g las. 
Selve glassene har derimod været genstand for en 
større ensartet produktion, hvilket også viser sig 
ved den på europæisk plan langt større udbredelse 
af den ikke bemalede variant.

Dyreknogler
I graven fandtes desuden dele af dyr i form af dy-
reknogler k oncentreret i h enholdsvis g ravkam-
merets nordvestlige og sy dvestlige hjørne samt i 
et niveau over selve gravlæggelsen. Følgende arter 
er repræsenteret: kvæg, gås, tamsvin, får og hund. 
Kvægknoglerne stammer alle fra venstre bagben på 
et udvokset individ og fandtes omtrent 30 cm over 
selve gravlæggelsen. I g ravkammeret lå knoglerne 
fra en ud vokset gås delt mellem de t o koncentra-
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tioner, mens svineknoglerne udelukkende fandtes i 
gravens sydvestlige ende. Svineknoglerne stammer 
primært fra den forreste og midterste del af ryggen. 
I gravens nordvestlige del fandtes hovedparten af et 
lam. Lammeknogler fandtes desuden i sy dvesten-
den, dog fra et lidt ældre individ. Knoglerne fra de 
to lam bærer i flere tilfælde, som de eneste, snitspor 
fra parteringen. Hertil kommer flere knogler fra 
hund i form af hvirvler, ribben, en mellemhånds-
knogle samt fragmentet af en overarmsknogle, der 
alle er dele fra et voksent individ, som blev fundet 
i gravens sydvestlige del.6 For nærmere beskrivelse 
og analyse af dyreknoglerne se Anne Birgitte Got-
fredsen i denne årbog.

Organisk materiale og bevarede makrofossiler
Under og i n ær t ilknytning t il Hemmoorspanden 
fandtes en større ‘k lump’ organisk materiale, der 
blev analyseret på Nationalmuseets Bevaringsaf-
deling. Stykket består af tørvemos og h ar et t yde-
ligt aftryk af hanken fra den væltede spand. I dette 
aftryk var der bevaret en synlig tekstilstruktur, der 
gengav et kipervævet tekstil bestående af en rødlig 
og blålig del. Der var ikke bevaret tråde fra selve 
tekstilet, men kun aftrykket af dette. På undersiden 
af benkammen fandtes også organisk materiale i 
form af snor/tekstil. Prøver blev desuden udtaget 
fra signalhornets bronzebeslag. Selve hornet bestod 
som ovenfor nævnt af kohorn, og p røverne viste 
desuden spor af græsser, som også har kunnet ob-
serveres i f orbindelse med tørvemosserne bevaret 
ved bronzespanden.10 Det organiske materiale, der 
fandtes forskellige steder i g raven, er b evaret som 
følge af de metalsalte, der er ud skilt fra dels bron-
zespanden, dels signalhornets beslag, samt fra de 
nitter, der holder kammens enkeltdele sammen. Det 
er på baggrund af de foretagne analyser sandsynligt, 
at gravkammeret har været dækket med en foring 
af græs og tørvemos. Dermed har kammeret været 
indrettet som et leje eller seng dækket af et flerfarvet 
kipervævet klæde, hvorpå den døde blev lagt med 
sit gravudstyr. Om tekstil og foring har dækket hele 

graven er dog ikke muligt at afgøre med sikkerhed, 
da tørvemosset kun er bevaret i tilknytning til bron-
zespanden, men de b evarede rester af snor/tekstil 
under benkammen, fundet ud f or den g ravlagtes 
venstre skinneben, antyder, at der h ar været tale 
om en foring af hele kammerets bund.
 Der blev desuden udtaget jordprøver fra fyrste-
graven t il pollen- og m akrofossilanalyse. Det var 
imidlertid kun en p røve fra bronzesien, der in de-
holdt nok bevaret materiale til en egentlig analyse. 
Her fandtes rester af tørvemos, der kan stamme fra 
foringen af graven. Ydermere fandtes pollen fra bl.a. 
mjødurt, hvilket kan tolkes som rester af en drik, 
dog kan disse pollen også være sekundært t ilført 
med tørvemosserne.7

Sammenfatning 

– resultaterne fra Ellekilde
Ser vi samlet på genstandene fra fyrstegraven, synes 
en datering til overgangen mellem periode C1b og 
C2 mest rimelig. Hemmoorspanden findes fra C1b 
til C2, m ens øsen og sien p rimært ses i C1b m en 
også i C2. Cir kusbægrene dateres traditionelt t il 
per. C1b, men dateringen må på baggrund af skåret 
i Skovgårde grav 400 ud vides t il også at omfatte 
C2. Keramikkanden har nære paralleller i de born-
holmske kander fra C2. Sølvfiblen er unik, men har 
paralleller i fiblen fra Broskovgraven dateret til C2. 
Kammen derimod må, hvis vi sammenligner den 
med Skovgårdematerialet, dateres til C1b. Guldrin-
gen, spillebrikkerne og h ornet kan dateres bredt 
inden for yngre romersk jernalder. Vi har dermed 
dateringer, der t rækker m od s åvel C1b s om C2, 
samt dateringer, der overlapper de to perioder. De 
genstande, kanden og fiblen, der peger mod en da-
tering til C2, er imidlertid mere usikre indikatorer, 
da paralleller må hentes på Bornholm og i S kåne 
for kandens vedkommende, og h vad fiblen angår, 
svækkes dennes udsagnsværdi af et begrænset sam-
menligningsgrundlag. Inkluderer vi dernæst mu-
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ligheden for arvestykker eller genstande erhvervet 
tidligt i livet, må graven med størst sandsynlighed 
placeres på overgangen mellem de to kronologiske 
perioder C1b og C2, svarende til ca. år 250/60 e .Kr.
 Vi har tidligere været inde på den generelle ens-
artethed, der går igen i gravudstyret fra periodens 
rige grave, hvor bl.a. bordservicet kan ses som ud-
tryk for en b estemt r ituel praksis snarere end en 
afspejling af den gravlagtes levede liv. Som fremhæ-
vet af Fredrik Ekengren udgør den rituelle ramme 
blot det en e af to betydningsniveauer. Det andet 
niveau fungerer under den o verordnede ramme 
og rummer de manøvremuligheder, der gives de 
efterladte eller andre involverede parter under selve 
begravelsen. Det er inden for dette niveau, vi ser de 
variationer i gravudstyret, der i mindre omfang gør 
sig gældende blandt de r ige gravlæggelser i y ngre 
romersk jernalder. Det kan være i n etop disse va-
riationer, at aspekter i den gravlagtes liv markeres 
(Ekengren 2009, 122).
 Anskuer vi på denne baggrund fyrstegraven fra 
Ellekilde, så følger den tydeligt det mønster eller den 
rituelle tradition, der går igen i samtidens rige begra-
velser. Spillebrikkerne, bordservicet, kammen, ‘Cha-
ron-betalingen’, madgaverne, dragtudstyret (fibula) 
samt guldringen som værdighedstegn er alle del af 
den overordnede rituelle ramme. Selvom enkeltele-
menter kan være unikke eller sjældne stykker, som 
det er t ilfældet med cirkusbægrene og s ølvfiblen, 
hører de alligevel til et bestemt udvalg af genstande, 
der ‘skal’ være til stede i grave af en vis status.
 Anderledes står det til med signalhornet. Mund-
stykkets udformning som et h ult rør og t ilstede-
værelsen af t ilsvarende horn i vå benofferfundene 
viser med al tydelighed, at der er tale om et signal-
horn frem for et dr ikkehorn. At forskellige typer 
signalhorn har været anvendt i de r omerske hære 
er kendt, og de h ar med stor sandsynlighed også 
været brugt i de germanske hære (Ilkjær 2002). Ind-
drager vi desuden de antropologiske resultater fra 
skeletmaterialet, som viser, at den gravlagte er død 
i kamp, er det sandsynligt, at hornet i graven fra El-

