
 

Årtusinders råvarer - ressourcernes geografi 

Indsamling, kortlægning og analyse af ressourcernes proveniens i et langtidsperspektiv  

Formål 

Råvarer og ressourcer har til alle tider udgjort vigtige dele af et samfunds basale fundament. 

Metaller, træ, skind, bjergarter, fødevarer, plantefibre, glas, dyr mv. kan under ét anskues inden for 

rammen af en råvare- og ressource-diskurs, og analyser af graden og karakteren af sådanne 

råvarers geografiske strømninger er dermed fundamentalt vigtige for forståelsen af samfund og de 

ofte komplekse relationer, de indgår i. Dette hvad enten der er tale om et lokalt, (inter)regionalt 

eller (inter)nationalt perspektiv. 

Med projektet Årtusinders råvarer – ressourcernes geografi ønsker vi at indsamle 

naturvidenskabelige proveniensbestemmelser, dvs. bestemmelser af ressourcernes 

oprindelsessteder, og undersøge, i hvilket omfang der kan registreres ændringer i 

ressourcestrømmene i perioden 200-1200 e.Kr. i Sydskandinavien. Samtidig ønsker vi at afdække, 

hvorledes ændringer i ressourcestrømme kan ses som en afspejling af den politiske udvikling i en 

europæisk kontekst; bl.a. Romerrigets opløsning, Frankerrigets opblomstring, 

statsdannelsesprocesserne i Skandinavien samt orienteringen mod England i sen jernalder, 

vikingetid og tidlig middelalder. Spørgsmålet er, om der er sammenhæng imellem 

ressourcestrømmene på brugerniveau og de overordnede politiske strømninger og alliancer på 

eliteniveau, eller om ressourcestrømmene snarere skal forstås ud fra fx rene økonomiske og 

handelsmæssige forhold, hvor det politiske niveau ikke spillede en rolle? 

Det er projektets hypotese, at vi ved proveniensanalyser vil kunne iagttage ellers 

usynlige ændringer i ressourcestrømmene, som vil kunne belyse nye lag af den politiske historie i 

denne for Skandinavien ellers stort set skriftløse periode. En kortlægning af råvarernes geografi og 

strømninger skaber derved grundlag for et mere facetteret blik på forhistorien. Dels som en 

indikator for tidligere samfunds udvikling og innovation i et longue durée-perspektiv, og dels i et 

mere episodisk eller hændelseshistorisk perspektiv med fokus rettet mod kortere nedslag og 

konkrete historiske hændelser (histoire événementielle). 

I en forhistorisk kontekst kan det ofte være svært at konkretisere provenienserne af 

de ressourcestrømme, der har været over skiftende perioder. Dette skyldes, at langt hovedparten 

af de råvarer, som vi har kendskab til fra arkæologiske undersøgelser, enten er omformet i et lokalt 

formsprog, og derved har mistet evt. typologisk særkende om proveniens (fx smykker, våben mv.), 

eller er af en karakter, hvor sådanne kendetegn aldrig har været umiddelbart til stede (husdyr, dyr, 

madvarer, simple tekstiler mv.). Som sådan har studier af ressourcestrømme i forhistorisk tid 
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traditionelt været målrettet et, i denne sammenhæng, begrænset oldsagsmateriale bestående af 

importerede hel- eller halvfabrikata (fx fremmede smykke- og våbentyper), snarere end import-

ressourcer, forstået som fremmede materialer/råvarer (fx bronze, stål mv). For forskningen har de 

tidligere begrænsede tekniske muligheder for proveniensbestemmelser af ressourcer haft 

omfattende analytiske konsekvenser og helt konkret fungeret som ærgerlige ”dead-ends” for 

undersøgelser af forhistoriske ressourcestrømme på tværs af samfund. Det har skabt et meget 

fragmentarisk billede af tidligere tiders ressourcestrømme, og har tillige haft den konsekvens, at 

man har opfattet samfundene som langt mindre interagerende, end hvad der reelt synes at have 

været tilfældet. 

