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Perspektivering 
 

 

Agersø, et lille ø-samfund i Storebælt. 

Agersø er en 8 km
2
 stor ø i Storebælt ud for Skælskør. Der er ca. 250 fastboende på 

øen. De fleste fastboende bor i Agersø by, der ligger midt på østkysten. Der er 

regulær færgefart mellem Sjælland (Stigsnæs) og Agersø by. Turen tager ca. 10 

minutter. Der er vel omkring 100 sommerhuse på øen, ligesom der hen over 

sommeren ligger en snes store sejlbåde i Agersø Bys havn. Agersø hører 

museumsmæssigt ind under Sorø Museum (Vestsjælland), men der er også et lille 

bymuseum i Skælskør, der er åbent i sommermånederne. Agersø hører til den meget 

store gruppe af øer, der trues af fraflytning. Den får støtte til færgefart, skole og 

købmand, og der er bopælspligt i husene. Agersø har en kirke, en kro og en gammel 

mølle, der vedligeholdes ved et møllelaug. Der er et godt sammenhold på øen, og 

mange fastboende har boet på øen i generationer. Der er 12 gårde på Agersø, alle med 

traditionelt landbrug. Den nordlige ende af Agersø består af Egholm, der er en større 

gaard, der har været ejet af flere prominente erhvervsfolk de senere år. Egholm er 

ikke umiddelbart tilgængelig for almindelige mennesker. I den sydøstlige ende af 

Agersø ligger Helleholm for enden af en lang tange. Her ligger en gård, hvor jeg ikke 

har haft mulighed for at se en eventuel oldsagssamling. 

 

Agersøs topografi 

    Set fra færgen til Stigsnæs syner Agersøs højeste punkt på ca. 12 m ikke af meget. 

På det viste sammensatte foto, figur 20, får man et indtryk af, hvor lavt Agersø med 

Helleholm til venstre og Egholm til højre syner. Længst til højre anes 

Storebæltsbroen i baggrunden. 
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Figur 20. Sammensat foto af Agersø taget fra færgen på vej til Stigsnæs. Helleholm 

ses til venstre og Egholm til højre. Storebæltsbroen anes længst til højre. 

 

    Med moderne topografiske metoder baseret på flybaseret laserinterferens er det 

muligt at kortlægge Danmark med en højdepræcision på 10 cm, vel at mærke uden at 

træer kommer med. Man måler direkte jordoverfladen. Selv huse (da de jo kun er en 

skal) kommer ikke med. Figur 21 viser Agersø gengivet efter Danmarks Højdemodel, 

med udsnit af den vestlige del af øen vest for Agersø By for at give indtryk af  den 

store topografiske opløsningsevne, modellen giver. På figur 22 er gengivet et lidt 

større billede med forbedret kontrast for at vise, hvor tydeligt man kan se den 

langdysse, jeg omtaler side 51.  
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Figur 21. Agersø i Danmarks Højdemodel (DHM). Laserskanningen har en 

topologisk opløsning på ned til 10 cm både lateralt og vertikalt. 



98 
 

   

                            

Figur 22. Lille DHM udsnit af Vestagersø. Sommerhusområdet ved Digevej ses 

øverst til venstre i billedet. Lige syd for dette område lyser langdyssen op i billedet. 

De mindste knolde og fordybninger kommer med. Men træer kommer ikke med og 

huse kun som svage silouetter. 

 

    Figur 23 viser endnu en udplotning fra Danmarks Højdemodel, hvor grøn-hvid-rød 

farve angiver stigende grad med hvilken terrænet skråner. Man ser her tydeligt de to 

langdysser henholdsvis vest og sydvest for Agersø by. Der er mange andre mulige 

høje på Agersø, der kan vise sig at være oldtidsminder, men det har jeg endnu ikke 

haft tid til at undersøge, og det ligger i øvrigt uden for dette udstillingsprojekt. 
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Figur 23. Agersø i en udplotning i DHM, der viser hældninger på jordoverfladen. 