lekilde er udtryk for det råderum, der fandtes inden 
for den overordnede rituelle ramme til at udtrykke 
den gravlagtes levede liv. Med andre ord kan signal-
hornet fra Ellekilde ses som en del af den gravlagtes 
personlige udstyr og en direkte henvisning til hans 
ledende funktion i hæren.
 Efter de fatale kamphandlinger blev han stedt til 
hvile i overensstemmelse med de rituelle forskrifter, 
der eksisterede blandt samtidens rige familier. Dette 
inkluderede imidlertid ikke et rigt våbenudstyr, som 
det kendes fra våbenofferfundene, kun hornet kom 
med som symbol på militær rang. Gravlæggelsen 
fandt sted i et r igt udstyret kammer lige oven for 
den markante Lille Vejleådal. Graven blev dækket 
med jord og s tore sten, antageligt for at forhindre 
potentielle gravrøvere i at plyndre kammeret. Der-
efter blev der o pført en g ravhøj over graven, som 
kom til at fungere som grundlæggergrav for den 
efterfølgende gravplads.
 I relation til gravhøjen blev der i de kommende 
ca. 150 år anlagt minimum 29 grave, som daterings-
mæssigt strækker sig fra overgangen per. C1b/C2 til 
ældre germansk jernalder, med hovedvægt inden 
for per. C3. Gravudstyret bestod primært af lerkar, 
perlekæder og bronzefibler, og selvom det langt fra 
er på niveau med det, der b lev fundet i f yrstegra-
ven, så må vi formode, at de gravlagte har tilhørt en 
klasse af frie, relativt velstående familier. Alene det 
at have fået en markeret begravelse med gravgaver 
og en placering i relation til grundlæggergraven har 
sandsynligvis været en statusmarkering, som ikke 
alle i samfundet har været berettiget til. Denne an-
tagelse bestyrkes yderligere af det lave antal begra-
velser holdt op mod gravpladsens omkring 150-årig 
brugsperiode, svarende til ca. fem generationer. Vi 
må formode, at lokalområdet har brødfødt væsent-
ligt flere mennesker end dem, der findes gravlagt, 
også selvom vi inddrager de resterende gravpladser 
fra Torslunde-Taastrupområdet.
 Yderligere to grave skiller sig ud f ra de ø vrige, 
grav 81 og 99. Der er i b egge tilfælde tale om bar-
negrave, hvor den gravlagte var en to-treårig pige. 
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Gravene indeholdt hver en sim pel guldring og l å 
isoleret fra de ø vrige grave. Deres placering anty-
der, at de h ar været gravlagt under en g ravhøj af 
samme dimensioner som den, der blev opført over 
fyrstegraven. I grav 99 fandtes endvidere sølvfibler 
og b erlokformede ravperler. Graven er s amtidig 
med fyrstegraven, og det er der for oplagt at se en 
forbindelse mellem de t o. Det har dog i kke været 
muligt at komme et potentielt slægtskab nærmere, 
da DNA-materiale ikke er bevaret.

Betragtninger over brugen 
af statussymboler i yngre 
romersk jernalder

– udsyn fra Ellekilde
Efter at have behandlet fyrstegraven fra Ellekilde 
er der s ærligt ét e lement, der s pringer i ø jnene – 
guldringen. Især guldringe er anvendt som status-
indikatorer f or k lassificeringen a f r ige g rave, og 
det er alment accepteret, at ringe har fungeret som 
værdighedstegn blandt jernaldersamfundets elite. 
Mest markant er de k olbeformede guldarmringe, 
der fungerede som højeste rangtegn, herefter kom-
mer ormehovedarm- og fingerringe (Lund Hansen 
et al. 1995, 374 ff.). Når det gæ lder ormehovedfin-
gerringene er det især ringe af Beckmanns gruppe 
VII, type 39a-c, der tilskrives en sjællandsk oprin-
delse, og s om menes at have været kontrolleret af 
et r igt familiedynasti på Stevns (Holten 1989, 100 
ff.; Ethelberg et al. 2000, 69 ff.). Denne tolkning 
bygger primært på deres koncentrerede udbredelse 
i Østdanmark og den un derstøttes af Himlingøje 
grav 1894-1, der indeholdt både en k olbearmring 
og en ormehovedfingerring type 39b (Ethelberg et 
al. 2000, 7 1 f.).
 Hvis vi indplacerer Ellekilde grav 34 i den t re-
deling af e liten, som foreslås af Ulla Lund Han-
sen (1995, 374 ff.), er der t ale om en såkaldt ‘status 
3-grav’, vurderet på baggrund af mængden af ro-