Baggrund 

Forskning i kontakter mellem regioner i jernalder, vikingetid og ældre middelalder på baggrund af 

genstandsmateriale har en lang tradition inden for arkæologisk forskning. Hovedparten af de 

eksisterende studier har imidlertid taget afsæt i analyser af regulære genkendelige genstandstyper 

med proveniens uden for det gammeldanske område (fx Näsmann 1984, Lund Hansen 1987, 

Sindbæk 2005, Henriksen 2009: 215ff, Horsnæs 2010 & 2013, Baastrup 2014, Michaelsen 2015: 

91ff, Bollingberg & Lund Hansen 2016), mens langt hovedparten af ressourcestrømmene, fx de 

metaller der omformedes til utallige lokale smykker og våben, endnu kun i meget begrænset 

omfang er integreret i analyserne. Endnu svagere ser det ud for vores arkæologiske viden om 

ressourcestrømmen af fx madvarer, dyrehold, tekstiler, skind mv., som vi fra historiske kilder har 

belæg for, som værende væsentlige elementer af ressourcestrømmene i perioden 200-1200 e.Kr., 

men hvor oplysninger om proveniens ikke hidtil har kunnet udledes af de enkelte fund (Hybel & 

Poulsen 2007, Tillisch 2011:42, Roesdahl 2018: 943, 948). 

Der er i de sidste årtier sket store tekniske landvindinger for naturvidenskabelige 

analyseformer, og anvendelsen af forskellige hjælpevidenskaber er i dag fuldstændig integreret i 

arkæologien. Den såkaldte third science revolution åbner sammen med mere klassiske 

arkæologiske (hjælpe)discipliner helt nye døre for arkæologien, og i disse år taler flere om et 

paradigmeskifte i den arkæologiske forskning afstedkommet af resultaterne fra 

naturvidenskabelige analyser (Kristiansen 2014). For bestemmelse af råvarers og ressourcers 

proveniens er det en bred og meget heterogen vifte af analyser (strontiumisotoper, metallurgiske 

karakteristika, XRF-analyser, DNA-analyser, dendrokronologi mv.), der tages i anvendelse for at 

klarlægge de ellers helt ukarakteristiske råvarers oplysninger om oprindelse. Sådanne analyser er 

efterhånden udført i stort tal af en lang række private såvel som offentlige aktører, og analyserne 

har i gentagne tilfælde givet anledning til at revidere vores opfattelse af fortiden på afgørende 

områder. Dette var fx tilfældet, da det ved strontiumanalyser har kunnet godtgøres, at både 
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Skrydstruppigen og Egtvedpigen er født og opvokset i bronzealderens Centraleuropa, at tekstiler 

fra Lusehøjgraven ligeledes stammer fra Centraleuropa, og at karakteristiske små blå glasperler 

fra samme tid vidner om ressourcestrømme til Norden fra Egypten og Mesopotamien (Frei et al. 

2015, Frei, Mannering & Thrane 2015, Varberg et al. 2016). 

Også for jernalderen, vikingetiden og den ældre middelalder er der udført en lang 

række studier, der ser på forskellige råvarers proveniens. Som oftest dog i en forholdsvis snæver 

kontekst, typisk med fokus på studier af enkeltfund, enkeltyper eller enkelråvaregruppe og oftest 

fra korte tidsperioder (fx Stilborg 1997, Jouttijärvi 2010, Price et al. 2015, Schiffels et al. 2016, Daly 

2017, Star et al. 2017). Derimod er der endnu ikke foretaget større sammenstillende og diakrone 

flow-analyser af de primære proveniensanalyserede råvarestrømme. 

Metode 

Metodisk vil vi i projektet fokusere på de overordnede ressourcestrømme, og dermed understøtte 

datagrundlaget for bl.a. de netværks-, vækstcenter- og centralpladsteorier, der har tegnet 

forskningen gennem de senere år (se fx Sindbæk 2005, Christensen 2018). Hvorvidt ressourcerne 

kom til og fra områder som direkte handel, indirekte handel, gavegivning eller andet, vil imidlertid 

ikke indtage en central rolle i analyserne, da det er ressourcer og råvarer som materiale, der er i 

fokus i projektet. De rumlige analyser målrettes et makroperspektiv, forstået som de overordnede 

ressourcestrømme imellem geografiske landområder set i et diakront perspektiv. Således favner 

projektet både det rurale og det urbane, det fremmede og det lokale, det unikke og det almindelige, 

det forgængelige og det blivende i perioden 200-1200 e.Kr. 

Det er oplagt, at handel og udveksling kan være nært forbundet med administrative 

strukturer og historiske hændelser. Det betyder, at ressourcestrømmene potentielt vil være meget 

sårbare over for ændringer på et politisk såvel som strukturelt og (transport)teknologisk niveau og 

derfor bærer et stort uudnyttet potentiale for at undersøge aspekter og dybden af forskellige 

ændringer for samfundet som helhed. Vi vil i projektet eftersøge pludselige ændringer i 

ressourcestrømmene og se sådanne på baggrund af en overordnet magtpolitisk og teknologisk 

udvikling i samtiden, understøttet af såvel arkæologiske som historiske kilder. 