Mørkegrønt er fladt, gult er med lidt hældning og rødt med stærk hældning. Selv om 

det er et slags topografisk kort over hele Agersø, er de to langdysser synlige, og der 

er mange andre anomalier, som jeg endnu ikke har fortolket. 
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Agersøs geologi 

Landskabet på Agersø er, som mange andre steder i Danmark, præget af isbræernes 

vandringer i den sidste istid, weichelistiden for 117.000 – 14.500 år siden. For 11.500 

år siden var isen forsvundet fra den skandinaviske halvø. Isen skubbede en 

morænebræmme af ler, sand, grus og sten foran sig. Når isen havde en pause i sin 

bevægelse, opstod de velkendte morænebakker, og Agersø er en sådan, idet man må 

regne højdeforholdene ud fra den over 30 m dybe bund i Agersøsund og Omøsund, 

der var tørlagt på den tid.  

 

 
Figur 24. Weichelistidens bræ lå for ca. 17.000 år siden med sin yderste kant ved det 

sted, der i dag er Agersø.  [Houmark-Nielsen et al. 2005, p.10] 

 

    Isbræens kant bevægede sig frem og tilbage hen over Agersø to gange. For ca. 

45.000 år siden kom isen masende fra nordøst og trak sig tilbage igen for omkring 

33.000 år siden. For ca. 25.000 år siden kom den største af weichelistidens bræer fra 

øst og dækkede næsten hele Danmark, bortset fra det vestlige Sønderjylland. Den trak 

sig tilbage igen mod øst og stoppede op ved Agersø for omkring 17.000 år siden. Det 

er disse flytninger, der har givet de øverste og synlige morænelag på Agersø. Figur 
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24 viser isens stilling for ca. 17.000 år siden. På den vestlige, isfrie side af bræen blev 

der dannet søer (de sorte skålformede signaturer), større vandansamlinger (blå) og 

dødis (de hvide plamager). 

    Ud over selve morænebakkerne, som man ser overalt på Agersø (et eksempel er 

vist på figur 25), gav de kilometertykke stykker af isbræen (dødis), der lå tilbage, et 

karakteristisk landskab med dybe søer og mosehuller. Den tunge dødis blev 

efterfølgende presset ned i morænelandskabet.   

 

 

Figur 25. Udsigt fra Batterihøjen over Omøsund. Omøsundsgården ses i baggrunden 

til højre. Typisk morænebakkelandskab. 

 

    Figur 26 illustrerer landskabets profil, efter isbræen har trukket sig tilbage (mod 

højre). Det kunne være Agersø til venstre, Agersøsund i midten og Stigsnæs til højre. 

Isen har efterladt et bakket morænelandskab med dødishuller (sorte og blå). 

 
Figur 26. Profil af et typisk morænelandskab med isbræen til højre. Isen efterlader 

morrænebakker og dødishuller. [Houmark-Nielsen et al. 2005, p.12]. 
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    På Agersø er der i forhold til resten af Danmark usædvanligt mange søer, som 

hidrører fra dødis. Mange af disse søer og mosehuller er dog i dag drænet væk. Figur 

27 (a) viser et  foto mod nord henover Skovgårdens matrikel, hvor man ser samlinger 

af træer ved vandhuller og moser, der eksisterer den dag i dag. For 150 år siden var 

der mange flere vandhuller. På kortet figur 27 (b) fra 1828-1840 er det segment, som 

fotoet til højre viser, angivet som halvgennemsigtigt. Man ser, hvor utroligt mange 

vandhuller der var dengang. Samme tæthed af vandhuller fandtes dengang overalt på 

Agersø. Et sådant landskab, spækket med små og store søer og moser, har også 

eksisteret i yngre stenalder for 6.000-4.000 år siden.      

  

 

Figur 27. (a) Panorama over Strandgårdens marker. Det bevoksede mosehul er midt 

i billedet.   (b) Kort (1828-40) over Skovgårdens marker. Trapez arealet angiver, 

hvad man kan se på (a). 