merske importvarer. Med Per Ethelbergs reviderede 
fremstilling af statusinddelingen må Ellekilde grav 
34 derimod placeres i statusgruppe 4 svarende t il 
comitatus eller hirden/følget grundet fraværet af en 
ormehovedfingerring. Statusgruppe 3 udgøres alene 
af grave med ormehovedfingerringe type 39a-c, sva-
rende til principes/fyrster (Ethelberg et al. 2000, 162 
ff.; Boye, Ethelberg & Lund Hansen 2009b, 260).
 Det indgår i a rgumentationen for ormehoved-
ringenes s ærlige s tatus, a t de h avde en sy mbol-
værdi i det mi litære hiera rki, s om ra ngtegn f or 
hærførerne, hvilket især skulle gælde de k raftige 
ormehovedarmringe (L und H ansen et a l. 1995, 
206; Ethelberg et al. 2000, 69 f ., 164). Baseret på 
våbenofferfundene kan hærstrukturen i yngre ro-
mersk jernalder betegnes som velorganiseret med et 
tydeligt hierarki og standardiseret bevæbning, hvor 
hesteudstyr kan knyttes til de øverste hærniveauer 
svarende til hærledere og officerer (Pauli Jensen, 
Jørgensen & Lund Hansen 2003, 312 ff.). Ser vi igen 
på fyrstegraven fra Ellekilde, så bærer den gravlagte 
tydelige tegn på at være død i reelle kamphandlinger 
samt at havde siddet t il hest under kampen. Dette 
sammenholdt med signalhornet som personligt ud-
styr antyder, at den gravlagte har været højt placeret 
i datidens hærstruktur, som officer eller hærfører. 
Det er derfor også nærliggende at koble hans død til 
de uroligheder og kampe, vi ser afspejlet i våbenof-
ferfundene, som netop når et klimaks omkring 250 
e.Kr. (Nørgård Jørgensen 2003, 200). At et s ærligt 
udvalgt våbenudstyr medgives som symbol- eller 
paradevåben i rige grave ses også i Himlingøje grav 
1894-1, hvor to ornamenterede krigspilespidser af 
ben sammen med kolbearmringen kan tolkes som 
symbol på rang af hærfører. Benpilespidser ken-
des bl.a. også fra Engbjerg grav 2, mens sporer og 
bandolerbeslag findes i en grav fra Kirkebakkegård 
i Nordsjælland (Thrane 1967). I denn e sammen-
hæng bør også Himlingøje grav 1980-25 nævnes, 
til trods for sin lid t t idligere datering t il per. C1a; 
graven indeholder bl.a. sporer, skjoldbeslag og en 
spydspids. Sølvpile og -sporer indgår desuden i kon-
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tinentalgermanske fyrstegrave som paradeudstyr 
(Lund Hansen et al. 1995, 390; Watt 2003, 188).
 Når det gælder brugen af statussymboler, sprin-
ger endnu et element fra Ellekilde grav 34 i øjnene 
– cirkusbægrene. Som nævnt ovenfor er der t ale 
om en y derst eksklusiv gruppe af romerske im-
portglas. Dette gælder ikke mindst, hvis vi ser på 
grave med hele bægre, her er glassene i Skandina-
visk sammenhæng kun fundet på Sjælland, med 
Enekrogen på B ornholm som eneste undtagelse. 
Gruppen er koncentreret omkring henholdsvis 
Stevns og Torslunde, begge områder repræsente-
ret ved fem bægre. Tager v i udgangspunkt i U lla 
Lund Hansens analyser af den r omerske import, 
så indtager Stevnsområdet en n øgleposition for 
vareudvekslingen med Rhinområdet. Den romer-
ske import indgik i en redistributiv vareudveksling 
administreret af de ledende familier på Stevns. Her 
blev den un derlagt en k raftig filterfunktion, der 
betød, at de allermest sjældne importstykker, bl.a. 
udvalgte glastyper, begrænsede sig til Stevnsområ-
det og de vigtigste alliancepartnere (Lund Hansen 
1987, 203, 220 ff.). Det billede, der tegnes af glasim-
porten, stemmer ikke overens med den rangdeling, 
som Per Ethelberg foreslår. Her flyttes to grave med 
hver tre cirkusbægre fra statusgruppe 3 til gruppe 
4 alene grundet fraværet af ormehovedfingerringe 
af type 39a-c. Det drejer sig o m Torslunde Præ-
stegårds Mark og Varpelev sb. 6. Nordrup grav A, 
som indeholdt to cirkusbægre, forbliver i gruppe 3, 
da denne har en ormehovedfingerring af type 39a 
(Ethelberg et al. 2000, 151).
 Ser vi samlet på cirkusbægrene som sjældne ro-
merske importglas og den militære rang, den grav-
lagte i Ellekilde grav 34 må formodes at have haft, 
så tegner der sig umiddelbart et billede af en person 
højt placeret i det mi litære hierarki og m ed tætte 
kontakter til datidens absolutte elite. Sammenhol-
des dette billede med ormehovedfingerringe af type 
39a-c som primær statusindikator, står vi over for et 
paradoks, hvad angår rangdelingen i romersk jern-
alder. Dette paradoks gøres ikke mindre af, at status 

1-graven fra Himlingøje, grav 1894-1, der spillede 
en underbyggende rolle for tolkningen af ormeho-
vedfingerringene som fremmeste statusmarkering, 
indeholder alle nævnte elementer: cirkusbægre, or-
mehovedfingerring, militært paradeudstyr samt pe-
riodens ypperste rangtegn, en kolbeformet armring. 
Paradokset kan have flere forklaringer, bl.a. kan den 
værdi, som Per Ethelberg tillægger ormehovedfin-
gerringe af type 39a-c, være for dominerende, eller 
måske har cirkusglassene ikke været tillagt nogen 
signifikant statusgivende værdi i f orhold til andre 
og mere almindelige glastyper?
 Der eksisterer imidlertid også den mulighed, at 
den grundlæggende præmis for statusinddelingen 
er forkert. At gravgodset ikke er et p ersonligt ud-
styr, der a fspejler den en kelte persons rang i s am-
fundet, men i s tedet er ud tryk for familiens eller 
slægtens behov for at demonstrere magt og rigdom. 
Det er mi t udgangspunkt, at høj rang eller status 
i den r omerske jernalders samfund primært lå i 
de forskellige familier snarere end hos den enkelte 
person. Som konsekvens heraf bør vi, i stedet for at 
tale om fyrster, tale om fyrstefamilier, hvis enkelte 
medlemmer efter behov kunne gravlægges i rige 
såkaldte fyrstegrave. Gravlæggelsen og g ravgodset 
må opfattes som de efterladtes fremstilling af de 
sociale relationer snarere end en direkte afspejling af 
den sociale orden. En begravelse er en begivenhed, 
hvor der p otentielt åbnes for en r eorganisering af 
magtstrukturen. Gravlæggelsen kan dermed bruges 
politisk som en ressource og som repræsentation af 
de levende/efterladte (Parker Pearson 2003, 86, 94). 
Gravudstyret behøver ikke at have tilhørt den døde 
personligt, men er en del af de efterladtes indirekte 
fremstilling af sig selv gennem gravlæggelsen af den 
døde.
 Fyrstefamilier nævnes også af Per Ethelberg og 
beskrives som en ‘protoadel’, hvis position i samfun-
det til en vis grad var arvelig, familierne havde ret til 
at bære ormehovedringe, men selve ringen opfattes 
som personlig ejendom (Ethelberg et al. 2000, 151; 
Magnus 200 2, 259; Ethelberg 2009b , 148). Hvis vi 
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ser på de rige grave, der kan dateres til per. C1b og 
C2 fra området omkring Torslunde, dvs. Engbjerg, 
Stenrøldsknøs, Brøndsager, Torslunde, Torslunde 
Præstegårds M ark, E llekilde s amt G reve (L und 
Hansen 1987, 409 f.; Boye, Ethelberg & Lund Hansen 
2009b, 255), så indeholder to af disse grave (Greve 
og Brøndsager) ormehovedfingerringe, begge type 
39c (Ethelberg et al. 2000, 159). De nævnte grave 
ligger inden for et område af få kilometers radius, 
afstanden mellem Brøndsager og Ellekilde er f.eks. 
bare ca. 1,5 km. Det er med den hierarkiserede magt-
struktur, der er f oreslået for Sjælland, utænkeligt, 
at der inden for et så lille område er t ale om kon-
kurrerende fyrsteslægter, endsige enkeltpersoner, 
der uden for de etablerede fyrsteslægter forsøgte at 
manifestere sig ved rige gravlæggelser blot uden ret 
til at bære ormehovedfingerringe. Med andre ord 
må de rige grave fra området repræsentere én slægt. 
Betegnelsen slægt anvendes her i den bredest mu-
lige betydning og o mfatter, hvad man også kunne 
kalde en s torfamilie, der f oruden direkte slægtled 
omfatter indgifte personer, fostersønner og -døtre 
m.v. Hvis dette ræsonnement accepteres, ser vi in-
den for området centreret omkring det nuværende 
Torslunde sogn én s lægt, der m arkerede sin in d-
flydelse ved rige gravlæggelser. En slægt, der havde 
retten til at bære ormehovedfingerringe, men hvor 
ikke alle individer har fået en sådan med i graven. 
At der eksisterede en nær relation mellem de rige 
slægter på Sjælland understøttes af de antropologi-
ske undersøgelser af tandmaterialet fra Skovgårde 
og Himlingøje. På begge gravpladser ses personer 
med manglende dannelse af samtlige visdomstæn-
der, hvilket kan tyde på et genetisk slægtskab. Især 
mangel på tre eller fire visdomstænder er sjælden, 
mens mangel på én eller to dannede visdomstænder 
er relativ hyppig i den nordiske befolkning generelt 
(Alexandersen 1995, 273; Bennike & Alexandersen 
2000, 375 f.; Ethelberg et al. 2000, 154). Som kurio-
sum kan nævnes, at den g ravlagte i E llekilde grav 
34 mangler dannelsen af begge visdomstænder i 
underkæben.3