 

I projektets indledende fase foretages der på tværs af materiale- og fundtyper 

indsamling af de foreliggende naturvidenskabeligt bestemte provenienser. Arne Jouttijärvis 

dataarkiv, der omfatter mere end 800 proveniensbestemmelser, udgør en kerne i projektet. Dette 

datasæt består hovedsageligt af proveniensanalyser foretaget på jern/stål, bronzer og øvrige 

metaller samt glas. Særligt bronzer og jern/stål er afgørende for projektet, da det er 

ressourcegrupper, der i undersøgelsesperioden har være omsat i meget betydeligt omfang, til 
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produktion af bl.a. smykker, våben, redskaber og beslag og derfor må betegnes som 

primærressourcer. I projektet foretages desforuden ekstra proveniensbestemmelse af yderligere 

25 nøje udvalgte genstande ligesom en større serie igangværende analyser af bl.a. jern og bly 

også inddrages. I samråd med projektets naturvidenskabelige ekspertgruppe (se herunder) vil 

øvrige databaser og spredte proveniensbestemmelser beskrevet i forskningsarkiver og den 

eksisterende litteratur blive indsamlet, og statistisk kommer projektet således til at omfatte et 

tusindtal proveniensdata. Herved bliver muligheden for kritisk at kunne forholde sig til 

enkeltfundene styrket statistisk på baggrund af overordnede tendenser. 

Da dataene vil komme fra forskellige proveniensdataproducenter og vil være 

udarbejdet ud fra forskellige metoder, er det påkrævet at udarbejde en enkel softwareinfrastruktur, 

der kan håndtere de komplekse, forskelligartede og foranderlige data. Denne kommer til at bestå 

af dels et tabellarisk datasæt og dels et geografisk datasæt, der er sammenknyttet via unikke id’er. 

I det tabellariske datasæt findes kerneoplysninger om de enkelte fund: råvare/ressource, findested, 

datering, råvarekvalitet, kilde samt et id for proveniensen. Måske vil hundredvis af fund have 

samme proveniens, og disse linkes derfor via id’et til det samme proveniensområde, der skal 

digitaliseres i det geografiske datasæt, hvorigennem der er en række muligheder for at kortlægge, 

visualisere og analysere dataene i GIS (Geografiske Informationssystemer). I løbet af 

projektperioden skal databasen udbygges i en sådan grad, at databasens størrelse, systematik og 

anvendelighed gør, at proveniensdataproducenter, forskere og institutioner uden for 

projektgruppen ser en interesse i at bidrage med data og benytter data til forskning og formidling. 

Datasættets potentiale og dets begrænsninger vil blive diskuteret i en metodisk orienteret artikel, 

og dermed vil rammen og grundlaget for databasen også blive formidlet. Samtidigt er håbet, at den 

metodiske artikel kan medvirke til at gøre opmærksom på databasen og det store 

forskningspotentiale, der ligger forude. 

I projektets hovedanalyse af ressourcestrømmene i perioden 200-1200 kortlægges 

og opgøres provenienserne efter kombinationer af datering, råvaretype og kilde med det mål at 

finde henholdsvis kontinuitet og brud over tid, sted og materiale. Dette vil blive relateret til den 

eksisterende viden om øvrige varestrømme samt skiftende statsdannelser og socioøkonomiske 

strukturer. 

Forskningsplan 

Projektgruppen udgøres af tre forskere – overinspektør, ph.d. Jesper Hansen (JH), 

museumsinspektør, ph.d. Peder Dam (PD) og civilingeniør Arne Jouttijärvi (AJ) – der samlet set 

bibringer projektet tværfaglig forskningskompetence inde for arkæologi, historie, geografi og 

metallurgi. JH er uddannet arkæolog og har gennem de seneste ti år oparbejdet en betydelig 
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forskningserfaring inden for projektets fokusperiode, 200-1200 e.Kr., og har i forbindelse med sin 

ph.d.-afhandling fra 2015 arbejdet med en tværfaglig tilgang i spændingsfeltet mellem arkæologi, 

historie og kartografi (Hansen 2015). PD er uddannet geograf og historiker og har mere end 15 års 

erfaring med kortlægning og analyse af historisk-geografiske data (fx Dam 2015, Dam 2010 og 

Dam & Jakobsen 2008). AJ er uddannet civilingeniør/cand.polyt. og er en af de førende i 

Nordeuropa inden for proveniensbestemmelser. 