 

Rensdyrjægere 

    I rensdyrjægernes tidsalder (12.800 -9.000 f.Kr.) var morænebakkernes top gode 

udsigtspunkter for rensdyrtrækket. Rensdyrene bevægede sig også typisk langs 

højderygge i landskabet, som man har afdækket ved f.eks. Slotseng i Sønderjylland 

og Knudshoved på Sydsjælland [Fischer Mortensen 2008; Pedersen 2009]. Det kunne 

være nærliggende at inddrage Agersø som et tredje alternativt højdedrag i området, 

men der er aldrig lavet palæolitiske undersøgelser på Agersø. De mange søer har 

været drikkereservoirer for rensdyrene og derfor også været oplagte steder for 

rensdyrjægerne at slå sig ned på deres vandringer efter rensdyr. Netop på marken 

figur 27 er der fundet 2 karakteristiske pilespidser, der med en vis sandsynlighed er 

fra brommekulturen, 11.200 – 10.500 f. Kr. Pilespidserne er vist s.28-29 i kapitlet om 

de arkæologiske fund.  
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     Der er aldrig udført boringer efter jordprøver ved nogle af de mange mosehuller 

på Agersø. Det er min plan sammen med Lis Højlund Pedersen og hendes gruppe på 

RUC at udføre sådanne boringer i 2012 og lave pollenanalyser. Dette ville kunne give 

informationer om plantevækst og kulturlag, siden weichelistidens isbræer trak sig 

tilbage.  

 

Agersøs kystlinie 

    Generelt skyldes ændringer i middelvandstanden langs en given strand 3 bidrag: 

isostasi, eustasi og vandstrømning.  

 
Figur 28.  Vipningen af Danmark efter at istidsbræen har trukket sig tilbage. 

Kystlinien ved Agersø lå 2 m lavere ved yngre stenalders start (4.000 f.Kr.) [efter 

Mertz 1924].  

    Landhævninger og –sænkninger (isostasi) kan skyldes vulkansk aktivitet eller 

jordskælv. I yngre stenalder i Danmark er det vigtiste isostatiske bidrag  dog 

reaktionen på de forsvundne ismasser fra weichelistiden. Dette har medført en 
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vipning af landmasserne i Skandinavien og Nordtyskland, således at de hæver sig 

nord for en linie, der ca. går fra Holstebro til  Store Heddinge, og sænker sig syd for 

denne linie. Figur 28 viser et kort over Danmark med hævningen i m langs en række 

linier (Mertz 1924 ). F.eks. viser figur 28, at landet ved Frederikshavn har hævet sig 

12 m siden stenalderen i forhold til 0-linien. Når disse forholdsvis gamle 

undersøgelser (fra 1924) stadig bruges, skyldes det, at der hersker store usikkerhed 

omkring isostasien og positionerne for 0-linien, hvorfor de gamle undersøgelser kan 

være lige så gode som nye. 

 

 
 

Figur 29. Havstigningen ved Agersø (rød kurve) fundet som middelværdi mellem 

målinger ved Langeland (Skårup 1985) og Vedbæk (Brinch Petersen 2006). 

 

    Siden weichelistiden er vandstanden i verdenshavene steget omkring 130 m, og i 

Danmark var stigningen i kongemosetiden hele 2m på 100 år, en stigning (eustasi) 

der har haft den største betydning for datidens jægerbefolkning. I den yngre stenalder 

(3900-2000 f.Kr.) er isostasien og eustasien sammenlignelige, og målinger i Øresund 

og i Østersøen viser et kompliceret forløb, hvor kystlinien har ændret sig i en slags 

Vandstandsstigning ved 

Agersø (middelværdi) 

Vandstandsstigning ved Langeland 

(Skaarup 1985) 
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oscillationer som vist i figur 29. Målinger ved Nordlangeland og ved Vedbæk kan 

ikke forstås ved en simpel addition af havstigningen og landhævningerne figur 28. En 

mulig forklaring på dette er, at strømmen nordpå gennem Øresund har givet 

anledning til et yderligere bidrag, der endda kan forklare den større amplitude i 

oscillationerne ved Vedbæk i forhold til det baltiske område og Nordlangeland. 

Kystliniens forskydning ved Agersø, der er vist på figur 29, er skønnet ud fra de 

publicerede data fra 1985 og 2006. Ved Nordlangeland har kystlinien ligget 2 m 

lavere i 4.000 f.Kr. end i dag, og samme forhold har jeg antaget gælder for Agersø. 