 Hvis høj position og s tatus nedarves i de r ige 
slægter, så er det o plagt, at symbolerne på denne 
status også gives videre frem for at følge den døde 
i graven som personlig ejendom. Jeg anser det end-
videre for sandsynligt, at gravgodset, der fulgte den 
døde, inklusiv de t ilfælde, hvor ormehovedringe 
er medgivet som gravgave, i h øj grad afspejler de 
levendes behov for at markere sig p olitisk og f or 
gennem rige gravlæggelser at bekræfte kontakt- og 
alliancenetværk. Dette kunne være særlig aktuelt i 
situationer, hvor man manifesterede sig i nye områ-
der eller i krisetider, hvor slægtens legitimitet kom 
under pres. Man ønskede ved rige gravlæggelser at 
demonstrere et tilhørsforhold til en fællesgermansk 
elitekultur, som bekendte sig til en rituel tradition, 
hvor romersk bordservice og drikkeglas samt guld-
ringe spillede en væsentlig rolle. Der var stadig mu-
lighed for, at betydningsfulde eller centralt placerede 
medlemmer af slægten kunne udstyres med særligt 
rige eller symbolsk ladede gravgaver, der afspejlede 
den gravlagtes rolle, f.eks. i hæren, eller som hen-
viste t il særlige gerninger, en b emærkelsesværdig 
biografi eller bestemte hædersbevisninger opnået i 
livet. Bandolerbeslaget i graven fra Kirkebakkegård 
kunne være eksempel herpå ligesom signalhornet 
fra Ellekilde. Endnu et element ved graven fra Kir-
kebakkegård gør den in teressant som parallel t il 
fyrstegraven fra Ellekilde, nemlig et sammenvokset 
brud på den gravlagtes venstre skinneben (Thrane 
1967, 71). Bruddet er i kke nødvendigvis resultat af 
kamphandlinger, m en b andolerbeslaget og s po-
rerne indikerer, at den gravlagte har haft en ledende 
funktion i h æren, sandsynligvis siddende t il hest. 
Endnu et par eksempler på særlige eller personlige 
genstande kan findes på Himlingøjegravpladsen. 
Her er det foreslået, at valget af urner til to kriger-
grave, grav 1875-10 og grav 1980-25, ligeledes kunne 
afspejle personlige forhold. Sidstnævnte grav inde-
holdt i øvrigt et formodet cirkusbæger, se ovenfor. 
Urnerne udgøres af henholdsvis en r omersk kas-
serolle (trulla) og et Terra Sigillata-kar. Kasserollen 
var alment anvendt i den r omerske hær, og va lget 
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af netop denne beholder som gravurne kan afspejle 
den gravlagtes personlige relation til den romerske 
hær. Mens bronzebeholdere tydeligt indgik i den 
romerske import, synes Terra Sigillata-kar ikke at 
have været en eftertragtet vare i Skandinavien. Val-
get heraf til gravurne for en ellers rig begravelse kan 
derfor være foretaget af personlige årsager (Grane 
2007, 90 f .).
 Statusgrupper som dem U lla Lund Hansen og 
Per Ethelberg har opstillet for perioden udgør en 
god grundstruktur for, hvordan vi skal forstå sam-
fundets opbygning. For selvom der ikke eksisterer 
en direkte relation mellem den g ravlagtes status i 
samfundet og g ravgodsets karakter, så er g ravga-
verne ikke desto mindre genstande, der var til stede 
i samfundet, og som familien eller andre efterladte 
har kunnet råde over. Ellekilde grav 34 er efter min 
mening et eksempel på, at brugen af statussymbo-
ler i yngre romersk jernalder er mere kompleks og 
rækker ud o ver den ra nginddeling, som gravga-
verne umiddelbart tages til indtægt for. Som ek-
sempel har ormehovedringene utvivlsomt haft en 
markant symbolværdi, men vi mangler stadig til 
fulde at forstå deres betydning og anvendelse. Hvis 
de svære ormehovedarmringe var militære rang-
tegn, hvordan skal de s å forstås i forhold til andet 
gravfundet våben-/paradeudstyr som sporer, sig-
nalhorn, bandolerbeslag og pilespidser? Spiller det 
f.eks. en rolle for hvilke militære rangtegn, der gives 
med som gravgods, om man døde i kamp eller ej, 
og hvordan skal vi i den s ammenhæng forstå kol-
bearmringene og ormehovedringene i Illerup Ådal 
og Thorsbjerg våbenofferfundene? Der er n æppe 
tvivl om, at militær rang og social status var tæt 
forbundet i yngre romersk jernalder, men hvordan 
denne relation kom t il udtryk i g ravlæggelserne 
er stadig uklart. Hertil kommer spørgsmålet om, i 
hvilket omfang statussymboler og rangtegn kunne 
videregives mellem generationerne. Her udgør den 
rige grav fra Brøndsager (grav 2000) et in teressant 
bidrag til diskussionen. Graven indeholdt foruden 
den gravlagte, en 12-årig dreng, bl.a. en o rmeho-

