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Efter et halvt århundrede i nordisk arkæologi er det mig en glæde at være 
udnævnt til årets SDA-arkæolog. Hjertelig tak ! Det hele begyndte for alvor en 
dejlig septemberdag i 1956. Allerede fra barndommen havde jeg takket være min 
morfar Jens Pedersen Degn i Vejle været interesseret i historie og arkæologi. Det 
var derfor oplagt at vælge historie som speciale på Silkeborg Seminarium, da 
dette blev muligt. Underviseren var seminarielærer Sigurd Skyum, der var en 
fortræffelig formidler. Skyum lagde ud med et emne om Danmarks oldtid, hvor 
hver elev skulle skrive en opgave om en stenalderkultur. Jeg fik tildelt 
Ertebøllekulturen. Det sås også gerne, at man kunne tilvejebringe en lille samling 
af karakteristiske oldsager fra den kultur, man arbejdede med. Meningen med 
dette har sikkert været, at vi skulle lære at finde de steder, hvor oldtidens 
mennesker har færdedes, men også at påbegynde en samling til senere 
undervisningsbrug. Dengang var mange skoler jo hele små arkæologiske og 
naturhistoriske museer. Tænk blot på lærer Mathiassen i Mullerup. 

Den 26. september 1956 havde Skyum arrangeret en ekskursion til 
Klosterlund med den kendte boplads og fundene derfra i det lille museum ved 
Skallerund Sø. Denne dag afgjorde min skæbne på livstid, og jeg regner den for 
min arkæologiske fødselsdag. På bopladsen kunne man i muldskuddene finde 
flintafslag efterladt af mennesker for omkring 10 000 år siden. Snart begyndte jeg 
alene og sammen med ligesindede at hjemsøge bopladser langs Gudenåen og de 
store søer, som den afvander. Nøglen til pladserne var kortene i Therkel 
Mathiassens afhandling om Gudenåkulturen og store kort på Silkeborg Museum. 
En samling af Ertebølleoldsager blev det naturligvis også til ved besøg på pladser 
på Djursland og ved Mariager Fjord. 

Den 1. december 1957 kom jeg til Næstved som vikar på Jernbanegades Skole. 
En dag i september det følgende år fortalte en af skolens elever mig, at han som 
nabo havde en mand, der havde kendskab til en køkkenmødding. September er 
åbenbart en heldig måned for mig. Nu var der naturligvis ikke tale om en 
køkkenmødding eller skaldynge, for havet omkring det sydligste Sjælland har 
aldrig været salt nok til, at her kunne leve muslinger af en sådan størrelse, at det 
har kunnet betale sig at indsamle dem til føde. Der var derimod tale om en af 
fjordens største Ertebøllepladser ved Fiskerhuset på Ydernæs. Her var et tykt 
kulturlag og velbevaret udsmid i gytjen ud for pladsen. Manden hed Svend Aage 
Larsen og boede i Appenæs ved Susåens munding nedenfor Næstved. Han blev 
som en anden far for mig og gjorde det til en livsform at færdes i en båd på 
fjorden, som han selv havde gjort det fra ungdommen. Svend Aage var først for 
nylig kommet til den erkendelse, at der havde været en stenalder forud for de 
slebne øksers tid. Nu kombinerede han imidlertid sin nyvundne viden om 
Ertebøllekulturens flinttyper med sit livslange kendskab til fjordens fiskepladser. 
Hvor der stod et bundgarn ud fra kysten, lå der som regel en Ertebølleplads. 
Fiskeri måtte antages at have været det vigtigste erhverv i Ertebølletid. Med den 
indsigt kunne vi i løbet af få år kortlægge og undersøge den omfattende Ertebølle-
bebyggelse i Karrebæk-Dybsø fjordsystemet. 

Med tilladelse fra Næstved Museum lavede vi en prøvegravning på Fiskerhus-
bopladsen og indsendte fundene med en beretning til Nationalmuseet. En dag 
tidligt i maj 1959 opsøgte overinspektør ved museets 1. afdeling, Therkel 
Mathiassen mig på skolen. Vi aftalte et møde hjemme hos mig samme 
eftermiddag, og da Therkel Mathiassen syntes vi bar os fornuftigt ad, fik vi ikke 

1



alene lov til at fortsætte undersøgelsen, men også til at grave på andre pladser, 
som vi fandt egnede. 