    På det seneste søkort, der er udgivet af Kort- og Matrikelstyrelsen (figur 30), har 

jeg indtegnet Agersøs størrelse 4.000 f.Kr. som svarende til 2 m vandstandskoten. 

Man kan bl.a. se, hvorledes Helleholm og Egholm var helt landfaste med Agersø, og 

hvorledes datidens kystbebyggelse i dag må formodes at ligge ude i vandet på ca. 1 m 

vanddybde. Tilsvarende ligger ertbebøllebopladser på 2 m vand, og 

kongemosebopladser på 6 m vand. Det er vigtigt at stille spørgsmålstegn ved en 

simpel angivelse af Agersøs størrelse ud fra nutidens vanddybder som i figur 30, idet 

det er kendt, at havstrømme kan flytte enddog betydelige mængder af sand og jord. 

Men som en første tilnærmelse til Agersøs størrelse 4.000 f.Kr. er kystlinien figur 30 

dog nok nogenlunde rigtig. 
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Figur 30. Søkort med havdybder omkring Agersø (Kort og Matrikelstyrelsen 2011). 

2m havdybdekoten er indtegnet og gjort mørkere for at give et indtryk af Agersøs 

omtrentlige størrelse 4000 f.Kr.  

 

    Syd for Agersø by og i Bøgevig på østkysten syd for Egholm har der været store 

lave landområder i yngre stenalder, og det er interessant, at der netop her er fundet 

flere flintredskaber fra yngre stenalder på lav vanddybde. Ertebølle- og 
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kongemosekulturerne, der typisk og i modsætning til neolitikum har haft bopladserne 

liggende ved kysten, ligger i dag på mange meters vand. Der er herved sket en 

adskillelse af fundene fra disse perioder og yngre stenalder. Dette kan forklare, 

hvorfor stenalderens yngre periode (efter 3.900 f.Kr.) helt dominerer flintmaterialet 

på Agersø.  

 

 

 

Yngre stenalder på en lille ø. 

    I de sidste 25 år er der sket en meget væsentlig udvidelse af vores viden om og 

forståelse af yngre stenalder (3900-1800 f. Kr.). Specielt de rituelle efterladenskaber i 

landskabet i form af dysser, anlæg, kulthuse og såkaldte Sarupanlæg er i dag blevet 

fundet mange steder og giver et detailleret indblik i den tids religiøsitet. Fund af 

neolitiske huse og bopladser har også givet et indblik i en levevis, der adskiller sig fra 

såvel den forudgående jagtkultur og den efterfølgende bronzealder. I yngre stenalder 

udviklede der sig lokale samfund med fælles gravritualer og en vis arbejdsdeling. 

Dette er i særlig grad blevet tydeligt ved de omfattende undersøgelser fra den 

såkaldte tragtbægerkultur (3900-2800 f.Kr.) ved Sarup på Fyn [Andersen 2009]. Det 

er ved disse undersøgelser fundet, at et sammenhørende landbomiljø på den tid var en 

halv snes kvadratkilometer stort, og dette er baggrunden for, at man har ønsket en 

fredning af Sarupsamlingspladsen med et omkringliggende areal på i alt 12 km
2
 

[Andersen 1999 s.]. Dette Sarupsamfund er på ingen måde enestående. Der er i dag 

fundet 36 Sarup-lignende anlæg i Danmark [Andersen 2009] og mange flere anlæg, 

men af lidt andre typer, syd for den danske grænse. Hvert anlæg med opland kan 

opfattes som et af tragtbægerkulturens ”sogne”. 

    Forud for udstillingsprojektet var en af mine idéer at undersøge om Agersø, der 

omtrent er på størrelse med de ovenfor omtalte Sarupsamfund, i bondestenalderen 

kan opfattes som socialt, økonomisk og religiøst sammenhængende, - et lille 

”tragtbægersogn”. Der har tidligere været undersøgelser af yngre stenalder på øer. 