vedfingerring (B oye, E thelberg & L und H ansen 
2009b, 255). Hvis vi antager, at drengens rige grav-
læggelse skyldes en n edarvet status i s amfundet, 
er årsagen til, at han har fået ringen med i graven, 
måske den, at han selv døde for ung til at have fået 
arvinger, der kunne overtage ringen og v idereføre 
den værdighed, den sy mboliserede? I a ndre grave 
kan forklaringen på t ilstedeværelsen af rangsym-
boler imidlertid være en a nden. Tilstedeværelsen 
af bestemte eller unikke elementer i gravgodset skal 
ikke nødvendigvis tillægges den samme betydning 
i de forskellige gravlæggelser, men snarere ses som 
resultatet af personlige eller specifikke forhold og 
begivenheder. Rige gravlæggelser spillede en vigtig 
rolle i de levendes verden i yngre romersk jernalder. 
Ikke mindst særligt symbolsk ladede genstande som 
ormehovedfingerringe og sjælden romersk import i 
form af bl.a. cirkusbægre var elementer i styrkelsen 
af den en kelte slægts anseelse og k ontaktnetværk 
inden for et større paneuropæisk fællesskab af rige 
germanske slægter.

Noter

 1. Information o m f undene f ra Torslunde er h entet i 
Nationalmuseets fundprotokol og s uppleret med den 
refererede litteratur.

 2. Udgravningen er j ournaliseret under TAK 1355 E l-
lekilde, Torslunde sogn, Smørum herred, Københavns 
amt (stednummer: 02.02.13, sb. 61). Den arkæologiske 
udgravning fandt sted i tidsrummet fra d. 17. september 
til d. 7. november 2007 og blev foretaget af museumsin-
spektør mag.art. Rune Iversen (udgravningsleder), BA 
Mads Drevs Dyhrfjeld-Johnsen, BA Mette Kjelstrup, 
BA André Matthissen, BA Freerk Oldenburger, s tud.
mag. C athrine Bie Pedersen, museumstekniker Ken-
neth Paulmann samt museumstekniker Jan Poulsen. 
Konserveringstekniker L one Brorson Andersen assi-
sterede med optagning af fund i præparater og foretog 
den efterfølgende konservering.

  En s tor t ak t il Ulla Lund Hansen, Per Ethelberg og 
Linda B oye for faglig sparring vedrørende udvalgte 
fund fra gravpladsen, Xenia Pauli Jensen for diskussion 
af skudskader og bestemmelse af piletype, Mads Drevs 
Dyhrfjeld-Johnsen for komparativt materiale og faglig 
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sparring, Freerk Oldenburger for diskussion af typebe-
stemmelse og datering af keramikken samt Jan Poulsen 
for henvisning t il æ ldre kortmateriale med angivelse 
af nu s løjfede gravhøje. Eventuelle fejlslutninger eller 
fejlagtig typebestemmelse af de fremdragne genstande 
er alene forfatterens ansvar.

 3. De antropologiske analyser er foretaget af Pia Bennike, 
Antropologisk Laboratorium, Københavns Universitet. 
Rapport: ‘Antropologisk undersøgelse af humane skelet-
dele og tænder fra Ellekilde, Torslunde sogn, Smørum 
herred, Københavns amt. Sted nr. 020213-61. K rop-
pedal Museum, TAK 1355, AS 182/07’. Se desuden Pia 
Bennike i denne årbog.

 4. Vedbestemmelse er foretaget af Claus Malmros, Natio-
nalmuseet, Danmarks Oldtid / Naturvidenskab.

 5. Strontium isotopanalyserne er foretaget af Karin Mar-
garita Frei, D anmarks Grundforskningsfonds C enter 
for T ekstilforskning, SAX O I nstituttet, K øbehavns 
Universitet. Foreløbige rapporter: ‘Strontium i sotop 
analyser af Ishøjfyrstens (Ellekildemanden) tandemalje’ 
og ‘Strontium i sotop analyser a f 9 in divider f ra E lle-
kildegravpladsen’.

 6. De zo ologiske analyser er f oretaget a f Anne Birgitte 
Gotfredsen, Zoologisk Museum, Statens Naturhistori-
ske Museum, Københavns Universitet. R apport: ‘Dy-
reknogler f ra E llekilde, TAK 1355, Z.M.K. 18/2008, 
Københavns Amt – en g ravplads f ra y ngre romersk 
jernalder’.

 7. Analyser af pollen og makrofossiler er foretaget af An-
nine Moltsen, NOK - N atur & K ultur, i s amarbejde 
med Lis Højlund Pedersen, RUC, Roskilde Universitet. 
Fortolkning af analyseresultaterne er f oretaget af An-
nine Moltsen. R apport: ‘Pollenanalyser f ra b eholdere 
i Ishøjfyrstens grav (TAK 1355), NOK rapport nr. 18-
2009’.

 8. Mundtligt efter Pia Bennike, Antropologisk Laborato-
rium, Københavns Universitet.

 9. Typebestemmelse af pilen er foretaget af Xenia Pauli 
Jensen, som også har bidraget med faktuelle oplysnin-
ger om udbredelse og datering.

 10. Bestemmelse a f det o rganiske materiale f ra g rav 34 
er foretaget a f Nationalmuseet, B evaringsafdelingen, 
Nationalmuseet, D anmarks Oldtid / N aturvidenskab 
og NOK - Natur & Kultur. Rapport ved Birthe Gottlieb, 
Nationalmuseet, B evaringsafdelingen: ‘Genstande f ra 
fyrstegrav ved Ishøj. R øntgenfotografering og m ate-
rialeundersøgelse’ samt rapport ved Annine Moltsen, 
NOK - Natur & Kultur: ‘Supplerende analyser fra Ishøj-
fyrstens grav (TAK 1355), NOK rapport nr. 43-2009’.
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Gravgods: Jernspænde.
Køn: Mand (?).
Alder: Over 45 år.
Datering: Yngre romersk jernalder (?).

Appendix

Katalog over grave på Ellekildegravpladsen

Grav 8

Grav 13

Grav 2 4

Gravgods: -
Køn: Ukendt.
Alder: 25-35 år.
Datering: Yngre romersk jernalder (?).

Gravgods: To lerkar, keramikskår, en glas- og en ravperle, 
to Haraldstedfibler.

Køn: Ukendt.
Alder: Voksen.
Datering: Yngre romersk jernalder, per. C3.

Digitalisering: Line Thorup. Målestoksforhold: 1:40. 
Alle tegninger har Nord opad. 