I 1961 blev jeg tilknyttet Næstved Museum som ulønnet arkæologisk 
medarbejder. Som de fleste provinsmuseer havde museet i Næstved dengang ikke 
en stilling for en arkæolog, og museets leder var gymnasielektor F. Michelsen, 
ligeledes ulønnet. Museumsarbejdet blev varieret med nyopstilling af 
oldsagssamlingen, talrige besigtigelser og mindre undersøgelser og i 1963 en 
større byarkæologisk undersøgelse. Jeg havde væddet en flaske snaps med 
Michelsen om, at Næstveds historie kunne føres tilbage til vikingetid, og jeg fandt 
virkelig tidlig Østersøkeramik i de dybe kulturlag. Under denne undersøgelse 
kom jeg til at arbejde sammen med grev Jørgen Ahlefeldt-Laurvig og ved siden af, 
at han var et pragtfuldt menneske, lærte han mig meget om keramiske stilarter i 
historisk tid.

I foråret 1962 fik museet meddelelse om, at man ved gravning af 
fundamentgrøfter til en villa på sandbanken Harpelev øst for Næstved var stødt 
på en massiv stenpakning. Nu er samlinger af sten jo ikke altid lige spændende, 
så da jeg havde en aftale med en anden amatørarkæolog, der ville vise mig nogle 
steder ved Tystrup Sø, hvor han havde fundet stenalderflint, besøgte jeg ikke 
Harpelev samme dag. Næste dag kan det nok være, at vi rykkede ud, for da 
arbejdet fortsatte, stak en arbejder sin skovl ind under stenpakningen og ud kom 
den med rester af en romersk øse og si på bladet. Det viste sig at være en rig grav 
fra yngre romersk jernalder. Fortsatte undersøgelser for Nationalmuseet viste, at 
Harpelev gemte en gravplads fra denne periode. Ved denne lejlighed lærte jeg 
Hans Norling Christensen at kende. Han havde netop speciale i yngre romersk 
jernalder og var blevet Therkel Mathiassens efterfølger som leder af 
Nationalmuseets 1. afdeling, oldtiden. Norling Christensen betroede mig de 
fortsatte undersøgelser i Harpelev og siden ledelsen af udgravninger for 
Nationalmuseet på en stor boplads fra ældre romersk jernalder på Nissehøj ved 
Næstved. På det tidspunkt var jeg stærkt fristet af at blive professionel arkæolog, 
men det at skulle tage en studentereksamen på kursus og siden studere 6 – 8 år 
til en magisterkonferens virkede unægtelig hæmmende på slige lyster.

I 1963 blev jeg lærer i Lundby og blev i 1965 tilknyttet Sydsjællands Museum i 
Vordingborg, hvis formand var dommer Tage Worsaae, en slægtning til den 
berømte arkæolog. Min første opgave her blev at udgrave tomten af en jættestue. 
Det var søndagsarkæologi i en kolonihave, og ejerne så jo gerne, at vi blev 
færdige. Derfor måtte min stakkels kone tilbringe den første søndag i vort 
ægteskab i en udgravning. 