Ved projektet søges om 10 måneders frikøb til museumsinspektør, ph.d. Peder Dam 

og 2 måneders frikøb til overinspektør, ph.d. Jesper Hansen. Derforuden bidrager projektgruppen 

med egenfinansieret forskningstid og udfærdigelse af supplerende proveniensanalyser, jf. 

budgettet. Frikøbet vil blive fordelt på en periode over halvandet år og fordele sig på nedenstående 

delopgaver, der er oplistet i den overordnede rækkefølge, de vil blive påbegyndt. Projektet vil i 

praksis kræve tilbagevendende justeringer og spring mellem delopgaverne: 

    

 

Yderligere specificeringer og tidsplan fremgår af budgettet. () = egenfinansieret. 

 

Opgaverne i det ansøgte projekt er klart afgrænset og samtidig forankret i Odense Bys Museers 

Fokusområder 2018-2021, Naturvidenskabsstrategi 2017-2021 samt Indsamlings- og 

forskningsstrategi (virksomhedsplan 2018). Odense Bys Museers sørger for alle de praktiske 

nødvendigheder, heriblandt arbejdsplads samt soft- og hardware, der allerede haves i tilstrækkelig 

grad. 

Foruden projektgruppen er der til projektet tilknyttet en mindre ekspertgruppe 

bestående af specialister inden for naturvidenskabelig proveniensbestemmelse: Karin Margarita 

Frei (forskningsprofessor, Nationalmuseet), Aoife Daly (forskningsprojektleder, KU) og Morten E. 

Allentoft (adjunkt, Center for Geogenetik, Naturhistorisk Museum). Ekspertgruppens rolle er 

foruden at bidrage med deres ekspertise også at bidrage med deres netværk af proveniensdata-

producenter i en større europæisk kontekst. Dette for at understøtte muligheden for indsamling af 

data fra en større geografisk ramme og herved evt. at kunne afsløre ressourcestrømme ud af 

undersøgelsesområdet. 

1. Udarbejdelse af fælles datastruktur          2 måneder 

2. Kortlægning af proveniensområder          1 måneder 

3. Indhentning og systematisering af proveniens-data  (½)+2 måneder 

4. GIS-analyse, artikelforberedende          2 måneder 

5. Analyser og forskningsformidling    (2)+5 måneder 
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Forventede resultater 

Projektet vil føre til, at proveniensdata på tværs af råvare- og ressourcegruppe for første gang 

samles, behandles og stilles til rådighed for dansk såvel som international forskning. På lang sigt 

er det desuden en ambition for projektet at animere til en langt mere udbredt anvendelse af 

proveniensbestemmelser af råvarer og ressourcer. Som led i dette arbejde ønsker vi inden for 

projektet at organisere en session ved arkæologikonferencen EAA 2020 i Budapest. 

Da projektet opererer i en Europæisk proveniens-kontekst, formidles projektet i internationale 

engelsksprogede forskningstidsskrifter ligesom også data-delingen foregår i et engelsksproget 

format. Projektet vil konkret udmunde i etableringen af en softwareinfrastruktur, der vil kunne 

håndtere de komplekse og forskelligartede datasæt, og dels i en ”open data” dataindsamling af 

proveniensbestemmelser samt endelig i forskningsformidling i form af to artikler. Dermed er der fire 

resultatmål: 

1) Softwareinfrastruktur opbygget i en form så komplekse og forskelligartede 

proveniensdata kan håndteres, systematiseres, ændres, kortlægges og analyseres. 

2) Data for et tusindtal proveniensbestemmelser indsamlet inden for den udarbejdede 

softwareinfrastruktur. Softwareinfrastruktur og data opbevares af Odense Bys 

Museer, men stilles efter projektets udløb frit til rådighed for alle via museets 

hjemmeside. 

3) Datastrukturen, det indsamlede datasæt og potentialet i projektets metoder set i en 

transnational kontekst, vil blive beskrevet i en engelsksproget artikel i et 

internationalt orienteret tidsskrift fx European Journal of Archaeology. Denne 

metodisk orienterede artikel vil blive skrevet af et forfatterkollegium bestående af 

projektgruppen og meget gerne repræsentanter for ekspertgruppen. 