Genstande er markeret med gråt. 
Sten er markeret med lys grå skravering
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Grav 26

Grav 2 8

Grav 30

Gravgods: Et lerkar, keramikskår bl.a. hank fra hankekop, 
fem glas- og ravperler, ubestemmeligt jern.

Køn: Ukendt.
Alder: 16-18 år.
Datering: Yngre romersk jernalder, per. C3/(D1?).

Gravgods: Ét keramikskår.
Køn: Ukendt.
Alder: Voksen.
Datering: Yngre romersk jernalder (?).

Gravgods: Flere keramikskår, tand fra hund.
Køn: Ukendt.
Alder: 20-35 år.
Datering: Yngre romersk jernalder (?).
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Grav 31

Grav 34

Gravgods: Keramikskår fra gravfylden, 45 glas- og ravper-
ler, to bronzeringe, to sølvhægter og -maller, 
Haraldstedfibel, ildpåvirkede knoglefragmen-
ter.

Køn: Ukendt.
Alder: 20-35 år.
Datering: Yngre romersk jernalder, per. C3.

Gravgods: Keramikkande, hankekop, fodbæger, guldfin-
gerring, trelagskam, 61 glasspillebrikker, bron-
zebeslag til signalhorn, to cirkusbægre (type E 
209), sølvfibula, Charon-glasskår, Hemmoor-
spand (type E 58), bronzeøse og -si (type E 161), 
organisk materiale, dyreknogler, kugleformet 
sten, to fossiler (vættelys).

Køn: Mand.
Alder: 35-40 år.
Datering: Yngre romersk jernalder, per. C1b/C2.
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Grav 37

Grav 38

Grav 39

Gravgods: Et lerkar, keramikskår, 18 glasperler, organisk 
materiale med bronzenitter, Haraldstedfibel.

Køn: Ukendt.
Alder: Spor af to individer, 20-25 år.
Datering: Yngre romersk jernalder, per. C3.

Gravgods: Tre lerkar, 17 glasperler, facetslebet glasskår 
(type E 230-238), fragmenter af en bronzefibel, 
keramikskår.

Køn: Ukendt.
Alder: 20-25 år.
Datering: Yngre romersk jernalder, per. C3.

Gravgods: Keramikskår fra gravfylden.
Køn: Ukendt.
Alder: Voksen.
Datering: Yngre romersk jernalder (?).
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Grav 43

Grav 4 4

Grav 45

Gravgods: -
Køn: -
Alder: -
Datering: Yngre romersk jernalder (?).

Gravgods: Fire glasperler.
Køn: -
Alder: -
Datering: Yngre romersk jernalder.

Gravgods: Fire keramikskår.
Køn: Ukendt.
Alder: 30-40 år.
Datering: Yngre romersk jernalder (?).
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Grav 46

Grav 4 7

Grav 60

Gravgods: -
Køn: Ukendt.
Alder: Voksen.
Datering: Yngre romersk jernalder (?).

Gravgods: -
Køn: Ukendt.
Alder: 25-35 år.
Datering: Yngre romersk jernalder (?).

Gravgods: -
Køn: Ukendt.
Alder: 20-30 år.
Datering: Yngre romersk jernalder (?).
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Grav 74

Grav 7 5

Grav 81

Gravgods: Tre lerkar (det ene ødelagt af markdræn).
Køn: -
Alder: -
Datering: Yngre romersk jernalder, per. C1b/C2.

Gravgods: Fire lerkar.
Køn: Ukendt.
Alder: 3-4 år.
Datering: Yngre romersk jernalder, per. C1b/C2 (?).

Gravgods: Fem lerkar, keramikskår, 110 glas- og ravperler, 
spinkel guldfingerring, fragmenter af fibel.

Køn: Ukendt.
Alder: 2-3 år.
Datering: Yngre romersk jernalder, per. C3.
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Grav 9 7

Grav 98

Grav 99

Gravgods: -
Køn: Mand.
Alder: Over 45 år.
Datering: Yngre romersk jernalder (?).

Gravgods: Korsformet fibel.
Køn: -
Alder: -
Datering: Ældre germansk jernalder, per. D1.

Gravgods: Tre lerkar, keramikskår, 43 rav- og sølvperler, 
to sølvfibler med høj nåleholder, én sølvfibel 
med omslået fod, fragment af én bronzefibel, 
spinkel guldfingerring.

Køn: Ukendt.
Alder: Ca. 3 år.
Datering: Yngre romersk jernalder, per. C1b/C2.
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Grav 100

Grav 101

Gravgods: To lerkar, tre keramikskår, én bronzeperle, 42 
glas- og ravperler, bronzenitter fra kam, tand 
fra hund.

Køn: Ukendt.
Alder: Barn (?).
Datering: Yngre romersk jernalder.

Gravgods: To lerkar, flere keramikskår fra et tredje kar, 
fibelfragmenter, jernsøm, dyreknogler (ikke 
hjemtaget).

Køn: -
Alder: -
Datering: Yngre romersk jernalder, per. C3.
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Grav 102

Grav 103

Grav 119

Gravgods: Ét lerkar.
Køn: -
Alder: -
Datering: Yngre romersk jernalder.

Gravgods: To lerkar, keramikskår fra gravfylden, seks rav- 
og glasperler.

Køn: -
Alder: -
Datering: Yngre romersk jernalder, per. C3.

Gravgods: To lerkar, keramikskår fra gravfylden, 61 
glasperler.

Køn: Ukendt.
Alder: 25-35 år.
Datering: Yngre romersk jernalder, per. C2/C3.
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Grav 120
Øvre gravlæggelse

Gravgods: Keramikskår, fragment af Haraldstedfibel (?), 
fragmenter af yderligere to fibler.

Køn: Ukendt.
Alder: To individer, over 45 år og 35-45 år.
Datering: Yngre romersk jernalder, per. C3 (?).

Gravgods: Fire lerkar, keramikskår, 122 glas- og ravperler, 
bronzering, trelagskam, dyreknogler.

Køn: Kvinde.
Alder: 25-35 år.
Datering: Yngre romersk jernalder, per. C1b/C2.

Grav 125
Gravgods: Tre lerkar, keramikskår fra gravfylden, 18 glas- 

og ravperler.
Køn: Ukendt.
Alder: Voksen (?).
Datering: Yngre romersk jernalder, per. C2/C3.

