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Indledning
Den 9. juni 2013 henvendte Steen Agersø sig til Øhavsmuseet med et forslag om at foretage en metaldetektorafsøgning af det i dag stærkt reducerede borganlæg ved Stokkeby nor, som i folkemunde
ofte og nok fejlagtigt kaldes Stylte
).
Jørgen Skaarup benævner voldstedet Borret – Kongens Bakker i sin bog om voldsteder, så vi vælger
denne betegnelse.
Øhavsmuseet var positivt indstillet over for forslaget og indsendte en ansøgning til Kulturstyrelsen.
Den 19. august 2013 modtog Øhavsmuseet en skriftlig godkendelse fra Kulturstyrelsen angående en
kommende afsøgning af voldstedet med metaldetektor.
Denne rapport er en beskrivelse af den udførte detektorafsøgning og de deraf resulterende fund og
observationer.
Det viste sig en smule besværligt at få samlet øens tre detektorfolk, men med forholdsvis kort varsel
viste sig en mulighed på nogle fridage op til påske.
Afsøgningen blev foretaget på en solskinsdag den 15.04.2014.
Deltagerne i afsøgningen var Steen Agersø, Poul Andersen og Glenn Abramsson.

De registrerede fund gjort i forbindelse med detektorafsøgningen er gengivet i nedenstående liste.

Fund
Nr.
1

Billede

Beskrivelse
Fund koordinater
Potteskår / stentøjsskår med ornamentik
588549 m.E.
6082573 m.N.
Stokkeby by, 23k
Finder: Steen Agersø

2

Knap
588553 m.E.
6082584 m.N.
Stokkeby by, 23k
Finder: Steen Agersø

3

Forladerkugle
588601 m.E.
6082595 m.N.
Stokkeby by, 23k
Finder: Steen Agersø
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2
Forladerkugle
588616 m.E.
6082603 m.N.
Stokkeby by, 23k
Finder: Steen Agersø

5

Forladerkugle
588556 m.E.
6082586 m.N.
Stokkeby by, 23k
Finder: Steen Agersø

6

Forladerkugle
588570 m.E.
6082590 m.N.
Stokkeby by, 23k
Finder: Glenn
Abramsson

7

1 krone 1946
588563 m.E.
6082599 m.N.
Stokkeby by, 23k
Finder: Glenn
Abramsson

8

5 øre 1943
588563 m.E.
6082607 m.N.
Stokkeby by, 23k
Finder: Glenn
Abramsson

9

8 skilling
588549 m.E.
6082575 m.N.
Stokkeby by, 23k
Finder: Steen Agersø
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Fund Nr.:

1 til 9

Fund type:

Diverse

Fund dybde:

Varierer

Detektor type:

XP Deus

Diskrimination: Ingen

Fund dato:

15-04-2014

Afleveringsdato: Ingen fund afleveret til dato

Fund koordinater:

WGS84 UTM32 målt med håndholdt GPS Garmin 60 CSx

Matrikel:

23k

Ejer:

Stinne Groth Hansen & Jens Lundsgård Lauritsen

Forpagter:

Jens Toft

Områdetype:

Kortgræsset område med mange hybenrosebuske og mindre træer

Jordbund:

Sandet jord med grus / ral /større sten.

3

Tidsperiode: Nyere tid

Ejerlav: Stokkeby By

Områdebeskrivelse: Det afsøgte område består af den resterende del af det oprindelige borganlæg,
som endnu kan iagttages i det sydøstlige hjørne af det oprindelige anlæg. Området er stærkt kuperet
som følge af borganlægget selv, men også af de omkringliggende udgravede ral og grusområder.
Grundlæggende er de græsklædte flader græsset helt ned af det på området græssende kvæg.
Det afsøgte område er i områder tæt bevokset med hybenroser og andre småtræer. I disse områder
har en afsøgning ikke været mulig. Søgesporene i denne rapport er en refleksion af dette. Nogle af
sporene udviser en hvis usystematisk struktur. Dette er et resultat af afsøgning mellem buske og træer.

Indledende strategi og afsøgning:
Ved ankomsten til stedet blev borganlægget og de omkringliggende områder besigtiget, inden afsøgningen blev påbegyndt.
Det blev besluttet at påbegynde afsøgningen på det syd for borgen liggende ”forborg-område”. Området ligger forholdsvist jævnt og frit for buske og træer.
Vi valgte at bruge den metode, som vi har lært af arkæologerne og museer i forbindelse med store
detektortræf, som vi har deltaget i rundt omkring i Danmark.
Området blev underinddelt i mindre områder vha. flagstokke. Disse delområder blev så undersøgt et af
gangen i baner med spor-registrering tændt på GPS´en.
Afsøgningens fladedækningsgrad må som følge af denne fremgangsmåde anslås at være på minimum
60–70 % i det afsøgte område.
Efter afsøgningen af forborg-området blev de endnu bevarende voldområder afsøgt så godt det lod sig
gøre. Dele af voldene, især mod nordøst, var dog dækket af mere eller mindre tæt bevoksning af hybenbuske, hvorfor afsøgningen også blev påvirket af dette, eller var helt umulig.
Det indre område af den oprindelige borg er gravet bort i forbindelse med ral- og grusgravningen i
19 0’ ne. Området er efterfølgende blevet delvist genopfyldt efter området blev brugt som losseplads.
Da oprindelsen af det jordfyld, der er placeret over lossepladsen ikke er kendt, blev det besluttet at
foretage sondering af fyldområdet, i tilfælde af at denne skulle indeholde spor af fund fra borgens
brugsperiode.