4) Den primære kortlægning og analyse af provenienser og råvarestrømme inden for 

det sydskandinaviske område fra ca. 200 til 1200 e.Kr. vil blive udfoldet i projektets 

hovedartikel og publiceret i et engelsksproget tidsskrift fx Danish Journal of 

Archaeology. Her vil de registrerede proveniensdata for råvarer og ressourcer blive 

sammenholdt med eksisterende viden på baggrund af transportteknologi, 

importgenstande og historiske kilder med vidnesbyrd om den overordnede politiske 

og territoriale udvikling i perioden. 

 

  



    

7 
 

Litteratur 

 

Bollingberg, H.J. & Lund Hansen, U. 2016: The Story of the Westland Cauldrons in Europe. Acta 

Archaeologica vol. 87. Wiley, Oxford. s. 131-176. 

Baastrup, M.P. 2014: Continental and insular imports in Viking Age Denmark – on transcultural 

competences, actor networks and high-cultural differentiation. I: H.C. Gulløv (red.) 

Northern Worlds – landscapes, interactions and dynamics. Research at the National 

Museum of Denmark. Proceedings of the Northern Worlds Conference, Copenhagen 

28-30 November 2012. Publications from the National Museum. Studies in 

Archaeology & History Vol. 22, s. 353-367.   

Christensen, L.E. 2018: Centralpladsindikatorer og centralpladsdistribution – om centralitet og 

vækst i yngre jernalder og vikingetid. I: Lemm, T. & Hilberg, V. (red) Viele Funde – 

große Bedeutung? Potenzial und Aussagewert von Metalldetektorfunden für die 

siedlungsarchäologische Forschung der Wikingerzeit. Bericht des 33. Tværfaglige 

Vikingesymposiums 9. Mai 2014, Wikinger Museum Haithabu. Schriften des 

Museums für Archäologie Schloss Gottorf. Ergänzungsreihe Band 12. Ludwig. s. 11-

28. 

Daly, A.M. 2017: Timber-regionality and temporality in Northern Europe´s shipbuilding resource. I: 

Gawronski, J., Holk, A.v. & Schokkenbroot, J. (red) Ships and Maritime Landscapes: 

Proceedings of the Thirteenth International Symposium on Boat and Ship 

Archaeology, Amsterdam 2012. Barkhuis Publishing 

Dam, P. 2010: Det øvrige vi nyde. Studier af landgilde og landbrugsproduktion i Danmark i 1600-

tallet. Landbohistorisk Selskab. Auning. 

Dam, P. 2015: Bebyggelser og stednavnetyper. Navnestudier nr. 44. Museum Tusculanums 

Forlag, København. 

Dam, P. og Jakobsen, J. 2008: Historisk-geografisk atlas. Geografisk Selskab, København. 

Frei, K.M., et al. 2015: Tracing the dynamic life story of a Bronze Age Female. Nature, Scientific 

Reports, Published 21 maj 2015. 

Frei, K.M., Mannering, U. & Thrane, H. 2015: Textiles on the Move: The Provenance of a Late 

Bronze Age Nettle Textile from Lusehøj, Denmark. I: Suchowska-Ducke, P., Reiter, 

S.S. & Vandkilde, H. (red.). Forging Identities. The Mobility of Culture in Bronze Age 

Europe. Report from a Marie Curie Project 2009-2012 with Concluding Conference at 

Aarhus University, Moesgaard 2012. Volume 2. BAR International Series 2772, 

Oxford. s. 55-62. 



    

8 
 

Hansen, J. 2015: Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur i det 1. årtusinde – et 

bebyggelseshistorisk regionalstudie bd. 1-3. Ph.d.-afhandling. Syddansk Universitet. 

https://odense.academia.edu/jesperHansen  

Henriksen, M.B. 2009: Brudager Mark – en romertidsgravplads nær Gudme på Sydøstfyn Bd.1 

Tekst og Bilag. Fynske Jernaldergrave bd. 6.1. Fynske Studier 22. Odense Bys 

Museer. 

Horsnæs, H.W. 2010: Crossing boundaries. An analysis of Roman coins in Danish contexts. Vol. 1. 

Jutland, Funen and Sealand. (Publications from the National Museum, Studies in 

Archaeology and History, vol. 18). København. 

Horsnæs, H.W. 2013: Crossing boundaries. An analysis of Roman coins in Danish Contexts. Vol. 

2: Finds from Bornholm. (Publications from the National Museum, Studies in 

Archaeology and History, vol. 18). København. 

Hybel, N. & Poulsen, B. 2007: The Danish resources c. 1000-1550: growth and recession. Brill. 

Leiden. 