Nedre gravlæggelse
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Ellekilde: A late Roman Iron-Age cemetery with a high 
status princely burial and circus cups

ing a single burial which was later supplanted by a double 
burial inserted into the existing grave. The age distribution 
on the cemetery ranges from children of approximately three 
years old to elderly individuals (more than 45 years old). The 
majority are between 20 and 35 years of age.
 The quantity of grave goods varies considerably from 
grave to grave. Some burials contain no artefacts at all while 
others hold objects like silver ἀbulae and gold rings. A total 
of 10 burials bear no traces of artefacts except of few pot-
tery sherds in the grave fill. This lack of grave goods might 
in some cases be due to disturbance of shallow graves but 
this explanation cannot be applied to all. Some interments 
are clearly made without grave goods of a n ature that are 
preserved in the archaeological record. The most common 
artefacts found are pottery and beads. 16 graves (53 %) con-
tained a total of 42 complete pottery vessels (fig. 6). The 
beads from the site are mainly made of glass or amber but 
a few metal beads (bronze and silver) are also seen (fig. 7). 
Beads were present in 13 graves (43%) and probably primar-
ily relate to female burials (Lund Hansen 2008, 95 f .). 10 
graves contained a total number of 16 fibulae of which nine 
are sufficiently well preserved to be dated typologically (fig. 
9). Grave 31 contained two pairs of hooks and eyes (fig. 10) 
while two child graves (grave 81 and 99) each hold a delicate 
gold finger-ring (figs 11, 12 & 13). Bone combs and fragments 
of combs were found in t hree graves. Animal bones were 
present in five graves. Except for the glass beads only grave 
38 (excluding the princely grave) contained Roman imports 
where a lig ht green sherd f rom a R oman g lass vessel was 
found deposited in the centre of the grave (fig. 14).

The princely g rave: The hig h-status g rave on t he E llekilde 
cemetery (grave 34) is differentiated from the others by its 
size, location on the cemetery, orientation and positioning 
of the body and its very rich grave goods. Against this back-
ground the grave can be categorized as a princely grave. The 
term corresponds to the German word Fürstengräber and is 
in general used to describe richly furnished Iron Age graves 
on the European Continent from the early La Tène period 
to the Late Roman Iron Age. The term is often paralleled to 
the leading class in the Germanic societies described by the 
Roman historian Tacitus as principes (Ethelberg et al. 2000, 
162 ff.; Ekengren 2009, 32 ff.).

In t he autumn of 200 7 the v illage of Torslunde West of 
Copenhagen (fig. 1) witnessed for the second time the dis-
covery of r ich L ate R oman Iron Age finds. The first was 
in 1870 w hen the National Museum of Denmark received 
a number of artefacts f rom a di sturbed in humation. The 
1870 finds consist of t he remnants of R oman t ableware: 
three painted glass beakers (circus cups), a bronze bucket, 
ladle and strainer (fig. 2). In addition a bone comb, animal 
bones, mountings and fragments of ceramic jars were also 
recovered.
 In 200 7 the di scovery was made during an archaeo-
logical excavation w hich unearthed the remains of 29 in-
humation burials grouped around a substantial high-status 
inhumation (the princely grave). The excavation work was 
undertaken in ad vance of t he redevelopment of E llekilde 
School and the subsequent construction of new houses. The 
burials date f rom c. 250 t o 400 AD , corresponding to the 
period from the Late Roman Iron Age (period C1b/C2) to 
the beginning of the Early Germanic Iron Age (period D1).

The burial site and the burials: The burial site had a dominant 
position in the landscape placed on the northern slope of the 
Lille Vejleå river valley and was presumably visible from the 
river. The river itself is abundant in water due to a number 
of springs in the area. The site is organised with 29 burials 
centred around the princely grave, which presumably was 
covered by a burial mound with a diameter of c. 15 meters 
(fig. 5). No signs of grave markers were recognisable during 
excavation. However, due to the fact that none of these bur-
ials inter-cut each other during the c. 150 years the cemetery 
was in use it is likely that the graves were marked by mono-
liths or small burial mounds.  The burial practice on the site 
was uniform (excluding the princely grave) and comprised 
of oval or rectangular inhumation burials orientated broadly 
north-south. In cases where the body position could be de-
termined the head was pointing north and the body placed 
in hocker-position. The depth of t he g raves varies f rom 
shallow graves only just dug into the moraine clay subsoil to 
those cut c. 75 cm below subsoil level. Due to extensive verti-
cal truncation by ploughing in several cases only the grave’s 
bottom level was intact.  23 of the 30 graves contain human 
bones or teeth. In grave 37 and 120 skeletal material from 
more than one individual was detected. The latter contain-
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 The g rave i tself reached a dep th of 1.80 m f rom sub-
soil level and the fill held several large limestone boulders, 
presumably put there to prevent grave robbers (fig. 15). The 
grave contained a m an c. 1.74 m t all and 35-40 years o ld 
lying on his back with the head pointing south. Traces of 
a rectangular wooden burial chamber measuring 2.9 × 1.5 
m were c learly v isible underneath t he de ceased (fig. 16). 
The bones were well preserved and specialist analyses have 
shown several traumatic injuries on his skeleton, three on the 
skull and one on the left shin. None of these injuries shows 
any sig ns of healing, indicating t hat t he de ceased die d in 
combat. Noteworthy among these injuries is a mark from a 
specialised arrowhead used only in war and the fracture on 
the shin,  suggesting that the man was mounted.
 The g rave goods consist of 6 1 black and w hite glass 
gaming pieces (fig. 17), a c. 10 cm lo ng silver ἀbula w ith 
settings of semiprecious stone and glass (fig. 18), together 
with bronze mountings and silver rivets from a large bugle 
(figs 21 & 22). On t he midd le finger of hi s r ight hand he 
wore a heavy gold finger-ring (fig. 19) of type 12a (Anders-
son 1993). By his left shin was placed a bone comb (fig. 20) 
and in his mouth was found a badly preserved glass sherd, 
possibly representing a C haron’s fee. A b all-shaped s tone 
and two belemnites are interpreted as amulets or symbolic / 
protective objects. The grave goods include Germanic as well 
as Roman tableware. The Germanic tradition is represented 
by pottery: A j ug, cup and foot-beaker (fig. 23), while the 
Roman set consists of a Hemmoor bucket (type E 58), ladle 
and strainer (type E 161) and two circus cups (type E 209). 
The strainer was fitted in the ladle and placed in the bucket 
together with one of the two circus cups (fig. 24).
 The t erm ‘circus c ups’ co vers a ra re t ype o f en amel 
painted glass cups with motifs often depicting scenes from 
the Roman arenas or circus. In Scandinavia the type is almost 
only k nown f rom Z ealand (fig. 26). F rom t he European 
Continent circus c ups are primarily found as f ragments 
from both inside and outside the Roman Empire. In addition 
pieces are known from Northern England at Hadrian’s Wall, 
Scotland, the Shetlands and even from Afghanistan (Lund 
Hansen 1987, 76; Hunter 2007, 10, 56 f.). All complete circus 
cups encountered in D enmark are found in in humation 
graves, primarily unearthed in the late 19th century. To date 
their distribution falls in t wo main concentrations; Stevns 
(five cups) and Torslunde (five cups). The two circus cups 
from the princely grave at E llekilde evidently constitute a 
pair (fig. 27). They are different in size and are designed so 
that the smaller cup fits into the larger. In addition both of 
the cups are painted with a maritime theme which reflects 
the Mediterranean world. The larger cup (9.0 cm hig h and 