Den største undersøgelse er den, Langeland Museum publicerede i 1985 med titlen 

”Yngre stenalder på de sydfynske øer” [Skårup 1985]. Centralt i denne undersøgelse 

stod dog de større øer, Langeland, Tåsinge og Ærø. En detailleret undersøgelse af de 

mindste øer og deres indre liv i yngre stenalder blev ikke gjort i Jørgen Skaarups 

store værk. Andre små øer er selvfølgelig undersøgt, men uden at ”lille ø som et 

tragtbægersogn”- aspektet er behandlet. Der er ikke mange, hvis nogen steder i 

Europa, hvor øer af den størrelse, jeg efterspørger (6-18 km2), er så almindelige som 

i Danmark. Professor Niels H. Andersen har fortalt mig, at der er fundet et Sarup-

lignende anlæg på Lyø, - en ø på størrelse med Agersø. Agersø er på mange måder et 

ideelt sted at lede efter et Sarup-lignende anlæg. Den har som nævnt en interessant 

størrelse (8 km
2
) og ligger forholdsvis isoleret i Storebælt, men indtil videre er der 

ikke foretaget nogen egentlig arkæologisk undersøgelse af Agersø.  
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     I gravkammeret i Dyssen ved Digevej blev der i sin tid fundet et skelet og en urne 

[Garboe 1938, p.20] og i gravkammeret på Sydvestagersø (Sølbæt-høv dyssen) endnu 

en urne [Garboe 1938 p. 17], men disse og andre oldsager blev som nævnt ovenfor 

sendt til Oldsagskommissionen i København, og de findes ikke mere. [Ebbesen 2008, 

p. 122].  

 

   

Bopladserne 

Den eneste professionelle udgravning, der nogensinde har fundet sted på Agersø, er 

nødudgravningen i 2009 på Agersøgårds mark, lige øst for Agersøgård (SVM1247). I 

en af de grøfter, Sorø Museum gravede, fandt man stolperne til et 2-skibet hus med 3 

kraftige midterstolper og en række tynde vægstolper. Materialet er aldrig blevet C-14 

dateret, og det vides ikke (bortset fra typologien), hvornår huset er blevet bygget. Der 

var meget få flintfund omkring huset og slet ingen andre fund. Kulturlaget var næsten 

ikke eksisterende. I nødudgravningens grøfter i øvrigt fandt man ingen spor af 

oldsager eller kulturlag bortset fra en enkelt grube.  
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Figur 31. Google satellitbillede af Agersø med nogle af de interessante arkæologiske 

områder indrammet. Det viste ”Sarupanlæg” er hypotetisk. 

 

   Ved Sarup på Fyn fandt man tilsvarende fundtomme huse, og dér er der også tvivl 

om, hvordan de har været brugt. Ved stranden neden for det 2-skibede hus på Agersø 

er der til gengæld fundet flintaffald, hvilket også svarer til observationerne ved Sarup 

bebyggelsen. I det hele taget kan der opsamles meget flintaffald og redskaber på 

stranden både nord for og syd for Agersø by. Dette står i skærende kontrast til Vest-

Agersø, hvor stranden er forbavsende fundtom. Der er derfor meget, der tyder på, at 

bopladserne i yngre stenalder har ligget på østsiden af Agersø, over imod Stigsnæs. 

Ikke så mærkeligt, idet dette jo er læsiden, og østsiden består af morænejord, hvor 

vestsiden er mest sand, der lejlighedsvis bliver eroderet af kraftige bølger fra 

Storebælt.  

 

Det rituelle landskab 
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I dag findes der 2 fredede megalitter på Agersø. Det er langdysser, og de ligger begge 

på vestkysten af øen på ca. samme højdekote, den ene mod syd og den anden ud for 

Agersø by. Ifølge Axel Garbo [Garboe 1938 p. 18], der var præst på Agersø i 

perioden 1921-1935, var der oprindelig mindst 5 dysser på vestsiden og 3 på østsiden 

af Agersø. Hvilke typer af dysser, der var tale om, ved vi ikke. Men ifølge Høgh-

Guldbergs breve fra 1808, der er gengivet i næste kapitel s. 120-127, var der mindst 

en stordysse eller måske en jættestue. De ældre beboere på Agerø har fået fortalt om 

endnu flere megalitter; således en runddysse lige nord for Agersø by og en dysse på 

Egholm som stadig anes (i den lille skov). En stor sten med en flinteøkse under er 

fundet, der hvor møllen står i dag. En megalit har måske eksisteret, der hvor 

skålstenen i dag ligger og måske med skålstenen som overligger. Men drager vi 

paralleller til andre regioner, f.eks. Sarup, der er blevet finkæmmet, er det ikke 

usandsynligt, at der har været over 100 megalitter på Agersø. 