Jouttijärvi, A. 2010: Metalanalyser på jernknivene. I: Runge, M. Kildehuse II. Gravpladser fra yngre 

bronzealder og vikingetid i Odense Sydøst. Fynske Studier 23. Odense. s. 125-133. 

Kristiansen, K. 2014: Towards a new Paradigm? The Third Science Revolution and its Possible 

Consequences in Archaeology. Current Swedish Archaeology, Vol 22, 2014, s. 11-

34. 

Lauffer, S. 1971 (red) Diocletianus,Gajus Aurelius Valerius 284-305: Diokletians Preisedikt. De 

Gruyter. 

Lund Hansen, U. 1987: Römischer Import im Norden: Warenaustausch zwischen dem Römischen 

Reich und dem freien Germanien während der Kaiserzeit unter besonderer 

Berücksichtigung Nordeuropas. Nordiske fortidsminder. Serie B - in quarto: bind 10. 

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab 

Michaelsen, K.K. 2000: Bronzestatue som skrot. I: Hvass, S. & Det Arkæologiske Nævn (red) Vor 

skjulte kulturarv. Arkæologien under overfladen. Det Kongelige Nordiske 

Oldskriftsselskab & Jysk Arkæologisk Selskab. s. 112-13. 

Michaelsen, K.K. 2015: Den Romerske forbindelse. Gudme-Lundeborg og Romerriget i 

jernalderen. Odense Bys Museer. 

Näsmann, U. 1984: Glas och handel i senromersk tid och folkvandringstid. Aun 5. Uppsala. 

Price, T.D. et al. 2015: Who was in Harold Bluetooth's army? Strontium isotope investigation of the 

cemetery at the Viking Age fortress at Trelleborg, Denmark. Antiquity, vol. 85, Issue 

328, s. 476-489. 

https://odense.academia.edu/jesperHansen


    

9 
 

Rankov, B. 1999: The Roman Ban on the Export of Weapons to the Barbaricum: a 

Misunderstanding. Journal of Roman Military Equipment Studies, Vol. 10, 1999, s. 

115-120. 

Roesdahl, E. 2018: Looking North-East. Southern Scandinavia in the Middle Ages. I: Gerrard, C.M. 

& Gutiérrez, A. (red). The Oxford Handbook of later Medieval Archaeology in Britain. 

kap. 58. Oxford University Press. s. 941-963. 

Schiffels, S., et al. 2016: Iron Age and Anglo-Saxon genomes from East England reveal British 

migration history. Nature Communications volume 7. 10408, DOI: 

10.1038/ncomms10408 

Sindbæk, S. 2005: Ruter og rutinisering: Vikingetidens fjernhandel i Nordeuropa. Multivers. 

København. 

Star, B. et al. 2017: Ancient DNA reveals the Arctic origin of Viking Age cod from Haithabu, 

Germany. PNAS 2017.114 (34) 9152-9157, https://doi.org/10.1073/pnas.1710186114  

Stilborg, O. 1997: Shards of Iron Age Communications. A ceramological study of internal structure 

and external contacts in the Gudme-Lundeborg Area, Funen, during the Late Roman 

Iron Age. Lund. 

Tillisch, S.S. 2011: Romerne og Sinus Codanus: Om de skriftlige kilder og den arkæologiske 

evidens. I: Appel, L. & Langsted, K. (red) Ressourcer og Kulturkontakter. Arkæologi 

rundt om Skagerak og Kattegat. Kulturhistoriske skrifter fra Nordsjælland 1. s.31-46. 

Tornbjerg, S.Å. 2000: Gådefulde ansigter. I: Hvass, S. & Det Arkæologiske Nævn (red) Vor skjulte 

kulturarv. Arkæologien under overfladen. Det Kongelige Nordiske Oldskriftsselskab & 

Jysk Arkæologisk Selskab. s. 120-21. 

Varberg, J., et al. 2016: Mesopotamian glass from Late Bronze Age Egypt, Romania, Germany 

and Denmark. Journal of Archaeological Science vol. 74. s. 184-194. 

Virksomhedsplan 2018: Odense Bys Museer. 

http://museum.odense.dk/media/13075822/FINAL%20til%20web%20Virksomhedspla

n%202018.pdf 

https://doi.org/10.1073/pnas.1710186114
http://museum.odense.dk/media/13075822/FINAL%20til%20web%20Virksomhedsplan%202018.pdf
http://museum.odense.dk/media/13075822/FINAL%20til%20web%20Virksomhedsplan%202018.pdf