10.0 cm w ide) b ears t he motif of a r ed b oat w ith c urved 
bow and s tern. A fishnet hangs over t he ra il and in t he 
stern stands a m an in a t urquoise-blue hooded tunic. The 
man holds a rope as if he is reefing the sail, shown in white 
just above the boat (fig. 28). This motif is repeated on the 
other side o f the glass separated by two fish, one blue and 
one green. Below the rim is a yellow and red dotted border.  
The smaller cup (7.0 cm high and 7.0 cm wide) has a simpler 
motive showing two almost identical dolphins, respectively 
turquoise-blue and yellow. The dolphins have red fins, a 
trisected t ail and l arge a lmond-shaped e yes (fig. 29). The 
dolphins are separated by a r ed unidentified lentil-shaped 
object, p ossibly a m ussel or an oyster. B elow t he r im i s a 
yellow and red dotted line similar to that on the larger cup. 
The Ellekilde examples contribute new elements to the ste-
reotypical scenes of wild beasts or gladiatorial combat which 
hitherto had dominated the figurative motifs on circus cups.
 Animal bones were also found in connection with the 
tableware. Bones from cattle, goose, pig, sheep and dog were 
identified. As a result of metallic salts from the corrosion of 
the bronze bucket a lump of organic material was preserved 
and could be recovered for analysis. It consisted mainly of 
bog moss with impressions of a multicoloured twilled textile 
on one side. It is likely that the moss together with the textile 
represent a lining of the burial chamber floor.

The use of status objects in the Late Roman Iron Age in light 
of the Ellekilde burial site: In the assemblage of grave goods 
in the princely grave at Ellekilde the gold ring is especially 
of significance with regard to the use of status symbols in 
Late Roman Iron Age Zealand. Gold rings are known to have 
functioned as insignia and sy mbols of rank amongst t he 
elites of Iron Age societies. First and foremost are the gold 
kolben armlets and heavy snake-head armlets and finger-
rings (Lund Hansen et al. 1995, 374 ff.). Snake-head finger-
rings of Beckmann group VII (t ype 39a-c) are assumed to 
have b een controlled by a p rincely dynasty on t he Stevns 
peninsula, Eastern Zealand (Holten 1989, 100 ff.; Ethelberg 
et al. 2000, 69 ff.).
 If we t ry to p lace t he E llekilde princely burial in t he 
tripartition of the Iron Age elite put forward by Ulla Lund 
Hansen (1995, 374 ff.) it fits into status group 3 because of 
the quantity of R oman imports. According to Per Ethel-
berg’s revised division of the status groupings the burial falls 
into group 4 corresponding to comitatus/the retinue. Status 
group 3 i s only made up of burials w hich contain snake-
head finger-rings of type 39a-c, corresponding to principes/
princes (Ethelberg et a l. 2000, 162 ff.; B oye, Ethelberg & 
Lund Hansen 2009b , 260). The special meaning ascribed 
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to t he snake-head r ings originates in t he t hesis t hat t hey 
were of sig nificance in t he mi litary hierarchy as sig ns of 
rank ascribed to commanders or officers (Lund Hansen et 
al. 1995, 206; Ethelberg et al. 2000, 69 f ., 164). In spite of the 
lack of a heavy snake-head armlet or finger-ring the princely 
burial at Ellekilde gives us a picture of a high ranking com-
mander who belonged to the very exclusive mounted part of 
the army (Pauli Jensen, Jørgensen & Lund Hansen 2003, 312 
ff.), a person who was in the position of directing military 
units on the battlefield as indicated by the bugle.
 Another s triking e lement i s t he ext remely rare circus 
cups. Based upon the analysis made by Ulla Lund Hansen 
Roman objects were an essential part of a redistributive ex-
change system administered by leading princely families on 
Stevns. The imported Roman objects were strongly filtered 
so t hat only t he most exclusive imports li ke s elected and 
rare types of glass beakers stayed in the Stevns area or were 
passed on to those most closely allied to the group (Lund 
Hansen 1987, 203, 220 ff.). Torslunde and Stevns have the 
highest quantities of painted cups (fig. 26).
 If we consider the presence of circus cups and assume 
a high military rank of the man buried at Ellekilde we see a 
person holding a high position in the military hierarchy and 
with close connections to the elite. However, if we consider 
snake-head fingerings type 39a-c as a p rime status indica-
tor we then face a p aradox regarding social ranking in the 
Late R oman Iron Age. Ei ther t he meaning of snake-head 
rings type 39a-c i s overstated or the circus cups were not 
considered more va luable and prestigious t han any other 
glass vessels. Another p ossibility i s t hat t hese interpreta-
tions of t he s ocial hierarchy are er roneous and t hat r ich 
grave goods found in p rincely g raves c annot b e assumed 
personal belongings of the deceased and therefore are not 
representative of t he p erson’s individual rank in s ociety. 
Instead, it may express the family’s actual need for demon-
strating power and wealth. Such a di splay of power might 
be relevant when political influence was extended or when 
demonstrations of power were needed in times of crisis. The 
burial itself must then be considered an account made by 
the surviving relatives of social status and political relation-
ships instead of an objective reflection of the social order. 
In other words burials can be used politically as a resource 
and may be seen as representative of the living rather than 

of the dead (Parker Pearson 2003, 86, 94). Taking this into 
account I consider most of the grave goods as indicative of 
the surviving relatives’ need to make a s ocial and political 
statement. By conspicuous consumption in wealthy burials 
the princely families confirmed and s trengthened contact 
networks and a lliances. In these r ich families there was a 
wish to demonstrate membership of a m utual G ermanic 
elite culture defined by a ritual tradition where Roman table-
ware and drinking glass together with gold rings played a 
central role (Ekengren 2009, 113 ff.). In spite of this uniform 
and widespread burial custom there was an opportunity for 
certain individuals to be buried with special objects reflect-
ing the deceased’s role in society or objects which referred 
to cer tain de eds, a n oteworthy biography or di stinctions 
acquired in lif e. The bandoleer mounting from the Kirke-
bakkegård grave in Northern Zealand and the bugle in the 
grave from Ellekilde might be such special objects. The pres-
ence of special or unique items in various burials does not 
necessarily have to be ascribed the same meaning but are 
more likely the result of personal relationships or specific 
events. No doubt rich burials played an important social role 
the Late Roman Iron Age. Especially symbolic and exotic 
objects such as golden snake-headed rings and rare Roman 
imports such as the circus cups contributed to strengthening 
the social networks and standing of each individual family 
within a larger European community of wealthy and power-
ful Germanic families.
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