Afsøgningsforholdene:
I de områder af afsøgningsområdet, hvor der ikke var tæt bevoksning, var græsset meget kort som
følge af afgræsning. Dette gav gode søgeforhold med mulighed for at komme meget tæt til jorden med
detektoren. Som tidligere beskrevet var der mere eller mindre tæt bevoksning i området. I den nordøstligste del af den endnu eksisterende del af borgen, var selve volden og området omkring denne komplet dækket i hybenbuske, hvorfor en afsøgning i dette område ikke var mulig.
Som nævnt var der indhegnet kvæg i området, hvilket også betød at området var indhegnet med dobbelt elektrisk hegn. Dette vanskeliggjorde afsøgningen pga. hegnets elektriske impulser som forstyrrede signalet fra detektoren.
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Den største ”
” området som gjorde afsøgningen vanskelig, var den enorme mængde af
patroner. Specielt i forborg-området var der på steder måske 4 til 5 patroner inden for samme kvadratmeter. Der blev gravet et anseligt antal af disse op. Det blev dog også valgt at se bort fra en del af
signalerne for ikke at skulle grave for meget i området. Signalerne fra patronerne var ret markante og
ensformige, hvorfor det blev vurderet acceptabelt at undlade at grave på alle disse signaler. Dette til
trods blev der med mellemrum alligevel gravet på disse signaler for at sikre, at vi ikke gik glip af vigtige
fund. Af billedet af noget af det opsamlede skrald fra afsøgningen, fremgår det også at der blev gravet
en del patroner. Det kan oplyses at haglpatronerne sandsynligvis stammer fra lerdueskydning som
skulle have foregået på stedet.
Det bør også nævnes, at den massive græsbevoksning i sagens natur forhindrer, at man kan iagttage
andre overfladegenstande, af andre materialer end metal. På en nyharvet mark er dette ofte en god
mulighed for at finde eksempelvis sten eller keramik, som kan være med til at tidsbestemme fundområdet. Således kom det lille stentøjsskår (Fund nr. 1) op ved en tilfældighed i opgravningen af en moderne patron.
Der blev også i områder fundet senneps- og remouladetuber, hvilket bekræfter at området tidligere har
været benyttet i forbindelse med kogning af påskeæg og afholdte picnics.
Alle huller gravet i forbindelse med afsøgningen var små og af meget begrænset dybde. Alle huller
blev forsvarligt lukket til igen for ikke at efterlade spor af afsøgningen.

Det afsøgte område med indtegning af søgespor
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Det skal bemærkes at søgesporene er underlagt GP ’
u øja
h ,
p k
+2 til 3 m. At sporene ikke er helt lige eller forekommer usystematiske kan for forborgsområdet tilskrives
denne måleunøjagtighed. På og omkring voldene er det de vegetative forhold der gør at sporene ikke
er systematiske (der skulle søges omkring, mellem og under træer og buske).

Søgesporenes placering i forhold til optegnet borgforløb anno 1884.
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Fundplacering

Et mindre udvalg af noget af det opgravede moderne affald
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360° panoramabillede af forborg-området. Startende fra 275° øverst til venstre.

Position for ovenstående panoramafoto 588519 m.E. 6082570 m.N.

Konklusion
Vi vil være varsomme med en egentlig konklusion på denne søgning og overlade de nærmere overvejelser i den forbindelse til fagfolkene på Øhavsmuseet.
Vi kan blot konstatere, at søgningen ud fra den ambition, som vi havde om at finde genstande, som
kunne være med til at datere voldstedet nærmere, må siges at være en stor skuffelse for os.
Vi er forundrede, da vi kender vores detektorers effektivitet, over tilsyneladende ikke at have fundet et
eneste fund, som kan dateres til middelalder.
Den ældste genstand er umiddelbart 8 skillingen fra 1733.
Blyknappen kan vel antagelig være ældre, men næppe middelalder.
Vi vil med spænding afvente, om nogen kan datere det meget lille stentøjsskår, som fandtes ved en
tilfældighed.
De manglende fund forundrer, da der ofte er tabt mange genstande på lignende steder, hvor man må
formode, at der har været en væsentlig menneskelig aktivitet.
Sammenfattende må det vel siges, at vi desværre ikke er kommet videre end Jørgens Skaarups formu”Øha
a
”
”B a æ
k u a
a
,
æ
ligger der ingen fund, der
kan beakæ
a
.”
De helt manglende fund fra senmiddelalder, som burde være til stede, skaber hos os en overvejelse
over, om anlægget måske er nyere, og først er opført i renæssancen?
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Afslutningsvis vil vi gerne takke Øhavsmuseet og Kulturstyrelsen for den tillid, som er vist os med tilladelsen til at gennemføre denne lille detektorundersøgelse.
Med venlig hilsen
Glenn Abramsson, Poul Andersen og Steen Agersø