    Tager vi fundene af slebne økser som målestok og vægter antallet med den 

begrænsede indsats, jeg indtil videre har gjort, har befolkningstætheden fra TN II’s 

start (ca. 3500 f.Kr.) været stor. Ligesom i det frugtbare morænelandskab på Fyn og 

Sjælland må der have været en stærk religiøsitet, der ikke alene er afspejlet i de 

mange megalitter, men også i ofringer ved moser og søer, f.eks. ved Skovgårdens og 

ved Omøsundgårdens vandhuller. I lighed med andre lokaliteter i Danmark, som 

f.eks. Sarup, kan vi også forvente at finde mindst eet systemgravsanlæg fra perioden 

3500-3100 f.Kr. Ved at kigge på gamle kort, luftfotos og satellitbilleder har jeg på 

figur 31 gættet på placeringen af et sarupanlæg. Men da sådanne sarupanlæg er 

vanskellige at lokalisere, kræver det grundige studier og et omfattende gravearbejde 

at lokalisere dem med sikkerhed. 
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Toldkasserer Machesen, Korsør. Dagbog 1779-1781 om 

fund på Agersø (1781) (Nationalmuseets Arkiv) 
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Kaptain J. Høegh Guldberg til Pastor F.L. Thanch, 

Skælskør (1808) (Nationalmuseets Arkiv) 
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(Transkription ved Axel Garboe [1938, s. 20) 

Da jeg har erfaret at det kan fornøje Deres Velærværdighed at underrettes om hvad 

jeg her paa Agersøe af Oldsager har fundet, saa ville jeg ikke undlade at give Dem 

følgende Efterretning: 

Paa Agersøes vestlige Side henimod Lunden findes en langagtig Høj omsadt med 

opreist-staaende Stene. Højens Længde kan være 40 Alen og hvor den er højest 4 á 5 

Alen, Breden omtrent 10 Alen. Ved den sydlige Side af Højen, ligemed Jordens 

Overflade findes et Tingsted, med den sædvanlige store Steen i Midten, hvor 

formodentligen een af de Ældste har haft Sæde; ved Foden af denne Steen ligger en 

Anden flad, brugt til at sætte Fødderne mod. Gravhøjen selv har oven på dens øverste 

Overflade tvende betydelige Steen. Den ene af disse lod jeg ved en Lejlighed opløfte 

og velte til Siden, da den var borttaget, saae jeg strax at det var et Gravsted fra 

Oldtiden, jeg lod nu Jorden forsigtigen borttage og saae da en mængde flade, 

veltilsammen passede Steene ligge paa hverandre, disse lod jeg borttage: omkring 

disse fandtes en betydelig Hoben smaae Steen tilsammen dyngede; under de flade 

Steenblev jeg tvende Rader større flade Steen vaer, i hvis Midte var fyldt Jord, dette 

lod jeg med al muelig Varsomhed borttage og saae da lidt efter lidt et Beenrad af et 

Menneske, Hovedet mod Norden og Føderne mod Syden, jeg lod dette Beenrad ogsaa 

borttage, for end nøjere at undersøge Graven, og fandt da, ved dettes venstre Fod en 

Urne staaende, hvilken dog var saa skiør, at det var umueligt heel at bringe den frem. 

I denne fandtes intet; altsaa formodentligen været et Drikkekar hensadt for den Døde; 

Dog jeg maae ej forglemme at erindre, at i Beenradets højre Haand fandtes en 

Beenpind af et Quarters Længde, spids til den ene Ende, flad til den Anden. Graven, 

hvilken Beenradet ganske udfyldte, holdte 3 Alen i Længden og en Alen i Breden, 

var for begge Ender ligeledes lukket med Steen. Den underste Flade af Graven var 

ikke jeven; men efter Længden af den Dødes Been til Knæskalen; fra Foden af; var et 

Lag af flade Steen et Quarteer højere, end den øvrige Flade. Intet Tegn fandtes til 