Den mest spændende undersøgelse for Sydsjællands Museum blev 
udgravningen af en boplads i Barmose nord for Vordingborg. Det blev mit livs 
fund. Idealet for udgravningsmetoden var Troels-Smiths udgravning af 
Muldbjerg-bopladsen i Åmosen. Det vil sige indmåling af alle fund ud over 
flintaffald i tre dimissioner samt detaljerede profiltegninger. Bopladsen viste sig 
at repræsentere den ældste fase af Maglemosekulturen, og den fik stor betydning 
for forståelsen af hidtil omdiskuterede fund i Danmark, Nordtyskland, 
Vestsverige og Norge. På foranledning af professor C. J. Becker fik jeg støtte fra 
Statens humanistiske Forskningsråd til studierejser. Dette førte til et frugtbart 
samarbejde med tyske og nordiske arkæologer, ikke mindst Åke Fredsjö og Carl 
Cullberg i Sverige. Den samtidige stenalderkultur i Vestsverige kaldes 
Hensbackakultur efter herregården Hensbacka i Bohuslän. Min far indvandrede 
fra Bohuslän i 1915, og det viste sig, at såvel han havde været landvæsenselev på 
Hensbacka, som min farfar havde været kusk der. Ingen af dem havde dog 
arkæologiske interesser, men far har fortalt, at han kunne huske, at gårdens ejer 
Martin Hensmar gik op på markerne og fandt et eller andet. Hensmar var faktisk 
den, der påviste Hensbackakulturen, og jeg har gennemgået hans fund i 
Arkeologiska Museet i Göteborg.
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Kursen var nu sat mod de ældste perioder af stenalderen, og min sidste store 
opgave blev for Nationalmuseet at undersøge et senpalæolisk bopladskompleks, 
Stoksbjerg Vest ved den sydlige del af den store Holmegårds Mose. Stoksbjerg 
Vest blev fundet af amatørarkæologen Hakon Berg i 1938, og i 1941 publicerede 
han sine fund her fra. Af tegninger i hans artikel fremgår det, at det er en 
Bromme-plads, som altså blev fundet flere år, før Westerby i 1944 fandt den for 
kulturen navngivende plads ved Bromme. Stoksbjerg-pladsen har ikke alene 
været besøgt af Brommekulturens fangstfolk, men der var også fund fra 
Federmesserkultur, Ahrensburgkultur og senere kulturer. 

Dette var nogle af mine arkæologiske arbejder. Nu vil man måske spørge, 
hvordan jeg også fik tid til at være lærer. Jeg fandt en god balance mellem de to 
fag. Var det ene for belastende, kunne jeg koble af på det andet. Dengang 
underviste vi, indtil 41 timer om ugen, plus forderedelse og rettearbejde. Vi 
spildte ikke tiden på elevplaner og mange møder. Engang havde jeg besøg af en 
journalist, der ville skrive om mit arkæologiske arbejde. I artiklen skrev hun 
blandt andet: “På et skab lå der stakke af stilehæfter”. Ja, på det tidspunkt 
havde jeg godt 80 elever i dansk, men jeg kan garantere, at alle stile blev rettet, 
kommenteret og bedømt. 

Jeg tror ikke, at skolen er gået glip af noget ved mit arkæologiske arbejde, 
tværtimod. Men min familie har nok lidt afsavn, da feltarbejdet jo foregik i 
weekender og ferier. Men andre har jo en sømand som mand og far. Efter 
afslutningen af undersøgelsen på Stoksbjerg besluttede jeg at indstille 
udgravningsvirksomheden, dels for familiens skyld, dels, fordi vi fik akademisk 
uddannede arkæologer ansat på museerne. I de forløbne år har jeg koncentreret 
mig om at publicere mine vigtigste fund. Jeg har undervist på talrige kurser 
under Folkeuniversitetet og været leder af ekskursioner både her i landet, men 
også i Bohuslän, Lappland og Finnmark.

Som selvlærd arkæolog må jeg siges at tilhøre en uddøende underart Homo 
sapiens arkæologus autodidakt af Homo sapiens arkæologus, nu akademicus, 
der vinder frem overalt. 

Det har været herligt at arbejde sammen med de mange venner og deltagere i 
mine udgravninger og at diskutere fundene med såvel selvlærde som akademisk 
skolede arkæologer. Vi de frie fugle og løse eksistenser kunne anskue fundene 
med friske øjne, uafhængigt af de på bjerget for tiden herskende retninger. 

Jeg er aldrig rigtig blevet noget klub- eller foreningsmenneske. Jeg egner mig 
ikke rigtig til fælles planlægning og vedtagelser. I min barndoms skole kunne 
man få regneopgaver som denne: 1 mand kan gøre et arbejde på 30 dage. Hvor 
længe er 3 mand om det samme arbejde. Virkelighedens svar er: langt mere end 
10 dage, for der vil gå mange dage med møder og diskussioner frem og tilbage. 
Alligevel anser jeg det for en god ting, at der findes en forening som SDA, der 
arbejder for amatørarkæologers interesser og formidler samarbejdet med 
museerne.

                                                                                  Axel Degn Johansson 
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