Runer, hvorefter jeg noksom søgte. Endnu maae jeg anmærke, at ligeud for den store 

Steen, der bedækkede Overfladen af Graven, fandtes ligesom en Opgang til dette 

Gravsted, ved det at de Steen, somomgiver Højen, og ellers alle staae opreiste, just 

her havde den modsadte Stilling ved at ligge horisontale, som Trappetrin, - Saavel 

Urnen, hvilken jeg med megen Møje har søgt at samle og sammensætte Lævningerne 

af, for dens sieldne Form, som Beenpinden, sendes med denne  Beskrivelse. – Urnen 

er af slet Leer, men dog formedelst de paa den anbragte Striber og lange Hals, 

sielden. Graven selv findes endnu, som jeg har forladt den. I denne Gravhøj kunne 
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endnu findes forskiellige Oldsager. – Agersøe er iøvrigt temmelig rig paa 

Tingsteder... Af disse Deres Velærværdighed meddelte Efterretninger kn de gøre 

hvad Brug De selv vil, og er det mig nok, naar de ere Dem kiærkomne. Jeg er Deres 

Velærværdigheds tienestberedvilligste 

                                                                                  J. Høegh Guldberg 

 

Ønsker Deres Velærværdighed at indsende dette Brev til Comissionen for Oldsager, 

da haver jeg intet derimod og skulle De ønske, om jeg opdagede her på Øerne mere af 

dette Slags, Underretning, da skal jeg villig meddeele Dem samme. 
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Kaptain J. Høegh Guldberg til Pastor F.L. Thanch, 

Skælskør (12. november 1808) (Nationalmuseets Arkiv)
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(Transkription ved Axek Garboe 1938, s.20) 

Atter har jeg den Fornøjelse at oversende Deres Velarværdighed nogle faae fundne 

Antiquiteter fra Agersøe. Stedet hvor de fandtes var neppe synlig over Jordens 

Overflade. En stor Steen tildækkede de hele. Denne laa ovenpaa trende andre der 

neppe var ovenfor Jordens Overflade. Ved at borttage den øverste Steen, saae ieg at 

enRække af Steen strakte sig fra Norden mod Syden og dannede et Rum som en 

aflang Grav, ieg lod nu Jorden borttage mellem Stenenehvilke stode opreist – 

staaende, Side  til Side med den glatte Side indad til Graven eller Offerstædet; Da ¾ 

Alen Jord var bortført, fandt ieg en Deel flade Stene som bedækkede Graven, ieg lod 

nu også disse borttage og fandt da i den øverste Ende mod Norden, paa venstre Side, 

en liden slet forarbeidet sort Urne af grovbrændt Leer. Denne var fyldt med Jord og i 

Bunden af den fandtes et lidet Spydblad No 1 af Flintesteen. Urnen var af Alder saa 

skiør at den ikke taalteden lempeligste Berørelse. – Ved Siden af denne Urne til høire 

laa en Offerkniv No 2 af Flintesteen. Omtrænt en Alen fra foranførteTing, fandtes 

midt i Graven nok en Offerkniv: No 3, liggende i samme Retning som Graven, med 

Spidsen mod Nord. Hele Bundden af Graven eller Offerstædet var belagt med flade 

Stene og ved Indgangen til samme fandtes ligesom tvende trin ovenfra nedefter. 

Længden af Stedet, som var indhegnet med Steen var 4 Alen, Bredden: 1½ Alen. – 

Paa Venstre Side af dette Sted, fandtes omtrænt i 25 Skridts Afstand, et lignende, 

hvori fandtes een Offerkniv No 4, liggende i samme Retning, som ovenanførte. 

DetteSted var dog mindre, og langt fra ikke saa godt conserveret som det første. 

                                            Agersöe, rf: 12de November 1808    Guldberg 

Til Velærværdige og Höjlærde Herr Pastor Thank i Skielskiöer 
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Sognepræst N.C. Alle, Agersø til Oldsagskomissionen i 

København (5. februar1808) (Nationalmuseets Arkiv)
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Sognepræst N.C. Alle, Agersø til Oldsagskomissionen i 

København (15. februar1808) (Nationalmuseets Arkiv) 
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Pastor F.L. Thanch, Skælskør til Oldsagskomissionen i 

København (15. dec.1808) (Nationalmuseets Arkiv) 
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Sognepræst Giellerup, Korsør, til Den Kongelige 

Comission til Oldsagers Opbevaring, København (21. 

August 1809) (Nationalmuseets Arkiv)
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Christine Reimer: Agersø I, II og III, 

Berlingske Tidende 6/7, 7/8 og 8/8 1895 

(Nationalmuseets Arkiv) 
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Dokumenter vedrørende Roskilde Museum anno 1956 
Dokument (1) (1956)  (Roskilde Museums Arkiv)                                                         

2 sider i museumsdagbog 1952-56 (1956, 4.kvartal) ved lektor, formand for Roskilde 

Museum, Niels A. Christiansen (1907-1997): 

"En Oldsagssamling reddet fra Ødelæggelse ved Gennemskæring af Vej ved 2 

Skoleelever" 

Oldsagssamlingen er detaljeret beskrevet og tegnet i dagbogen og består af: 

Lerkarskaar (160 dele) (fund 75-76(56) 

Flintredskaber 35 dele (fund 386-407/56 

                                                                                 
Genstandene var udstillet 2004 på Roskilde Museum som årets fund 1956 i 

Jubilæumsudstillingen for Roskilde Museum 1929-2004 "75 år, 75 genstande, 75 

historier" (se efterfølgende 2 sider fra udstillingskataloget). 

Genstandene er registreret på siderne www.kulturarv.dk/mussam (Brordrup) 

Lektor Niels A. Christiansen (1907-1997) skriver bl.a. i Dagbogen: 

"Købt for 50 Kr af Gymnasiasterne Poul Villiam Lunding Larsen (søn af 

Forstkandidat (Brordrup)) og Poul Erik Gregers Hansen (Søn af Distriktsbestyrer 

H.) i Vinteren 1956. Gymnasisaster i II m.n. c. Roskilde Kathedralskole. 

For Forsøget på at samle Stykkerne er til Kgl. Konservatorbetjent Nielsen, 

Nationalmuseets 1. Afd. betalt 10 Kr. 

For et par år siden fandt Ødelæggelsen sted, og de 2 Elever fra Kathedralskolen 

William Larsen og Poul E. Gregers Hansen (II G.m.n.c. Vinteren 1956), der er unge 

Oldgranskere, tilbragte nogle dage af deres Oktoberferie på egen hånd med at redde 

de relevante Genstande. 

Ingen Meddelelse om Forholdene er tilgaaet Roskilde Museum - først ved Købet kom 

Sagen med Ødelæggelsen frem. 

Fundet i Brordrup Mose (Gadstrup Sogn). Arealet blev for første Gang oppløjet, og 

der blev gennemgravet en Grøft, hvad der paa paagældende Sted var stærkt 

ødelæggende for den gamle Boplads. Denne syntes at have et underlig langagtig 

Areal, ca. 25 x 150 M (Grøften gennemgravet i Bredden, de 25 M). Stedet skal nu 

være kendelig på en Pumpestation der er anlagt på Grøftens Plads. Oldsagerne er 

for Størstedelens Vedkommende bortgravet. 

Den forholdsvis høje Pris opstaaet ved, at det har drejet sig om stærkt arkæologisk 

interesserede elever, der tidligere har gjort Museet store Tjenester - og ogsaa tidl. 

solgt til Museet. Desuden drejer det sig om en virkelig Arbejdsindsats på 3-4 hele 

Dage af en Ferie for begge. De er ivrige samlere og har store samlinger af Oldsager 

privat." 

Lektor Niels A. Christiansens dagbog 

1952-56. Bøgerne (folie) findes for hele 

hans 48 års virke ved Roskilde Museum. 

http://www.kulturarv.dk/mussam
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Dokument (2)  (2004) (Roskilde Museums hjemmeside) 
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Dokument (3)  (2004) (Roskilde Museums hjemmeside) 
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Tilladelse fra Slagelse Kommune til 

etablering af Agersø Museum (2009) 
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Artikel i Sjællands Tidende om Agersø 

Museum (2011) 

 


